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215.

Zákon ze dne 13. července 1922,

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 18. břez
na 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují 
zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců 

na velkém majetku pozemkovém.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. 
a n., mění se a doplňuje takto:

1. § 11 zní:

Plniti požitky uvedené v tomto zákoně jest 
povinen zaměstnavatel, u něhož počala nebo 
v případě § 1, lit. b) má pocítí výplata zaopa
třovacích požitků.

Nedosahuje-li úhrn požitků již vyplácených 
zákonné výše, jsou zaměstnavatelé, kteří po
žitky platí a zaměstnavatel, proti němuž bylo 
nabyto nároku podle § 1, lit. b), povinni uhra- 
diti rozdíl; zaměstnavatelé již platící v poměru 
k výši požitků každým z nich vyplácených, za
městnavatel posléze zmíněný v poměru k uve
denému rozdílu.

2. § 12 zní:

Povinnost plniti požitky stanovené tímto zá
konem přechází na dědice osob k výplatě po
vinných (§ 11).

Jde-li o majetek stižený svazkem svěřen- 
ským nebo fideikomisární substitucí, přechá
zí povinnost ta jedině na právní nástupce 
v držení tohoto majetku.

Jiní právní nástupci osob k výplatě povin
ných ručí s nimi nerozdílně za závazky z to
hoto zákona plynoucí.

Z ručení toho vyjímá se stát, jenž provádě
je pozemkovou reformu, převzal nebo převe
zme zabraný majetek pozemkový.

j 3. V tabulce zaopatřovacích požitků zařa- 
| ďují se revírní lesní do skupiny 8.

V rubrice 10. slovo „výhradně" zaměněno 
budiž za slovo „převážně".

Článek II.

Zákon tento působí nazpět ode dne 6. května 
1921.

Provésti jej ukládá se všem ministrům.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Šrámek v. r. Dr. Dolanský v. r.
černý v. r.

A. Novák v. r., 
též za ministra L. Nováka.

Staněk v. r., 
též za ministra Udržala.

Dr. šrobár v. r., 
též za ministra Dra Miěuru.

Tučný v. r.,
též za ministra Dra Vrbenského.

Dr. Dérer v. r.,
též za ministry Habrmana a Srbu.

21©.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 7. srpna 1922,

jímž rozšiřuje se působnost zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechod
né úpravě finančního hospodářství obcí a 
měst s právem municipálním, jakož i prová
děcího nařízení k němu na Podkarpatskou 

Rus.

Na základě § 59, odst. 3., zákona ze dne 
12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n„ se na
řizuje:

článek I.

Působnost zákona ze dne 12. srpna 1921, 
čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě fi
nančního hospodářství obcí a měst s právem 
municipálním, rozšiřuje se prozatím, až do 
další úpravy zákonem sněmu Podkarpatské 
Rusi, na území Podkarpatské Rusi s těmito 
změnami:

K § 9:

Počet členů finanční komise stanoví obecní 
zastupitelstvo; počet tento nesmí býti větší 
než i/2 všech členů zastupitelstva.

112;
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K § J,8:

Na Podkarpatské Rusi rozumí se bezpro
středním dohlédacím úřadem podle tohoto zá
kona župní úřad, vyšším dohlédacím úřadem 
civilní správa Podkarpatské Rusi.

K §§ b9 a 50:

Na Podkarpatské Rusi rozumí se finanč
ním úřadem:

v případě § 31 hlavní finanční ředitelství 
v Užhorodě,

v případech § 42, odst. 4., a § 43, odst. 2., 
finanční-ředitelství,

v případě § 30, odst. 2., hlavní finanční ře
ditelství v Užhorodě.

z. a n., vydaného k provedení zákona ze dne 
12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechod
né úpravě finančního hospodářství obcí a 
měst s právem municipálním, rozšiřuje se na 
Podkarpatskou Rus, při čemž zvláštních usta
novení jeho, vydaných pro Slovensko, dlužno 
užívati obdobně pro Podkarpatskou Rus s ná
ležitým zřetelem k ustanovením článku I. to
hoto nařízení.

Označení úřadu povolujícího poplatky neb 
dávky, který jest uveden v úvodu pravidel 
pro jednotlivé poplatky a dávky, připojených 
k nařízení vlády ze dne 27. dubna 1922, čís. 
143 Sb. z. a n., nahradí se všude slovy: „Ci
vilní správa Podkarpatské Rusi“.

K §§ 51 a 52:

Do doby, než budou na Podkarpatské Rusi 
provedeny pravoplatně obecní volby podle 
řádu volení v obcích, na němž se usnese sněm 
Podkarpatské Rusi, nebo podle řádu volení 
platného v ostatním území republiky, bude-li 
jeho účinnost rozšířena prozatím, až do další 
úpravy zákonem sněmu Podkarpatské Rusi, 
na území Podkarpatské Rusi, platí ustanovení 
§§ 51 a 52 obdobně i pro Podkarpatskou Rus.

článek II.
Působnost nařízení vlády republiky česko

slovenské ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 Sb.

článek III.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1922; provedením jeho pověřují se mi
nistři vnitra a financí.

černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Staněk v, r.
A. Novák v. r.

Dr. Beneš v. r.
Srba v. r.

■ Dr. Mičura v. r. 
L. Novák v. r. 
Tučný v. r.

Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.


