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Čís. 97.
Zákon ze dne 20. února 1919
o celním, území a vybírání cla.

nejnižší bankovky měny francouzské, stanoví
ministr financí zvláštním nařízením.
§ 6.

Tírnto zmocněním mění se čl. XVII. zákona
o celním tarifu z 13. února 1906, z. ř. č. 20,
o placení cel zákonnými platidly korunové měny
pro případy, které se určí nařízením podle tohoto
zmocnění.
§ 7.
Zákon tento nabude účinnosti pátý den po
vyhlášení.
§ 8.
Ministru financí se ukládá, aby provedl tento
zákon v dohodě s ministrem obchodu a země
dělství.

Na základě usnesení Národního shromáždění
nařizuje se:
§ 1.
Území československého státu tvoří samo
statné území celní. Pro toto celní území stanoví
se výhradně právo státu československého vybírati celní dávky a podrohovati zboží dovážené,
vyvážené a provážené celnímu řízení.
§ 2.
Pro toto celní území platí až nadále dosa
vadní předpisy o celním řízení, vyjma § 65 cel
ního řádu z 11. července 1835, a až do uzavřeni
obchodních smluv autonomní celní tarif z 13. února
T. G. Masaryk v. r.
1906. z. ř. č. 20.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
§ 3.
Dr. Rašín v. r.
Ministr financí může v dohodě s ministrem
obchodu a zemědělství pro určité druhy zboží
nezbytně potřebného clo dočasně sní žiti nebo
Čís. 98.
i zi ušiti.
§ 4.
Zákon ze dne 20. února 1919
Ministr financí může v dohodě s ministrem
o státním bytovém fondu.
obchodu a zemědělství stanovití, že pro určité
druhy zboží platné celní sazby, celní přirážky a
Z usnesení Národního shromáždění vydávají
vážné, znějící na koruny, zníti mají nadále stejnou se tyto předpisy:
částkou na franky měny francouzské.
§ 1.
Cla na franky, znějící mohou býti placena též
Na
podporu
staveb
s malými byty pro ne
korunami naší měny nebo penězi cizí některé
měny připuštěné nařízením ministra financí, avšak zámožné zřizuje se státní bytový fond a přikazuje
se mu částka 5.000.000 K.
podle kursu, který stanoví ministr financí.
Do státních rozpočtů na budoucí léta bude se
§ 5.
každoročně zařaďovati pro státní bytový fond
Jakým způsobem jest zapravovati clo ve částka nejméně 2,000.000 K, až fond dosáhne
francích při částkách menších, nežli na které zní I 25,000.000 K.
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