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slovenské ze dne 26. února 1919, č. 100 Sb. 
z. a n., schvalování vývozních a dovozních 
povolení udílených syndikáty a kontrola 
řádného odvádění předepsaných poplatků a 
přebytků dle § 8 citovaného nařízení. 
Kontrolní a kompensační úřad má právo vy

žádali si dle potřeby součinnost jednotlivých 
ministerstev, jiných veřejných úřadů, komisi a 
ústředen. . .

§ 7.
Pro stanovení zásad, směrnic a podmínek 

povolování, jakož i projednávání jednotlivých 
připadli zušlechťovacího řízení zřídí se při Kon
trolním a kompensačním úřadu zvláštní stálý ko
mitét, který tvoří zástupce ministerstva financí, 
minHtejrstva obchodu a Kontrolního a kompen- 
sačního úřadu; ku platnosti usnesení tohoto ko-, 
íhitétii jest zapotřebí souhlasu zástupců obou. 
zúčastněných ministerstev. Usnesení toto nahra
zuje souhlas ministerstva obchodu a tvoří návrh 
pro konečné rozhodnutí ministerstva financí.

Pokud by se jednalo o zboží veřejně zhospo- 
dařovaué, spadající v obor působnosti jiných 
ministerstev, přibrán bude do komitétu zástupce 
dotyčného ministerstva.

§8.

Výlohy Kontrolního a-kompensačního úřadu 
pro mezinárodní obchod se hradí z manipulačních 

' poplatků, zejména z manipulačních poplatků vy
bíraných Československou vývozní a dovozní ko
misi a vývozními a dovozními syndikáty.

§9.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Výkonem pověřen jest ministr průmyslu, 
obchodu a živností.

Svehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.

Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. i\
Dr. Hruban v. r.

Čís. 172.

Nařízení vlády republiky Československá 
ze dne 2. dubna 1919

o prozatímní úpravě lékárenských sazeb k ra
kouské farmakópoei Ed. VIII.

Po rozumu § 7 zákona ze dne 18. prosince 
1906, z. ř. č. 5 z r. 1907, kterým bylo upraveno lé- 
kámictví, nařizuje se toto:

§ 1.
Lékárníkům se dovoluje, aby až do dalšího 

ustanoveni ke konečné ceně receptů vypočtené

dle. platné sazby pro soukromé sírany, připočítá
vali 50% přirážku.

§2.

Lékárníci mohou k obnosům vypočteným dle 
platné sazby pro strany úlev požívající a dle,min. 
nařízení ze dne 3. října 1918, z. ř. č. 359 o 50%i 
zvýšenýnf připočíst! ještě 25% takto vzešlého cel
kového obnosu.

§ 3.
Lékařům, kteří jsou oprávněni míti domácí lé

kárny, povoluje se, aby připočítávali ku konečné 
sazbě receptů pro soukromé strany 50%ní při
rážku konečného obnosu, a aby při receptech pro 
sírany úlev požívající připočítávali ku konečné' 
ceně vypočtené dle § 2 tohoto nařízení i nadále 
40% přirážku za práce recepturní (§ 14 min. na
řízení ze dne 28. března 1914, z. ř. č. 73).

§ 4.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem 15. dub

na 1919 a platí zvýšení sazeb tímto nařízením sta
novené, na dobu 1 roku; provedení tohoto nařízení 
ukládá se ministru veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy.

Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy.

Dr. Rašín v. r»
Dr. Stránský v. ,r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.

Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v., r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r. i 
Dr. Hruban v. r.

Čís. 173.

Nařízení vlády republiky Československé 

se dne 2. dubna 1919,

jímž se zrušují zkušebny cen.

§ 1.
Císařským nařízením ze dne 24. března 1917, 

z, ř. č. 131, v sídle jednotlivých sborových soudů 
zřízené zkušebny cen se na základě § 62 téhož na
řízení zrušují.

' §2.
V důsledku toho zrušují se §§ 26—39 cis. na

řízení ze dne 24. března 1917, z. ř. ě. 131.

§3.
Při požadování předmětů potřeby na základě 

§ 6 jmenovaného cis. nařízení nemusí soudce při 
stanovení náhrady za požadované zboží slyšetí 
příslušnou zkušebnu a ustanoví náhradu tu na zá
kladě znaleckého dobrozdání. (§ 7 cit. cis. na
řízení.)

, §4.
V případech § 20 cis. nařízení ze dne 24. břez

na 1917, z. ř. c. 131, rozhodne o tom, zda cena.
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kterou‘pachatel žádal, sobě nebo jinému poskyt
nou ti nebo slíbiti dal, jest zjevně přemrštěná, soud, 
yyslechna znalce.

§5.
Při stanovení nejvyšších cen dle § 17 a 18 

cis. nařízení ze dne 24. března 1917, z. ř. č. 131, 
není potřebí vyslechnout! před jich ustanovením 
ani ústřední ani místní zkušebny cen.

§6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§7.

Provedením tohoto 
nistr pro zásobování lic

Švehía v. r., v z 

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský'v. r,
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v. r.
Dl, Soukup v. r.

nařízení pověřuje se mi
lí.

ist. min. předsedy. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. řiruban v. r.

Čřs. 174.

§4. .
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení/

Švehia v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 
Prášek v, r.
Dr. Soukup v. r.

Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hruban v. r.

Čís. 575.

Zákon ze dne 20. března 1919
o zřízení a působnosti nejvyššílio účetního kon

trolního úřadu.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.
K dozoru na státní hospodářství, státní jmění 

a státní dluh československé republiky zřizuje se 
nejvyšší účetní kontrolní úřad se sídlem v Praze, 
úřad tento jest samostatný, ministerstvům rovno
cenný a na nich nezávislý.

Kfařízesí vlády republiky Československé 
ze due 2. dubna 1919

o doplnění nařízení, týkajícího se zřízení hospo
dářského svazu průmyslu škrobového.

Nařízení ministra pro zásobování lidu ze dne
9. ledna 1919, č. 28 Sb. z. a n., doplňuje se na zá
kladě zákona ze dne 24. července 1917, z. ř. č, 307, 
a uherského zákona čl. LXHI z roku 1912 a L 
z roku 1914, takto:

§ 1.
Členy hospodářského svazu průmyslu škro

bového se sídlem v Praže jsou vedle členů dřívěj
šího válečného hospodářského svazu průmyslu 
škrobového ve Vídni, jichž závod jest v zemích Če
skoslovenské republiky, také všichni majitelé živ
nostenských á zemědělských podniků, zabývají
cích se výrobou bramborového škrobu a jeho 
produktů, jako bramborové škrobové moučky, 
bramborového škrobového cukru, dextrinu a pod., 
na Slovensku.

/ § 2.
Dopravní osvědčení, předepsaná § 18 min. 

nařízení ze dne 6. října 1916, z. ř. č. 342, vydává 
pro území celé^ republiky Československé vý
hradně hospodářský svaz průmyslu škrobového 
v Praze.

§ 3.
Provésti toto nařízení svěřuje se ministerstvu 

pro zásobování lidu.

'§.2.
Nejvyšší účetní kontrolní úřad skládá se 

z předsedy (II. hodnostní třída), jeho náměstka 
a potřebného počtu úředníků a výpomocných 
úředníků.

Předsedu nejvyššílio kontrolního úřadti jme-, 
nuje k návrhu vlády president -republiky

. §3.
Předseda jest za působnost nejvyššílio účet

ního kontrolního úřadu Národnímu shromáždění 
Československé republiky odpověden a podléhá 
zákonu o odpovědnosti členů vlády a soudnínPi 
řízeni, ustanovenému v zákoně tom.

§ 4.

Předseda nejvyššílio účetního kontrolního úřa
du jest povinen věci, týkající se působnosti jeho, 
a vlastní předlohy zastávali v Národním shromáž
dění a ve. všech jeho komisích a výborech a dáti 
potřebná vysvětlení buď osobně nebo- svými zá
stupci. Při jednání jest oprávněn hlásiti sc o slovo, 
které mu nesmí býti odepřeno.

Má právo zúčasťniti se s hlasem poradními 
všech schůzí ministerské rady pokud jedná o před
mětech, které spadají podle § 1 do oboru jeho pů
sobnosti.

§' 5.

Dozoru nejvyššílio účetního kontrolního úřa
du podléhají účty státních úřadův a závodů, .tý
kající se-peněz, materiálu a hodnot jiných, jakož 
i účty nadací a fondův, ústavův a společnosti, do-

38*


