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Článek 6.

Znění článku 9., č. 2. vykonávacího nařízení 
ke III. hlavě zákona o osobních daních (výnos ze 
dne 18. března 1914, č. 61 ř. z.), opravuje se takto:

Ku přezkoumání, zdali dlužníci ku veřejnému 
účtování povinní dostáli závazkům v § 133 jim 
uloženým, jest příslušnou berní správa, v jejímž 
obvodu je berní úřad, pokud se týče státní po
kladna, povolaná ku přijímání odvedené daně dle 
čl. 10., č. 2. Je-li ku vyměření daně výdělkové dle
II. hlavy delegován jiný úřad, vyžádejž si berní 
správa příslušná ku přezkoušení výkazů C po
třebná data (čl. 11., č. 5) od úřadu delegovaného.

článek?.

Znění článku 3.. č. 1. vykonávacího nařízení 
ku článku III. zákona ze dne 23. ledna 1914, č. 13 
ř. z. (výnos ze dne 18. března 1914, č. 65 ř. z.) 
mění se takto:

Dohled nad řádnou srážkou dávky tantiémové 
přísluší berní správě, v jejímž obvodu společnost 
ku srážce povinná má své sídlo, a zemským 
finančním úřadům.

Ku čl. 5., č. 2 téhož nařízení připojuje se tento 
dodatek:

Je-li ku vyměření daně výdělkové dle II. hlavy 
zákona o osobních daních delegována berní sprá
va, v jejímž obvodu není sídlo společnosti, vyžá
dejž si berní správa dle sídla příslušná data, ku 
přezkoušení výkazů B potřebná, od úřadu dele
govaného.

Článek 8.

Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, platí pro vyměřování daně pro rok 1919, 
jakož i nedoměrku pro léta předešlá. Přiznání a 
přihlášení podaná před vyhlášením nařízení u dří
ve příslušného úřadu, podržují platnost.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Hampl v. r.

Čís. 410.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 17. července 1919,

jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv, 
ohospodařovaných komisí pro strojená hnojivá.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uher. zák. čl. LXIII z roku 1912 a

L z roku 1914, mění se nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 19. února 1919, č. 90 Sb. z, 
a n., takto:

§ 1.

Pro strojená hnojivá, ohospodařovaná komisí 
pro strojená hnojivá, stanoví se tyto přejí
mací ceny:
a) pro síran čpavkový za 1 kg dusíku K 6'25,
b) pro dusíkaté vápno (vápnodusík) za

1 kg dusíku . . . . ..... K 5'50,
c) pro superfosfát za 1 kg kyseliny fos

forečné ve vodě rozpustné . . . . K 3'22,
d) pro rozložené kostní moučky za í kg

kyseliny fosforečné ve vodě roz
pustné . . . . ............................K 3'42,
za 1 kg dusíku....................................K 6-—,

c) pro Thomasovu moučku za 1 kg kyse
liny fosforečné nerozpustné . . . . K 0’85.
Směrné ceny platí od 1. května do 30. listo

padu 1919.
Ceny vyrozumívají se za zboží obvyklé 

jakosti, franko, vagon železniční odesílací sta
nice továrny.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Tusar v. r.

Švehla v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Stříbrný v. r. 
Hampl v. r.

Dr. Horáček v. r 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r.

Čís. 411.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. července 1919,

kterým se upravuje obchod výrobky železář
ských hutí.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., nařizuje se:

§ 1.
§ 3, nařízení vlády republiky Českosloven

ské ze dne 2. dubna 1919, č. 176 Sb. z. a n., 
kterým se upravuje obchod výrobky železář
ských hutí, doplňuje se takto:

,,c) při válcovaných výrobcích, v § 2 
pod lit. d) uvedených, při prodeji přímo ze
skladu velkoobchodníka..................... K 8'—,
při prodeji z vlastního skladu při ode-
bírce nejméně 500 kg............................ K 25'--.“
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§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedením jest pověřen ministr pro správu 
průmyslu, obchodu a živností.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Habrman v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r. 
Stříbrný v. r.

Cis. 412.

Zákon ze dne 15. července 1919

o povinném očkování proti neštovicím.

Podle usnesení Národního shromážděni na
řizuje se:

I.

Ustaň o v e n í všeobecná.

§ 1. .
jRíditi očkování proti neštovicím přísluší 

správě státní.
§ 2.

Očkování smějí prováděti jen lékaři, opráv
nění provozovali lékařskou praksi v území plat
nosti tohoto zákona.

§ 3.

Očkování (odd. II. až IV. zák.) nařizují státní 
úřady zdravotní.

Jest rozeznávati očkování a přeočkování dětí 
a očkování z nutnosti.

II.
Očkování a přeočkování (revakci- 

n a c e) dětí.

§ 4.

Očkováním proti neštovicím jest povinno 
dítko v kalendářním roce, ve kterém dovrší první 
rok života. Prvním a druhým přeočkováním jest 
povinno dítko v kalendářních letech, kdy dovrší
7. a 14. rok života.

K povinnosti této náleží též účastniti se pře
hlídky výsledku očkování a třeba-li, podrobiti 
se novému očkování.

^ Kdyby bylo nutno provésti při této prohlídce 
opětné očkování, očkující lékař ustanoví, kdy se 1

má dítě dostaviti k opětné přehlídce nebo 
k očkování.

Nebyla-li povinnost očkovací splněna v urče
ném věku z omluvných důvodů, vytčených dále 
v § 9, nastává znova v příštím roce nebo v dal- 

I ších letech, až by byla splněna, leda že snad trvají 
důvody omluvné (§ 9), jež dlužno prokázati na
řízeným způsobem před každým povinným očko
váním.

§ 5.

Rodiče, nebo jejich zástupci, poručníci, jakož 
[ všichni, jimž je svěřena péče o děti (správcové 
škol, učitelé, majitelé pensionátů, správci ústavů 
atd.) jsou odpovědni za splnění této povinnosti.

III.

Nutné očkování, h r o z í-1 i epidemie.

§ 6.

V územích, která jsou nákazou z neštovic 
ohrožena, nebo kde se neštovice vyskytnou, 
budiž státními úřady zavedena povinnost, aby se 
obyvatelé podrobili bez ohledu na věk očkování 
z nutnosti, jakož i přehlídce výsledku očkování, 
a třeba-li, novému očkování.

§ 7.

Povinnost tato nastává pro všechny stálé 
a^ dočasné^ obyvatele určitého území, jakmile 
úřady, jimž jest svěřena veřejná správa zdravot
ní, ^prohlásí území toto za ohrožené, nebo za
mořené a vybídnou obyvatelstvo veřejnou vy
hláškou k účasti na očkování z nutnosti.

_V odůvodněných případech může býti tato 
povinnost uložena jen určitým vrstvám obyva
telstva příslušného území, které se zřetelem 
k způsobu života, k poměrům bytovým, neb jina
kým okolnostem jsou více vydány v nebezpečí 
nákazy neštoviční.

Jde-li o osoby, nad nimiž dohled, nebo péče 
přísluší podle zvláštních zákonů neb opatření 
osobám jiným, jest povinností těchto osob, po- 
starati se o to, aby osoby jim svěřené vyhověly 
povinnosti očkování z nutnosti.

IV.

Očkování osob vydaných, zvýše
nému nebezpečí nákazy neštoviční.

§ 8.
Osoby, jež svým zaměstnáním jsou zvláště 

vydány nebezpečí nákazy neštoviční, jsou povinny 
podrobiti se očkování nebo přeočkování dříve, 
než nastoupí své zaměstnání. Zaměstnání tato 
budou -vytčena nařízením.


