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Článek IX. I

Ministru sociální péče se ukládá, aby zákon 
tento provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. O. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Dr. Winter v. r.

Cis. 90.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 13. února 1920,

Jimž 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. či. LXIII. z roku 1912 
a L. z roku 1914, mění se nařízení vlády repu
bliky Československé ze dne 17. července 1919, 
č. 410 Sb. z. a n„ takto:

§ 1.

Pro strojená hnojivá, ohospodařovaná ko
misi pro strojená hnojivá, stanoví se tyto přejí
mací ceny:

1. pro síran čpavkový za 1 kg dusíku K 10’—,

2. pro dusíkaté vápno (vápnodusík):
za 1 kg dusíku..................................K 10'—,

3. pro superfosfát:
za 1 kg kyseliny fosforečné ve vodě 
rozpustné .......................................... K 7'50,

4. pro rozložené kostní moučky:
a) za 1 kg kyseliny fosforečné ve

vodě rozpustné..............................K 8'—,
b) za 1 kg dusíku ..........................K 9—,

5. pro Thomasovu moučku:
za 1 kg kyseliny fosforečné neroz
pustné ..................................................K 1'50.

Přejímací cena superfosfátu a rozložené 
kostní moučky odpovídá přejímací ceně kostní 
moučky vyhlížené K 1'50 za 1 kg kyseliny fosfo- 
fečné veškeré.

Směrné ceny platí od 1. prosince 1919 do
30. dubna 1920.

Ceny vyrozumívají se za zboží obvyklé ja
kosti, franko, vagon, železniční odesílací stanice
továrny.

Thomasova moučka musí míti nejméně 75% 
jemnosti.

§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho pověřuje se ministr země
dělství a ministr obchodu.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Klofáč v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Winter v. r, 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Hampl v r. 
Houdek v. r.

Cis. 91.

Zákon ze dne 5. února 1920,

kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky 
z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební 
daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto 

ze spotřební dávky lihové předem zapravené.

§ 1.
K zaplacení dávek z lihu a lisovaného droždí, 

které počínajíc dnem 1. ledna 1920 budou uvě
řeny, zkracují se lhůty, v §u 79 zákona o dam 
z lihu ze dne 20. června 1888, č. 95 
ř. z., změněného císařským nařízením ze 
dne 17. července 1899, č. 120 ř. z., 
čtyřmi až dvanácti měsíci stanovené, na 
dva měsíce, a to tak, že dovoleno jest uvěřené 
částky dávky, předepsané v jednom měsíci, za
platit! až posledního dne druhého měsíce po 
uplynutí onoho, ve kterém dávka byla předepsána.

Výrobcům likérů může býti zmíněná uvěřo
vací Ihňta prodloužena z dvou na čtyři měsíce, 
pokud lihu, z něhož daň byla uvěřena, bude pro- 
kázatelně užito k výrobě jemných likérů, vyžadu
jících aspoň tříměsíčního uskladnění.

§ 2.

Ze spotřební dávky z lihu, jakož i z lisova
ného droždí, předem hotově zapravené, neposky
tuje se více diskonto, zmíněné v §u 79 předp. odst. 
zákona o dani z lihu ze dne 20. června 1888, č. 95 
ř. z., změněného císařským nařízením ze dne'
17. července 1899, č. 120 ř. z.

§ 3.
K zaplacení spotřební daně z minerálních 

olejů, uvěřené v době od 1. ledna 1920 počínajíc,


