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Čís. 171.

Nařízení vlády republiky československé 

se dne 23. března 1920

o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových 
výrobků a zavedeni cen smírných.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII. z roku 1912 
a L. z roku 1914, nařizuje se:

§ 1.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 14. července 1919, č. 384 a 385 Sb. z. a nrt 
pokud se jimi stanoví maximální ceny dehtu, 
dehtových výrobků a benzolu, spolu s přirážkami, 
se zrušují.

§ 2.

Čís. 172.
Nařízeni vlády republiky československé 

ze dne 23. března 1920,

kterým mění se vzorec přísahy pro odhadce, při
pojený Jako vzorec A k ministerskému nařízeni 
ze dne 22. září 1892, č. 166 ř. z, a vzorec pří
sahy pro odhadce, připojený Jako příloha VIII. 
k ministerskému nařízení ze dne 15. října 1909, 

č. 178 ř. z.

Na základě § 7 zákona ze dne 17. srpna 1892, 
č. 142 ř. z., případně § 51 zákona ze dne 6. srpna 
1909, č. 177 ř. z., nařizuje se takto:

§ 1.
Vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako 

vzorec A k nařízení ministerstev vnitra, spra
vedlnosti, obchodu a orby ze dne 22. září .1892,
5. 166 ř. z., se zrušuje ve svém nynějším znění a 
upravuje se nově takto:

Ministerstvo veřejných prací se zmocňuje, 
aby ve shodě se zúčastněnými úřady, po slyšení 
zájemníků určilo směrné ceny jednotlivých druhů 
dehtu a dehtových výrobků (§ 1) a stanovilo výši 
Přirážek za dodávku zboží v cisternových vo
zech neb sudech.

§ 3.

Spalování veškerých druhů dehtu se za
kazuje.

Vzorec přísahy pro odhadce:
Přisahám, že odevzdám nález a své dobré 

zdání podle nejlepšího vědomí a svědomí, šetře 
při tom ustanovení zákona ze dne 17. srpna 1892, 
č. 142 ř. z.,'a prováděcího předpisu k němu vy
daného.
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§4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášky.

§ 5.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nisterstvo veřejných prací.

Podpis:

§2.

Vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako 
příloha VIII. k nařízení ministerstev orby, vnitra, 
financí, práv, obchodu, železnic a vyučování ze 
dne 15. října 1909, č. 178 ř. z., se zrušuje ve svém 
nynějším znění a upravuje se nově takto:

Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Veselý v. r. Prášek v. r.
Sonntág v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. říeidler v. t
Habrman v. r. Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r. Dr. Franke v. i
Kloláč v. r. Hampl v. r.

Houdek v. r.

Vzorec přísahy pro odhadce:

Přisahám, že vykonám odhad podle nej
lepšího vědomí a svědomí, šetře ustanovení zá
kona ze dne 6. srpna 1909, ě. 177 ř. z., a prová
děcího předpisu k němu vydaného.
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