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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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§3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a přísluší je provésti ministru zemědělství 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

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. Heiďler v. r.
Habrman v. r. Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r. Dr. Franke v. r.
Kloláě v. r. Hampl v. r.

Houdek v. r.

Ustanovení toto neplatí však o podnicích, na 
něž dozor byl svěřen na základě zákonného 
předpisu jinému zvláštnímu živnostenskému 
inspektorátu.

§ 5.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho pověřuje se ministr so
ciální péče.

Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.

Cis. 173.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 23. března 1920,

Jimž zřizují se zvláštní živnostenské inspektoráty 
pro práce stavební v Praze a v Brně.

§ 1.

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

Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidíer v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r.

Houdek v. r.

Cis. 174.

Vyhláška ministerstva sociální péče 
ze dne 30. března 1920

Podle § 4 zákona ze dne 17. června 1883, 
č. 117 ř. z., o zavedení živnostenské inspekce, zři
zují se živnostenské inspektoráty pro práce sta
vební se sídlem v Praze a v Brně.

§ 2.
Do oboru působnosti těchto živnostenských 

inspektorátů spadá dozor na všechny práce při 
provádění pozemních a vodních staveb, konané 
na staveništích, a dozor na tyto podniky: lomy, 
štěrkovny, pískovny, hliniště, cihelny, vápenky 
a cementárny.

§3.

Místní působnost stavebního inspektorátu 
v Praze vztahuje se na obvod města Prahy a po
litické okresy Královské Vinohrady, Žižkov, Kar
lín a Smíchov.

Místní působnost stavebnjho inspektorátu 
v Brně vztahuje se na obvod města Brna a ven
kovský politický okres brněnský.

§ 4.

Podniky, na něž dozor svěřen byl uvedeným 
zvláštním živnostenským inspektorátům, vyjímají 
se z oboru působnosti živnostenských inspekto
rátů, jiiiTp až dosud dozor nad nimi příslušel, , ^

o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knih- 
tiskařské.

Jelikož veřejný zájem vyžaduje včasné vy
hotovení kandidátních listin a jiných tiskopisů pro 
nastávající volby do Národního shromáždění, a 
jelikož by nebylo lze tyto práce v normální pra
covní době zastati, prohlašuji ve srozumění s mi
nisterstvem vnitra, že podle § 6, odst. 4., zákona 
ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n., může 
se v knihtiskárnách při hotovení úředních voleb
ních tiskopisů pracovati přes čas bez ohledu na 
omezení tamtéž uvedené, a že jest dovoleno po
dle čl. III. zákona ze dne 16. ledna 1895, č. 21. ř. z., 
konati tyto práce i v neděli.

Z těchže důvodů povoluji podle ustanovení 
§ 9, odst. 3., zákona ze dne 19. prosince 1918, 
č. 91 Sb. z. a n., zaměstnávali ženy starší 18ti let 
při těchto pracích v živnosti knihtiskařské také 
v noci.

Tato výjinn/čná úprava, která platí na dobu 
od 1.—22. dubna 1920, vztahuje se také na nutné 
práce knihařské a expediční s uvedenými pra
cemi knihtiskařskými spojené.

Dr. Winter v. r.


