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Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. říj ia 19 JO,

kterým se mění § 29 moravského zákona rybář

ského ze dne 6. června 1895, č. 62 z. z. z roku 

1896.

Dle zákona ze dne 9. dubna 1920, ě. 280 
Sb. z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samo- 
eprávy v Cechách, na Moravě a ve Slezsku, na
řizuje se toto:

článek L

§ 29 moravského zákona rybářského ze dne
6. června 1895, č. 62 z. z. z roku 1896, zrušuje 
se ve svém nynějším znění a nahrazuje se tímto 
ustanovením:

§ 29.

Za každý lístek rybářský zapraviti jest mimo 
kolkovné taxu, která plyne do fondu zeměděl
ského.

Taxa tato obnáší za lístek platný pouze na 
jeden rok 12 Kč, za lístek platný na tři Jeky 
36 Kč.

Od zapravení 'taxy jsou osvobozeni pomocní 
zřízenci zaměstnaní při lovení ryb.

Opí tření Stálého výboru Národního shro
máždění republiky Československé podle 

§ 54 ústavní listiny

ze dne 29. září 1920,

jímž se mění a doplňují ustanovení rakouského 
zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40. ř. z., a uher. 
zák. ěl. XXVI. z roku 1901 o poplatcích konsu- 

iárních.

Stálý výbor Národního shromáždění republiky 
československé usnesl se podle § 54 ústavní listiny 
ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., na 
tomto opatření:

§ 1-

Konsulární poplatky jest vyměřovati podle 
rakouského zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40 
ř. z., a uherského zák. článku XXVI. z roku 1901, 
doplněného ustanovením článku IV., odstavce 2., 
zákona ze dne 23. prosince 1917, č. 500 ř. z., 
s obmezeními vyplývajícími ze státoprávních po
měrů Československé republiky a se změnami 
stanovenými tímto zákonem.

§ 2. ^

Zaplatiti poplatek povinna jest strana, která 
žádá za konsulární úřední jednání; při úředních 
jednáních zavedených z úřední moci strana, v jejíž 
záležitostech koná se jednání úřední.

Článek n.

Rybářské lístky vystavené před účinností 
tohoto nařízení zůstávají v platnosti.

Článek III.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedení jeho ukládá se ministru vnitra 
v dohodě s ministrem zemědělství a ministrem 
financí.

Černý v. r. .

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík V; r. 
Průša v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Gruber v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.

§ 3.

Poplatky, které nejsou určeny v procentech 
hodnoty (poplatkového předmětu), rozumějí se 
v korunách dle předválečné relace. Bližší ustano
vení o přepočítávám těchto korun na cizí měny 
budou vydána nařízením vlády.

§ 4.
Je-li přednosta zastupitelského úřadu úřed

níkem čestným (honorárním), vyměřují se poplatky 
konsulární ha jeho účet, mimo procentové po
platky, které se vždy vybírají na účet ministerstva 
zahraničních věcí.

§ 5.

Stížnosti na vyměření poplatků nebo tre-tu 
na odepření poplatkové slevy nebo poplatkového 
osvobození buďtež řízeny ministerstvu zahraničních 
věcí, které o stížnosti, je-li stěžovatel českoslo
venským státním občanem, rozhodne ve shodo 
s ministerstvem financí, v jiném případě rozhodue 

samostatně v druhé a poslední stolici. Takové 
stížnosti, nebylo-li přihlédáno k rozkladu, který


