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Cis. 638.
Nařízeni vlády rspub iky ČeskosloveneV - 

ze dne 3. prosince 1920,
kterým se mění nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 3. záři 1920, čís. 501 Sb. z. a n., 
o rozšíření pravomoci policejního komisařství 

v Moravské Ostravě na Hlučinsko.

C1 á n e k I.
§' 1 nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 3. září 1920, čís. 501 Sb. z. a n., o roz
šíření pravomoci policejního komisařství v Mo
ravské Ostravě na Hlučinsko,’ má zníti takto:

§1.

Na základě § 5 zákona ze dne 30. ledna 1920, 
čís. 76 Sb. z. a n., o inkorporaci kraje hlučínského, 
doplňuje, se § 2 nařízení ministerstva vnitra ze 
dne 30. října 1894, čís. 210 ř. z., týkajícího se zří
zení policejního komisařství v Moravské Ostravě, 
tímto odstavcem:

„D. na území obcí Hošfálkovic, Lhotky, 
Petřkovic, Bobrovníku, Ludgešovic, Koblova 
a Markvartovic v kraji hlučínském, k republice 
Československé připojeném.*1

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr vnitra.

Černý
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Šusta v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Husák v. r.
Dr. Fatka v. r.

v. r.
Dr. Engíiš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Hotowetz v. r. 
Průša v. r.
Dr. FaJnor v. r.

Dr. Brdlík v. r.

Cis. 639.
Nařízení vlády republiky Československé 

ae dne 9. prosince 1920

k provedení opatření Stálého výboru Národního 
shromážděni Československé republiky podle § 54 
ástavaf listiny ze dne 29. září 1920, č. B64 Sb. 
t. » tu. Jímž se mění a doplňují ustanoveni ra
kouského zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40 ř. z., 
o poplatcích konsulárnlcli, a uh. zák. článku XXVI. 

z. r. 1901.
Na základě §§ 3 a 6 opatření Stálého výboru 

Národního shromáždění Československé republíkv 
ze dne 29. záři 1920, č. 564 Sb. z. a n., nařizuje 
se takto:

§ I-

Poplatky k msulární jsou splatný v měně státu,
kde má sídlo zastupitelský úřad poplatek přede- 
psavší. Koruny tarifní sazby jest přepoóítávati na 
cizí měnu dle předválečné relace. To znamená: 
Jest předpokládat!, že 1 koruna tarifní sazby jest 
v takovém poměru k měnové jednotce státu splat
nosti, v jakém byla zlatá koruna rakouská k mě
nové jednotce dotyčného státu. (Jest tedy 1 korunu 
tarifní sazby pokládati za rovnu 105 jednotky la
tinské unie mincovní = 10 penny = 0-85 marky 
= 0‘20 dolaru = 0-75 skandinávské koruny** 
0'50 hol. zlatého ’ atd.)

V, Maďarsku. Polsku, Rakousku a ve státech, 
vzniklých na půdě bývalé říše ruské, kde scházejí 
předpoklady pro použití předválečné relace, jest 
počítat! 1 korunu tarifní sazby za rovnu 1 koruně 
československé. Tuto jest přepočítávat! na pří
slušnou cizí valutu podle průměrného kursu bur- 
sovního státu splatnosti, po případě, není-li tako
vého km-su, podle jiného kursu oficielně v obchodě 
užívaného.

§ 2.

Poplatky reciproční, vybírané od cizích pří
slušníků podle poznámek k položkám 24, 25 a 44 
II. dílu konsulárního tarifu, jest stanovití tak, aby 
reciprocita byla zachovávána co nejpřesněji.

§ 3-

Jinak zůstávají v platnosti nařízení rak. ve
škerého ministerstva ze dne 17. března 1902, 
ě. 68 ř. z., k provedení'zákona ze dne 22. ledna 
1902, č. ,40 ř. z., jímž se upravují poplatky 
konsulární, a uherské nařízení stejného znění ze

2. dubna 1902, č. 1102, se změnami vyplý
vajícími ze státoprávních poměrů československé 
republiky, z opatření Stálého výboru Národního 
shromážděni československé republiky ze dne ■
29. září Í920, č. 564 Sb. z. a n,, a z tohoto na
řízení.

§ 4*
Nařízení toto nabývá ihned účinnosti. Pro

vedením jeho se pověřuje ministr zahraničních 
věcí.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Engliš v. r.
Průša v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r.

Dr. Fainor v. r.
Husák v. r.,

I spolu v zastoupení ministra věcí zahraničních.
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