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(38.—40.) 38. Nařízení, jímž se uvolňuje obcliod parafinem a výrobky parafinovými a dočasně mění
úprava hospodaření ostatními minerálními oleji, jich výrobky a benzolem. — 39. Nařízení, kterým se
prozatímně upravují poplatky soudních lékařů a zvěrolékařů v řízení trestním a v řízení nesporném —
40. Zákon o zcizení státního nemovitého majetku.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. ledna 1921,
iítnž se uvolňuje obchod parafinem a výrobky pa
rafinovými a dočasně mění úprava hospodaření

ostatními minerálními oleji, jich výrobky a ben
zolem.
Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., a zákona ze diK 24. června 1920.
č. 418 Sb. z. a n., se nařizuje:

Obchod parafinem a výrobky parafinovými
jest volný.
Nařízení ministra průmyslů, obchodu a živ
ností ze dne 11. ledna 1919, č. 25 Sb. z. a n., jakož
i nařízení ministra obchodu ze dne 20. září 1916,
č. 323 ř. z. a č. 324 ř. z., pokud obmezují obchod
parafinem a výrobky parafinovými, pozbývají
platnosti. Vyhláška ministra obchodu ze dne
26. dubna 1917, č. 181 ř. z., pozbývá platnosti
fiplně.

§ 2.
Ke zjednodušení zásobování obyvatelstva
zrušuje se ode dne vyhlášení tohoto nařízení až
na další uzávěra ostatních minerálních olejů a
jich výrobku, tedy benzinu, petroleje, strojního
oleje, cylindrového oleje, plynového oleje, asfaltu,
goudromi, surové vaseliny, ceresinu a zemního
vosku, dále též benzolu potud, že po tuto dobu
mohou jmenované látky býti dodávány a odebí
rány bez zvláštního úředního povolení.
Účinnost ustanovení §§ 2. 3, a 5 nařízení mi
nistra průmyslu, obchodu a živností ze dne
11. ledna 1919, č. 25 Sb. z. a n., !?§ 2 až 5 nařízení
ministra obchodu ze dne 20. září 1916, č. 323 ř. z.,
a §§ 3 a 4 nařízení ministra obchodu ze dne
20. září 1916, č. 324 ř. z., pokud odporují ustano

i

vení prvého odstavce tohoto paragrafu, se až na
další zastavuje.
Ostatní předpisy o hospodaření minerálními
oleji, jich výrobky a benzolem zůstávají účinnými.
§ 3.
Předřazování a zatajování zásob látek v §§ 1
a 2 uvedených trestá se dle zákona ze dne 17. říj
na 1919, č. 568‘Sb. z. a n.
§ 4.
Poplatky z povolování dovozu látek v § 2
jmenovaných stanoví se takto:
a) z jednolio kg dovezených látek v § 2 jme
novaných vyjma goudron a asfalt jedna ko
runa čs.,
x
b) z jednoho kg goudronu a asfaltu 20 haléřů,
c) z celkové hodnoty zásilky 1/2%.
§ 5.

Dovozní povolení, která byla udělena přede
dnem účinnosti tohoto nařízení, pokud nebylo
zboží celním úřadem odbaveno do dne účinnosti
tohoto nařízení, se zrušují a dovozce jest povinen
zaplatiti poplatek uvedený v § 4 pod a) a b). Po
zaplacení poplatku bude dovozci vydáno nové
dpvozní povolení.
§ 6.
Výnosu poplatků uvedených v § 4 pod a) ab)
použije se k úhradě případné ztráty vzniklé zlev
něním zásob zboží zakoupených pomocí 'itátní
garancie.
§ 7. Předpisy platné pro vývoz a dovoz látek
v tomto nařízení jmenovaných zůstávají jinak ne
dotčeny.
§ S.
Ministru veřejných prací se ukládá, aby ve
shodě s ministrem financí a ministrem pověřeným
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řízením úřadu pro zahraniční obchod vybírání
dovozního poplatku uvedeného v § 4 pod a) a b)
zrušil, jakmile bude dosažen účel stanovený v § 6.
'

§ 9.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedení jeho ukládá se ministrům ve
řejných prací, financí, průmyslu, obchodu a živ
ností a ministru pověřenému řízením úřadu pro
zahraniční obchod.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.

Dr. Burger v. r.

Dr. Engliš v. r.,
Jako ministr financi a v zastoupení nepřítomného mi
nistra obchodu, zároveň správce úřadu pro zahraniční
obchod.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Kovařík v. r.
Gruber v. r.
Fatka v. r.
Susta v. r.

Dr. Mičura v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. BrdPk v. r.
Dr. Fajnor v. r.

‘

§ 2.
,
Mimořádné příplatky ^ustanovené v § 1 platí
i v řízení nesporném (nařízení ze dne 5. února
1919, č. 60 Sb. z. n ».).
§ 3.
\

Mimořádné příplatky tyto přísluší za ve
škeré úkony lékařských a zvěrolékařských
znalců vykonané po 1. lednu 1921.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, a to pro území mimo Slovensko a Poákíffpatskou Rus.
Provésti je náleží ministru spravedlnosti
a financí.
Černý v. r.
Průša v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Engliš v. r.
Husák v. r.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Hotowetz v. r,
Šusta v. r.
Procházka v. r.
Brdlík v. r.
Fatka v. r.
Burger v. r.

39.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 15. ledna 1921,
kterým se prozatímně upravuií poplatky soud
ních lékařů a zvěrolékařů v řízení trestním
a v řízení nesporném.

Podle čl. IX. uv. zákona k trestnímu řádu ze
dne 23. května 1873, č. 1197. z., a čl. V. cis. pat.
ze dne 9. srpna 1854, č. 208 ř. z., a $ 74 cis. nař.
ze dne 28. června 1916, č. 207 ř. z., se nařizuje:
§ 1.
K poplatkům lékařských a zvěrolékařskýct
znaku v řízení trestním ustanoveným v ,v 1 na
řízení ze dne 20. března 1901, č. 34 ř. z.
kromí
diet a cestovného — povoluje se až do konečnt
nove úpravy mimořádný drahotní přídavek
® výjimkou, že dosavadní sazby ustanovenc částkou 1 K zvyšují sc na 5 Kč, sazby 2 K
na 8 Kc a sazby 3 K na 10 Kč.

40.
Zákon ze dne 25. ledna 1921
o zcizení státního neiniovitého majetku.

Národní shromáždění republiky
venské usneslo se na tomto zákoně:
článek

Českoslo

I.

Ministr financí se zmocňuje, by zcizil část
státního pozemku čís. katast. 1778/1 v Nymbutce
ve výměře 24.248 m2.
Článek II.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr fi
nancí.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Engliš v. r.

/

Slálnl tiskárna v Praze,

