
75Sbírka zákona a nařízení, č. 40 a 47.

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby převzala státní záruku 
jako rukojmí a plátce za zápůjčku 8,000.000 Kč, 
která má býti poskytnuta fondu všeobecné ne
mocnice v Praze Zemskou bankou království Če
ského.

§ 2.

Provést! tento zákon ukládá se ministru ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy a ministru 
financí.

§3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.

Dr. Engíiš v. r. Dr. Procházka v. r.

46.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 3. února 1921,

jimž se doplňuje vládní nařízení ze dne 8. listo
padu 1920, č. 615 Sb. z. a n., vydané k provedení 
zákona ze dne 15. července 1919, č. 414 Sb. z. 

a n., o monopolu výbušných látek.

§ 1.

Na základě §u 7 zákona ze dne 15. července 
1919, č. 414 Sb. z. a n., jímž se zavádí monopol 
výbušných látek, stanoví se podle posledního od
stavce §u 7 nařízení vlády republiky Českoslo
venské ze dne 8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., 
vydaného k provedení tohoto zákona, licenčnPpo- 
platek z dováženého zboží, obsahujícího předměty
monopolu výbušných látek, takto:

1- z věcí ohněstrojných, č. 641 ceč 
uího sazebníku, obsahují-li výbušné 
látky, jež jsou předmětem monopolu,
za 1 kg ryzí váhy............................ 15 K,

2- z luntů (šňůr zapalovacích a trhacích 
fzápalnice]), č. 642 celního sazebníku,
za 1 kg ryzí váhy............................ 10 K,

3- ze zápalniček (kapslí) s látkou zapalo
vací, též hotových (nabitých), č. 644 
celního sazebníku,
za. 1 kg ryzí váhy............................ 40 K.

4. z nábojnic s látkou zapalovací, dále 
z nábojů hotových (nabitých náboj
nic), č. 644 celního sazebníku, 
za 1 kg ryzí váhy ....... 10 K,

5. ze zboží č. 645 celního sazebníku, ob- 
sahuje-li' předměty monopolu výbuš
ných látek pouze iako součástku,
za 100 kg hrubé váhy........................ 250 K,

6. zc zboží č. 646 celního sazebníku, ob
sahuje-!! předměty monopolu výbuš
ných látek pouze jako součástku, 
za 1 kg ryzí váhy............................20 K,

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti osmý den po 
vyhlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
financí ve shodě se zúčastněnými ministry.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Míčura v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Kovařík v. r. Husák v. r.
Dr. Šusta v. r. Dr. Procházka v. r.

Dr. Brdlík v. r.

4:7.

Zákon ze dne 27. ledna 1921,
kterým se rozšiřuje obor působnosti živnosten

ských inspektorů na Slovensku.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.
Ustanovení § 15 zákonného článku XXVlil. 

z roku 1893, o ochraně živnostenských a továr
ních zaměstnanců proti úrazům a o živnosten
ských inspektorech, se mění takto:

Dozor živnostenských inspektorů podle § 14 
vztahuje se na yeškeré podniky provozované po 
živnostensku nebo po továrnicku bez ohledu na 
počet zaměstnanců a bez ohledu na to, zdali se 
v nich používá strojů hnaných živelní silou čili nic.

Článek II.

Ustanovení § 17 téhož zákonného článku se 
zrušuje.

Č1 á n e k ÍII.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášeni 
a ministru sociální péče se ukládá, aby jel
provést,

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Dr. Gruber v. r.


