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Sbírka zákonu a nařízení, č. 78 a 79.

ze dne 25. července 1871, č. 95 ř. z., a zákonů a
nařízení s ním souvisících na Hlučínsko, vy
hlašuji:
Účinnost nařízení shora uvedeného odsunuje
se, pokud jde o pozemkové knihy obcí Chlebičova, Kobeřic, Kuchelné, Hněvoštic (Nebožtic),
Oldřišova, Rohová, Služovic, Sudic, Strahovic,
Štěpánkovic, Třeboně a Vrbky až do dne, kdy
tyto pozemkové knihy budou převzaty soudy
Československé republiky.
Den tento bude stanoven vyhláškou ve Sbír
ce zákonů a nařízení.
Ministr spravedlnosti:

Dr. Popelka v. r.

poplatků advokátních. Sazby dosavadní platí až
do doby, kdy budou podle tohoto zákona vydány
sazby nové.
§ 6.
Provésti tento zákon náleží ministru spra
vedlnosti.
T. G, Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.

t9.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. února 1921,

Zákon ze dne 18. února 1921,

jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a
odměna za jeho rafinování.

kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro
výkony advokátů a jejich kanceláří.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby po slyšení advokát
ních komor ustanovila nařízením, které výkony
advokátů a jejich kanceláří v soudním a rozhod
čím řízení lze průměrně oceniti, a aby pro vý
kony tyto vydala sazby, v nichž bude odměna
ustanovena.
§ 2.

Sazbami nebude dotčeno právo účastníků
smluviti se o výši odměny, ani právo soudu zkou.
máti, zdali jednotlivé úkony byly nutné a účelné.
§3.
Sazby vládou vydané platí jak v poměru ad
vokáta k jeho straně, tak i pro určení útrat, jichž
náhrada se ukládá odpůrci.
§4.
Pro obvody jednotlivých sborových soudů
druhé stolice mohou býti vydány sazby zvláštní,
při čemž přihlížeti jest ke zvláštním poměrům
dotyčných území.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. ^Současně pozbude platnosti zákon ze dne
26. března 1890, č. 58 ř. z., a ustanovení §u 104
zák. čl. LI V. z roku 1912, pokud jedná < sazbách

Přejímací ceny za surový líh, ve kterých za
hrnuta jest doprava z lihovaru na nejbližší sta
nici, pokud se týče doprava povozem do nejbližší
rafinerie, stanoví se pro výrobní období 1920/21
takto:
a) Cena přejímací za líh kontingentovaný, vy
robený v lihovarech hospodářských, činí prů
měrně za 1 hl alkoholu Kč 1100, za exkontingeníní líh jest cena o Kč 20 nižší.
Ceny tyto se platí Družstvu hospodářských
lihovarů pro prodej lihu v Praze, jako organisaci
hospodářských lihovarů, která veškeren styk
s hospodářskými lihovary v Československé re
publice pro Československou komisi lihovou zpro
středkuje. Družstvo hospodářských lihovarů pro
prodej v Praze určí v dohodě s československou
komisi lihovou výši cen za líh bramborový, řepný
a melasový a súčtuie tyto s dodavateli. Pro líh,
vyrobený s použitím melasy jako převážné suro
viny vedle brambor nebo řepy, bude platiti stejná
cena jako pro líh melasový.
b) Cena přejímací za lib, vyrobený v prů
myslových lihovarech, činí za 1 hl alkoholu
Kč 700.
Za líh. vyrobený v průmyslových lihovarech
zjepy. jest Československá komise lihová opráv
něna přejímací ceny přiměřeně snížiti.
československá komise lihová jest opráv
něna při dodávce surového lihu na výše stano
vené ceny vyplácet! přiměřenou zálohu; zbytek
doplatí dodavateli po konečném vyúčtování po
uplynutí výrobního období.

