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Sbírka zákonů a nařízení, č. 97 a 98.

ze dne 13. února 1906, čís. 22 ř. z., a §u 9 nař.
čís. 47.998/P. M.f'1906, oprávněny pouze hlavní
celní úřady I. tř. neb celní úřady k tomu zvlášf
zmocněné, při čemž jest se jim říditi platnými
ustanoveními citovaného prováděcího předpisu,
s těmito obměnami:
a) Přepočet cen a jiných výloh, včetně doprav
ného až ke hranicím československé republiky,
nákladů balení, pojištění a zprostředkování, účto
vaných v cizí měně stane se podle kursu v měně
československé uveřejněného pražskou bursou.
b) V případě odůvodněné pochybnosti
o správnosti účtů, jakož i jiných dokladů, na zá
kladě kterých dovozce učiní prohlášení o ceně
zboží, odhadne celní úřad skutečnou cenu podle
pomůcek, jež má po ruce.
c) Týž postup zachová celní úřad, nemůže-li
dovozce předložití účtů a jiných dokladů o ceně
zboží; tato okolnost nezbavuje však dovozce po
vinnosti skutečnou cenu zboží v písemné prohlášce uvésti.
§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; Jeho provedením pověřuje se ministr financí.
V Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Gruber v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepřítomného
ministra financí.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r.

97.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. března 1921
o staženi státovek na 5000 Kč s daíem 15. dubna
1919.
Podle §§ 8 a 9 zákona ze dne 10. dubna 1919,
čís. 187 Sb. z. a n., stanoví se:
§ 1.
Státovky na 5000' korun československých
s datem 15. dubna 1919 vydané nařízením ze dne
22. července 1919, čís. 395 Sb. z. a n„ přestávali
býti po 15. dubnu 1921 zákonným platidlem na
území republiky Československé.
Po 15. dubnu 1921 do 31. ledna 1923 přijímány
budou tyto státovky pouze u Bankovního úřadu
ministerstva financí v Praze i jeho odboček na
výměnu.

§

2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede je ministr financí.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Gruber v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepřítomného
ministra financí.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r.

98.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. března 1921,
kterým se dočasně zastavuje účinnost několika
předpisů o obchodování hovězím dobytkem a
o zásobování hovězím masem a masnými vý
robky.
Na základě zákona ^e dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
§ 1.
I. Pro území republiky mimo Slovensko a
Podkarpatskou Rus zastavuje se na čas účinnost
nařízení býv. rak. úřadu pro výživu lidu ze dne
26. února 1917, č. 73 ř. z., o dopravních osvěd
čeních na hovězí střeva.
II. Pro území celé republiky zastavuje se na
čas účinnost těchto předpisů:
1. §§ 2, 3, 4 a 8 nařízení ze dne 2. ledna 1920,
č. 22 Sb. z. a n., které se týkají kontingentováru
porážek hovězího dobytka, úpravy spotřeby ho
vězího masa a omezení vývozu hovězího dobytka
ze země do země uvnitř republiky,
2. nařízení ze dne 27. července 1920, č. 457
Sb. z. a n., kterým se omezuje výroba a prodej
sekaného zboží uzenářského.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vyhlá
šení; provede je ministr pro zásobování lidu v do
hodě se zúčastněnými ministry.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Popelka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Burger v. r.
Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Patka v. r.
Dr. Procházka v. r.

Státní tiskárna v Praze.

