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345.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. srpna 1921
o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet
stran úlev požívajících.
Podle § 7 zákona ze dne 18. prosince 1806,
čís. 5 ř. z. z roku 1907, kterým upraveno bylo
lékárnictví, nařizuje se toto:

§ 1.
Lékárnická sazba neoficinelních léčiv na
účet stran úlev požívajících, obsažená v pří
loze k nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 26. dubna 1920, čis. 335 Sb. z. a n.,
a změněná nařízením vlády republiky Česko
slovenské ze dne 8. ledna 1921, čís. 35 Sb. z.
a n., mění se co do cen částečně tak, jak sta
noveno jest v položkách dole uvedených.

§ 2.
Ustanovení § 1
československé ze
Sb. z. a n., pokud
cena za recepty o

nařízení vlády republiky
dne 8. ledna 1921, čís. 35
jím zvýšena byla konečná
1%, se zrušuje.

§ 3.
Ustanovením §§ 1 a 2 mění se částečně
§ 1 nařízení vlády republiky československé
ze dne 26. dubna 1920, čís. 335 Sb. z. a n.,
a § 1 nařízení vlády republiky československé
ze dne 8. ledna 1921, čís. 35 Sb. z. a n.
Ostatní předpisy těchto citovaných naří
zení zůstávají v platnosti.
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. říj
na 1921 a neplatí na Slovensku a v Podkar
patské Rusi; jeho provedením pověřuje se
ministr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy.
.
,
Černý v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Burger v. r.
Beneš v. r.
Gruber v. r.
Kovařík v. r.

Dr. Mičura v. r.
Husák v. r.
Dr. Procházka v. r.

Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Fatka v. r.

Sazba neoficinelních léčiv pro strany úlev požívající.
Gramu |Haléřů

Gramů Haléřů
Acidmn acetylo-salicylic. . .
Ácidum diaethylobarbituric.
Adaliii ....
Aethylmorphin. hydrochlor. .
Albargin .........................
Albumin, tannic....................
Alypin bas. et nitr......................
Argentum coloidale
....
Argent. proteinic.
.....

10

215

1

105

200
275
1
260
190
10
OTO
65
1
■445
i
75
1

Aspirin
.................... .....
Aspirin solubile.........................
Atophan ........................................

10
10
1

720
700
195

Bismuthum carbonic. .
Bismuthum tribromphenylic. .

10
10

720
1460

Calc. glycerinophosph. solub.
„ lactic. pur................................

1
10

45
80

0T
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Carbo animalis (Garbovent) .
Cofeinum natriosalycilic. . .
Collargol.....................
Coryfin
.....................
•^Creosotalum.....................
Dionin......................................
Diuretin .........................
Duotal ..........................

Gramů Haléřů

100
1
1
1
10

Gramů Haléřů

900
115
1145
595
1605

Lin. saponat. liquid..................
Lithium salicylicum ....
Luminal..............................
„
natrium.....................
Methylium salicylic...................

100
1

OTO 300
10
1650
1240
10

10
1
1
100

1

705

Natrium citricum neutr. pur. .
Novatophan..............................
Noviform..................................
Novocain. hydrochlor. . ... .

Folia Bucco.....................

10

1200

Oleum raparum.....................

Guaiacol. puriss................

10

815

Papaverin. hydrochlor. . . .
Phenolphtalein...........................
Pyramidou ........

Euchinin ........

Hegonon ..................................
Helmitol.....................
Heroin, pur............................
hydro chlor...................
Hexamethtylentetramin . . .
Hydrarg. chlorat. mite vap. par.

165
1
1595
10
30
0'01
30
o-o J
425
10
360
10

Ichthyolum Ammonium . . .

10

220

Kalium sulfoguajacol................

10

715

1

150

Liquor Hydrastinini

....
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1

1
10

0T0

OTO
1

1

Salol
......................................
Tannoform..............................
Tinctura iodi decolor . .
Tumenol. Ammonium. .
»
J)
Unguentum album camphorat.

10

Veronal ..................................
Veronal-Natrium.....................

1
1

10
10
1
10
10

700
45
470
470
325
300
190
340
55
625
35
40
160
275
390
130
40
425
140
175
175

Ustanovení prvního odstavce § 7 minister
ského nařízení ze dne 28. března 1914, čís. 73
ř. z., se pozměňuje takto:

w Podle § 7 zákona ze dne 18. prosince 1906,
čís. 5 ř. z. z roku 1907, kterým upraveno bylo
lékárnictví, nařizuje se toto:

„Nejmenší sazební cena pro účtování ně
které věci činí pět haléřů."
čtvrtý odstavec § 12 téhož ministerského
nařízení mění se takto: „Z účtů za léky a
jiné léčebné pomůcky, které od stran uvede
ných ve článku I. nebyly zaplaceny nejpozději

§i.

třicátého dne po předložení účtu, buďte zapraveny zákonné úroky z prodlení."

o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei
Ed. VIII. pro strany úlev požívající.

Lékárnická sazba k rakouské farmakopoei
Ed. VIII. pro strany úlev požívající,- obsažená
v příloze k nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 26. dubna 1920, čís. 376 Sb. z.
a n., a pozměněná nařízením vlády republiky
československé ze dne 8. ledna 1921, čís. 36
Sb. z. a n., mění se co do cen částečně tak, jak
stanoveno je v položkách dole uvedených.

§ 2Ustanovení § 1 nařízení vlády republiky če
skoslovenské ze dne 8. ledna 1921, čís. 36 Sb.
z. a n., pokud jím zvýšena byla konečná cena
za recepty o 1%, a ustanovení prvního od
stavce § 2 a druhého odstavce § 8 nařízení
vlády republiky československé ze dne 26.
dubna 1920, čís. 376 Sb. z. a n., se zrušují.

§ 3Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. říj
na 1921 a neplatí na Slovensku a v Podkaipatské Rusi; jeho provedením pověřuje se
ministr veřejného zdravotnictví a tělesne vý
chovy.
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