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348 349.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. září 1921, 

jímž se určuje náhrada za vojenskou přípřež
v mn u.

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

§ 1.

Pro dobu od 1. března 1921 do vydání no
vých předpisů, nejdéle však do 31. prosince 
1922, ustanovuje se náhrada za vojenskou 
přípřež v míru takto:

Zákon ze dne 12. srpna 1921, 

kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně 
upravila obchodní styky s cizinou.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.
Platnost zákona ze dne 25. listopadu 1919, 

č. 637 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s cizi
nou, rozšiřuje se na obchodní smlouvy, uza
vírané v letech 1921 a 1922.

Náhrada za 1 km a za

koně, mezka 
(ihula), 

ostrojeného 
neb

osedlaného

vola (býka) 
ostrojeného

krávu
ostrojenou,

osla
ostrojeného

neb
osedlaného

VŮZ

70 h 60 h 40 h 10 h

§ 2.

Toto nařízení, jímž se doplňuje, po případě 
mění zákon ze dne 20. května 1905, č. 86 ř. z., 
a uh. zák. čl. IX:1844, jakož i nařízení na zá
kladě jich vydaná nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

Provedení jeho přísluší ministru národní 
obrany v dohodě se zúčastněnými ministry.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Fatka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Kovařík v. r 
Dr. šusta v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Dr. Fajnor v. r.

článek II.
Vláda se současně zmocňuje, aby až do 

uzákonění nového autonomního celního tarifu 
upravovala celní sazbý pomocí součinitelů 
(koefficientů) k základním sazbám tak, aby 
ochrana v základních sazbách platného cel
ního tarifu daná byla i za přesunů cenových 
a měnových přiměřeně zachována.

Článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.

Článek IV.

Provésti tento zákon ukládá se vládě.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Popelka v. r.
Husák v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r. Dr. Kovařík v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,
též za ministra Hanačíka.

Dr. Fatka v. r. Dr. Mičura v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r. Dr. Procházka v. r.

Státní tiskárna v Praze.


