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387.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 29. října 1921, 
kterou se uveřejňují smlouvy obnovené v po
měru k Německu podle či. 289. mírové smlouvy 

Versaillesské.

Ministerstvem zahraničních věcí po dohodě 
se zúčastněnými ministerstvy obnoveny byly 
notou ze dne 8. července 1920, č. j. 15772/992 
práv. s., potvrzenou notou vyslanectví říše 
Německé v Praze ze dne 4. srpna 1920, č. j. 
1519, na základě čl. 289. mírové smlouvy Ver
saillesské tyto smlouvy, jež jest pokládati za 
nadále platné mezi československou republi
kou a říší Německou:

1. úmluva s Meklenburskem a knížetstvím 
^c]1%yaí’z^,uro'Sonderhausen o bezplatné vý
měně úmrtních listů (výnos býv. minist. stát. 
z 22. ledna 1860, č. 849).

2. úmluvy o zamezení lesního, honebního, 
resP- rybářského a polního pychu, a to

a) s Bavorskem ze dne 12. března 1844 (sv. 
sb. zák. polit. č. 64);

b) se Saskem ze dne 31. srpna 1855 a 5. říj
na 1855 (vyhláška bývalého ministra zahr. 
věcí ze dne 2. října 1855, č. 176 ř. z.) ;

c) s Pruskem z r. 1842 (král. pruské mini
sterské vyhlášení z 21. března 1842, sv. 70. sb. 
zák. pol. č. 54, resp. sv. 76. sb. z. pol. č. 12).

3. Hlavní hraniční a územní recess mezi 
vládou rakouskou a saskou dne 5. března 1848

ohledně úpravy hranic mezi Čechami a Sa
skem v Drážďanech uzavřený (provine, sb. 
zákonů pro Čechy, svazek 30, II. díl, č. 177).

4. úmluva s Bavorskem ze dne 12. října 
1850, resp. 18. února 1851 o bezplatném vyho
tovování křestních, oddacích a úmrtních listů 
požadovaných diplomatickou cestou (vyhláš
ka býv. min. zahr. věcí ze dne 16. března 1851, 
č. 63 ř. z.).

5. a) Smlouva mezi Rakouskem a Bavor
skem ze dne 21. srpna 1852 a 29. září 1852 
o tom, jak má četnictvo obapolné, když zakro- 
čuje za těmi kterými hranicemi zemskými, 
předsejíti (vyhláška býv. min. zahr. věcí 
z 29. září 1852, č. 204 ř. z.).

b) Rozšíření smlouvy s Bavorskem ze dne
21. srpna 1852 a 29. září 1852 ohledně vzá
jemného povolení soudního stíhám a ohledně 
pomoci četnictva při živelních událostech, ze 
dne 6. září 1855 a 5. října 1855 (vyhláška 
býv. min. zahr. věcí z 3. října 1855, č. 174 
ř. z.).

c) Smlouva mezi vládou rakouskou a saskou 
z roku 1852 o tom, že se četnictvu obapolnému 
dovoluje stíhati zločince, když jest na útěku, 
do země druhého státu (min. nař. z 30. čer
vence 1852, č. 171 ř. z.).

d) Dodatečná ustanovení ze dne 1. října 
1856 k smlouvě mezi Rakouskem a Saskem 
z roku 1852 o vzájemné pomoci četnictva při 
stíhání uprchlých zločinců na území druhého 
státu, pak při nebezpečí požáru a povodně 
(vyhláška býv. min. zahr. věcí z 22. září 1856, 
č. 187 ř. z.).
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e) Smlouva s Pruskem o usnadnění bezpeč
nostní služby v pohraničním území obou států 
a o vzájemné pomoci při živelních událostech 
ze dne 16. ledna 1864 (vyhláška býv. min. 
zahr. věcí ze 16. ledna 1864, č. 27 ř. z.).

6. Přístupní prohlášení bývalého císařství 
Rakouského ke smlouvě mezi Pruskem a více 
státy německého spolku ze dne 11. července 
1858 v Eisenachu uzavřené o ošetřování ne
mocných a pohřbívání zemřelých vzájemných 
státních příslušníků (nař. býv. min. vnitra 
z 5. ledna 1854, č. 6 ř. z.).

7. úmluva s Badenskem z roku 1857 o vý
měně úmrtních listin a rodných listů (výnos 
býv. min. kultu a vyučování z 3. ledna 1858, 
č. 22583, a ze dne 12. ledna 1859, č. 259).

8. Smlouva mezi býv. cis. král. rakouskou 
a král. bavorskou vládou z 20. září 1858 o při
pojení železnic na česko-bavorské hranici (vy
hláška z 20. září 1858, č. 236 ř. z.).

9. Smlouva mezi býv. rakouskou a bavor
skou vládou z 24. června 1862 ohledně hranic 
a ostatních territoriálních poměrů mezi Če
chami a Bavorskem (vyhláška min. z 24. 
června 1862, č. 51 ř. z.).

10. Smlouva v příčině hranic česko-pruských 
z 9. února 1869 (vyhláška jako č. 97 ř. z. 
z r. 1869).

11. Smlouva mezi bývalou vládou rakousko- 
uherskou a vládou severoněmeckého spolku 
z 22. června 1870 o zrušení labských plaveb
ních poplatků (vyhláška jako č. 99 ř. z. z roku 
1870).

12. Státní smlouva mezi býv. Rakousko- 
Uherskem a^ Bavorskem z 30. března 1873 
o vystavění železnic a) z Landavy na Eisen- 
stein a do Plzně, a b) z Pašova na Kunžvart 
a do Strakonic (vyhlášena jako č. 107 ř. z. 
z r. 1873).

13. Úmluva vlády býv. mocnářství Rakou- 
sko-uherského a říše německé z 26. července 
1875 a 4. července 1875 o obapolném přejí
mání původních příslušníků státních, pokud 
se nestali příslušnými ke státu druhému (nař. 
býv. min. vnitra z 18. srpna 1875, č. 112 ř. z.).

14. Státní smlouva mezi býv. Rakousko- 
Uherskem a Německou říší ze dne 2. března 
1877, o dostavění železničního spojení z Choc
ně na Halbstadt a Frýdland do Staré Vody 
(vyhlášená jako č. 22 ř. z. z r. 1877).

15. úmluva se Saskem z 21. ledna a 5. února 
1879 o úpravě osobních, církevních a školních 
poměrů celních a železničních zřízenců zaměst
naných na saském území v místech v úmluvě

vyjmenovaných (nař. býv. min. kultu a vyuč. 
ze dne 15. dubna 1879, č. 57 ř. z.).

16. Státní smlouva mezi býv. mocnářstvím 
Rakousko-uherským a říší Německou z 25. 
února 1880 o legalisaci, při čemž.vyhrazeny 
dodatky ke či. IV. smlouvy (vyhlášena jako 
č. 85 ř. z. z r. 1880).

17. úmluva s Badenskem, Bavorskem a 
Wůrtemberskem o ověřování porodů a úmrtí, 
nastalých na Bodamském jezeře (výn. býv. 
ministerstva vnitra ze dne 7. ledna 1880, 
č. 19010).

18. úmluva mezi býv. Rakousko-Uherskem 
a říší Německou ze dne 30. září 1882 o vzájem
ném připuštění osob lékařských na pomezí 
k vykonávání praxe (vyhláška jako č. 120 ř. z. 
z r. 1883).

19. úmluva mezi býv. Rakousko-Uherskem 
a Německem ze dne 12. března 1890 o vespol- 
ném vydávání úmrlčích pasů (vyhláška býv. 
min. vnitra z 28. března 1890, č. 46 ř. z.).

20. úmluva mezi Rakousko-Uherskem a Ně
meckem o výměně zpráv při epidemii cholery 
(výnos býv. min. vnitra z 18. října 1897, 
ě. 17761).

2).. Státní smlouva mezi býv. Rakousko- 
Uherskem a Pruskem ze dne 21. června 1899, 
aby uvarováno bylo dvojité zdanění, které by 
mohlo vzniksouti prováděním berních zákonů 
pro království a země na říšské radě zastou
pené, vztažmo pro království Pruské platných 
(vyhláška býv. min. fin. ze dne 4. září 1900, 
č. 158 ř. z.).

22. Státní smlouva mezi býv. říší rakousko- 
uherskou a královstvím saským, aby uvaro
váno bylo dvojité zdanění, které by mohlo 
vzniknouti prováděním berních zákonů pro 
království a země na říšské radě zastoupené, 
vztažmo pro království saské platných, z 21. 
ledna 1903 (vyhláška býv. min. financí z 19. 
května 1903, č. 123 ř. z.).

23. Státní smlouva mezi býv. říší rakousko- 
uherskou a královstvím bavorským ze dne 
22. listopadu 1904 o několika železničních při
pojeních na vzájemných hranicích (vyhláška 
min. z 9. února 1905, č. 15 ř. z.).

24. Státní smlouva mezi býv. Rakousko- 
Uherskem a Wůrtemberskem ze 4. února 1905, 
aby uvarováno bylo dvojité zdanění, které by 
mohlo vzniknouti prováděním berních zákonů 
platných pro království a země na říšské radě 
zastoupené, vztažmo pro království wíirtem- 
berské (vyhláška býv. min. financí č. 154 ř. z. 
z r. 1905).

25. Státní smlouva mezi býv. Rakousko- 
Uherskem a Badenskem ze dne 7. listopadu
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1908, aby uvarováno bylo dvojité zdanění, 
které by mohlo vzniknouti prováděním ber
ních zákonů pro Rakousko, vztažmo pro Ba- 
densko platných (vyhl. býv. min. fin. ze dne
14. července 1909, č. 110 ř. z.).

26. Státní smlouva mezi býv. Rakousko- 
XJherskem a Hessenskem ze dne 3. ledna 1912, 
aby uvarováno bylo dvojí zdanění, které by 
mohlo vzniknouti prováděním berních zákonů 
pro Rakousko, vztažmo pro Hessensko plat
ných (vyhl. min. fin. ze dne 10. května 1912, 
č. 102 ř. z.).

27. Státní smlouva mezi Rakousko-Uher- 
skem a Bavorskem ze dne 3. července 1913, 
aby bylo zamezeno dvojí zdanění, které by 
mohlo vzniknouti používáním berních zákonů 
pro Rakousko, vztažmo pro Bávorsko platných 
(vyhl. min. fin. ze dne 6. listopadu 1913, 
č. 243 ř. z.).

Dr. Beneš v. r.

388.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. října 1921,

kterým se mění § 4 nařízení vlády republiky 
československé ze dne 27. ledna 1921, čís. 38 
Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod parafinem 
a výrobky parafinovými a dočasně mění úpra
va hospodaření ostatními minerálními oleji, 

jich výrobky a benzolem.

Podle zákona ze dne 24. června 1920, 
čís‘. 418 Sb. z. a n., nařizuje:

Článek I.

§ 4 nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 27. ledna 1921, čís. 38 Sb. z. a n., 
se mění a bude zníti:

§ 4.
Poplatky z povolování dovozu látek v § 2 

jmenovaných stanoví se takto:
a) z jednoho kg dovezených látek v § 2 

jmenovaných vyjma surový olej, goudron a 
asfalt jedna koruna čs.,

b) z jednoho kg surového oleje, goudronu 
a asfaltu 20 haléřů,

c) z celkové hodnoty zásilky Va%•

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provedení jeho ukládá se ministru

pověřenému řízením úřadu pro zahraniční 
obchod, ministrům veřejných prací, financí 
a průmyslu, obchodu a živností.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
Šrámek v. r. 
Staněk v. r.
L. Novák v. r. 
Dr. šrobár v. r. 
Srba v. r.

Dr.

Dr. Vrbenský v. r. 
černý v. r. 
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r. 

érer v. r.

339.
Vyhláška ministra vnitra 

ze dne 29. října 1921

o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády 
republiky československé ze dne 8. srpna 1919, 
č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských 
legitimacích, na Slovensku a v Podkarpatské 

Rusi.

Nařízení vlády republiky československé ze 
dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., kterým 
se zavádějí všeobecné občanské legitimace, 
nabývá účinnosti na Slovensku a v Podkar
patské Rusi dnem uveřejnění této vyhlášky 
ve Sbírce zákonů a nařízení.

černý v. r.

390.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 29. října 1921,

jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, 
č. 300 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků.

Na základě čl. IV., odst. 2., zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 300 Sb. z. a n., nařizuje se 
toto:

článek I.

§ 1.

Za účelem stanovení důchodů plynoucích 
z úrazového pojištění vypočítává se roční vý
dělek zraněného podle §§ 6—8 zákona úrazo
vého ve znění zákona zé dne 12. srpna 1921, 
č. 300 Sb. z. a n., tak, že pro část roku do 
31. prosince 1920 činí nej vyšší mez ročního

ISS'-.


