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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
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výdělku dělníka nebo výkonného úředníka 
6000 Kč a pro část roku po 31. prosinci 1920
12.000 Kč. Na roční výdělek, který přesahoval 
do 31. prosince 1920 6000 Kč nebo po 31. pro
sinci 1920 12.000 Kč, nebéře se zřetele.

Obdobně vypočítává se roční výdělek zraně
ného učně nebo osoby uvedené v § 6, odst. 7., 
úrazového zákona.

§ 2.

Hodnotu naturálních požitků železničních 
zřízenců po dohodě s politickým úřadem
II. stolice určí a nejdéle do konce měsíce dubna 
každého roku soubornou vyhláškou vyhlásí 
ředitelství státních drah v Praze.

Příslušnost politického úřadu II. stolice se 
řídí podle sídla ústřední provozní správy pří
slušné železnice.

Článek II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Provedením jeho pověřuje se ministr so
ciální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Dérer v. r.

černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r. 
Šrámek v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna v Praze.


