
Sbírka zákonů a nařízení, č. 106. a 107. 529

106.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. března 1922,

jímž se mění poznámka za čís. 104 celního 
sazebníku o vyclívání mastných olejů saz. čís. 

102 až 104.

Na základě § 2 zákona ze dne 20. února 
1919, čís. 97 Sb. z. a n., a čl. II. zákona ze dne
12. srpna 1921, čís. 349 Sb. z. a n., naři
zuje se:

§ 1.

Znění poznámky za saz. čís. 104 celního 
sazebníku, upraveného vládním nařízením ze 
dne 19. prosince 1921, č. 460 Sb. z. a n., mění 
se takto:

Zákl. sazba 
za 100 kg Součinitel

Poznámka. Olej skoč
cový s. 6.103, olej olivový 
(též olej turnantový i olej 
z olivových jader) a pod- 
zemnicový s. č. 104 k tech
nickým účelům s podmín
kou, že se zdenaturují 
u hlavních celních úřadů 
výslovně zmocněných 2’— 3

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provésti je ukládá se ministru fi
nancí v dohodě s ministrem průmyslu, ob
chodu a živností.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. L. Novák v. r.
černý v. r.
A. Novák v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Staněk v. r.
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. Dérer v. r.

107.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. března 1922,
jímž se mění poplatková sazba státních 
ústavů pro zkoumání potravin, vydaná mini
sterským nařízením ze dne 28. září 1909, 

č. 155 ř. z.

Podle § 24 zákona ze dne 16. ledna 1896; 
č. 89 ř. z. z r. 1897, o obchodu potravinami 
a některými předměty užitkovými, nařizuje 
se toto:

§ 1.
Poplatková sazba státních ústavů pro zkou

mání potravin, vyhlášená v dodatku k min. 
nařízení ze dne 28. září 1909, č. 155 ř. z., 
mění se potud, že poplatky stanovené tam 
v odd. I. (všeob. ustanovení) pod čís. 2, 3, 
4 a 5, jakož i poplatky stanovené v odd. II. 
(jednotlivá ustanovení) se zvyšují na sedmi- 
násobnou výši dosavadní poplatkové sazby. 
Ostatní předpisy této poplatkové sazby se 
nemění.

§ 2.

Za zkoušky, o něž bylo žádáno před účin
ností tohoto nařízení, buďtež účtovány po
platky dle dosavadní sazby.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Jeho provedením pověřuje se ministr ve

řejného zdravotnictví a tělesné výchovy v do
hodě s ministry spravedlnosti, financí, prů
myslu, obchodu a živností a zemědělství.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. Dr. šrobár v. r.
Habrman v. r. 
L. Novák v. r. 
Srba v. r. 
černý v. r. 
Šrámek v. r.

Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

Státní tiskárna v Praze.


