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322.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. listopadu 1922

o úpravě hospodaření minerálními oleji, kte
rým se mění a doplňuje nařízení vlády repu
bliky československé ze dne 27. ledna 1921, 
čís. 38 Sb. z. a n., zrušuje nařízení vlády re
publiky československé ze dne 27. října 1921, 
čís. 388 Sb. z. a n., a mění § 6 nařízení ze dne 

11. ledna 1919, čís. 25 Sb. z. a n.

Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 
Sb. z. a n., a zákona ze dne 24. června 1920, 
čís. 418 Sb. z. a n., se nařizuje:

Článek I.

§ 2, odst. 1., nařízení vlády republiky če
skoslovenské ze dne 27. ledna 1921, čís. 38 
Sb. z. a n., se mění a bude zníti:

Ku zjednodušení zásobování obyvatelstva 
zrušuje se ode dne vyhlášení tohoto nařízení 
až na další uzávěra minerálních olejů a jich 
výrobků, a dále též benzolu potud, že tyto 
látky mohou býti dodávány a odebírány bez 
zvláštního úředního povolení.

článek II.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 27. října 1921, čís. 388 Sb. z. a n., se 
zrušuje.

§ 4 nařízení vlády republiky československé 
ze dne 27. ledna 1921, čís. 38 Sb. z. a n., bude 
nadále zníti:

Poplatek z povolování dovozu minerálních 
olejů a jich výrobků stanoví se takto:

a) 70 haléřů z jednoho kilogramu mine
rálních olejů sazebního čísla 176, 177, 178 a 
179 československého celního sazebníku,

b) 15 haléřů z jednoho kilogramu:
1. surového oleje sazebního čísla 175, pe

trolejového asfaltu zařazeného do sazebního 
čísla 169, petrolejové smůly sazebního čísla 
166,

2. výrobků dovážených k průmyslovému 
zpracování v rafineriích minerálních olejů na 
základě poznámky 1. za sazebním číslem 177 
a poznámky k sazebnímu číslu 178 a 179 če
skoslovenského celního sazebníku,

c) kromě toho z celkové hodnoty zásilky po
platek podle § 3 zákona ze dne 24. června 1920, 
čís. 418 Sb. z. a n., a § 12 nařízení vlády re
publiky československé ze dne 13. července 
1920, čís. 442 Sb. z. a n.

O vrácení poplatků uvedených pod a) a b) 
za dovezené minerální oleje, jichž vývoz do 
ciziny bude potvrzením celních úřadů pro
kázán, rozhoduje ministerstvo průmyslu, ob
chodu a živností.

článek III.
Majitelům dovozních povolení, kteří v den 

účinnosti tohoto nařízení mají na zásobách 
dovezených minerálních olejů sazebního čísla 
177 a 178 nejméně 5000 kg, vrátí se z těchto 
zásob zaplacené poplatky z povolení dovozu 
polovinou rozdílu sazby dosavadní a sazby sta
novené tímto nařízením (čl. II.). Do těchto 
zásob započítají se i množství minerálních 
olejů sazebního čísla 177 a 178, jež do dne 
účinnosti byla celními úřady odbavena, avšak 
do dne zjištění zásob nedošla.

Za tím účelem jsou majitelé dovozních po
volení povinni ohlásiti zásoby minerálních
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olejů sazebního čísla 177 a 178 nejdéle do tří 
dnů po dni účinnosti tohoto nařízení přísluš
nému důchodkovému kontrolnímu úřadu, 
jde-íi však o rafinerii minerálních olejů, tech
nické finanční kontrole, pověřené dozorem na 
podnik. Minerální oleje do dne účinnosti 
u celních úřadů odbavené, jež v uvedené tří
denní lhůtě prokázané nemohly býti do zásob 
započteny, nutno ohlásit! neprodleně po jich 
dojití. V ohlášce dlužno udati, kolik činily 
zásoby v den vyhlášení a kolik v den účin
nosti tohoto nařízení.

Jmenované úřady prozkoumají ohlášky na 
základě skutečného stavu zásob a dokladů, jež 
jim za tím účelem musí býti předloženy, a 
zjistí-li souhlas, potvrdí jich správnost.

Na základě tohoto potvrzení ministerstvo 
průmyslu, obchodu a živností provede vrácení 
poplatkův.

Článek IV.
Poplatky z povolování dovozu minerálních 

olejů a jich výrobků ve výměře 70 haléřů a 
15 haléřů z jednoho kilogramu dovezených 
látek [čl. II.: § 4, lit. a), b)] vybírají celní 
úřady při přestoupení zásilky přes celní hra
nici, počínajíc dnem 1. ledna 1923.

Poplatek z celkové hodnoty zásilky [čl. II.: 
§ 4, lit. c)] vybírá se při udělení dovozního 
povolení.

článek V.

Vyhláška ministra zemědělství 
ze dne 2. listopadu 1922

o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioračního fondu.

Na základě § 3, předposledního odstavce, 
zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. 
a n. z r. 1920, vyhlašuji, že mezi minister
stvem zemědělství, příslušným zemským 
(správním) výborem a zájemníky dojednány 
byly úmluvy o úhradě nákladu provádění 
a udržování pro tyto podniky:

I. Úprava potoka žabince vod
ním družstvem v Něm. Brodě:

323.

Celkový náklad podniku..........  835.646 K
(na úpravu potoka Žabince 
831.900 K, na melioraci 
3746 K).

Udržovací fond ........................ 15.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:

na úpravu potoka 40% až do
částky ................................. 332.760 K,

na meliorace 20% až do částky 749 K,
k udržovacímu fondu 40% 

v částce................................. 6.000 K.

Příspěvek na úhradu výloh hospodaření mi
nerálními oleji, vybíraný ministerstvem ve
řejných prací podle § 6 nařízení ministra pro 
správu průmyslu, obchodu a živností ze dne 
11. ledna 1919, čís. 25 Sb. z. a n. (manipulační 
příspěvek), snižuje se s 1 Kč na 50 hal. za 
100 kg zboží.

č 1 á n e k VI.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. pro

since 1922. Provedení jeho ukládá se mini
strům veřejných prací, financí a průmyslu, 
obchodu a živností.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Šrámek v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Bechyně v. r.

Srba v. r. 
Habrman v. r. 
Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Franke v. r.

Příspěvek zemského správního výboru: 

na úpravu potoka 30% až do
částky ................................... 249.570 K,

na meliorace 15% až do částky 562 K,
k udržovacímu fondu 30% 

v částce................................. 4.500 K.
Zbytek stavebního nákladu, jakož i udržo

vacího fondu uhradí vodní družstvo.

II. Úprava Libečského potoka 
v Poříčí u Trutnova:

Rozpočtený celkový stavební 
náklad .. ................................ ' 742.700 K.

Udržovací fond ........................ 50.000 K.

Příspěvek státního melioračního fondu:

40% k stavebnímu nákladu až 
do částky............................... 297.080 K,

40% k udržovacímu fondu 
v částce .......................... 20.000 K.


