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<96. a 97.) 96. Zákon, kterým se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospodářského nátlaku
podle článku 16 úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací. — 97. Nařízení o cel

ním osvobození raných bramborů v roce

1923.

96.
Zákon ze dne 26. dubna 1923,
kterým se vláda zmocňuje, aby při opatře
ních hospodářského nátlaku podle článku 16
úmluvy o Společnosti národů použila cesty
nařizovací.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby při opatřeních ho
spodářského nátlaku podle článku 16 úmluvy
0 Společnosti národů použila cesty nařizovací
1 tam, kde by jinak bylo třeba zákona, když
by průtah, spojený s předložením věci Národ
nímu shromáždění nebo Stálému výboru po
dle § 54 ústavní listiny, byl věci na újmu.
§

2.

Nařízení vydané podle tohoto zákona musí
býti předloženo Národnímu shromáždění
nebo, nezasedá-li, Stálému výboru podle
§ 54 ústavní listiny se žádostí za dodatečné
schválení, a to do čtrnácti dnů ode dne vy
hlášení, jinak pozbývá platnosti od té doby,
do kdy nej později mělo býti předloženo.
Rovněž pozbývá platnosti, když některá sně
movna nebo Stálý výbor podle § 54 ústavní
listiny výslovně odepře je schváliti, a to od
té doby, kdy usnesení se stalo. Vláda je po
vinna uveřejniti bez odkladu ve Sbírce zá
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konů a nařízení vyhlášku o tom, že nařízení
pozbylo platnosti.
^ Vláda je povinna bez průtahu zrušiti opa
tření hospodářského nátlaku, jakmile pomine
důvod k dalšímu provádění hospodářského
nátlaku nebo ku provádění jeho tímto opatře
ním.
§ 3.
Všem ministrům se ukládá, aby provedli
tento zákon.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Dr. Markovič v. r.,
též za ministry Bechyně a Dra Kállayho.

Dr. Hodža v. r.
Dr. Beneš v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.,
též za ministra Dra Frankeho.

97.
Vládní nařízení
ze dne 11. května 1923
o celním osvobození raných bramborů v roce

1923.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 3 zák. ze dne 20. února 1919, č. 97
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla:
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§ 2.

§ i-

Clo z dovozu raných bramborů zrušuje se
na dobu do 30. června 1923.
Tím pozbývá na stejnou dobu účinnosti
ustanovení vysvětlivek k saz. čís. 43 čelního
sazebníku, podle něhož rané brambory
(čerstvé brambory dovážené v době od 15.
února až do 31. července) podrobeny jsou
podle saz. čís. 43a celní sazbě. K 20 — se sou
činitelem 13 za 100 kg.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provésti je ukládá se ministru fi
nancí.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Dr. Bolanský v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Dr. Káliay v. r.
Dr. Markovič v. r.
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