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(-) Podmínkou úpravy odpočivných požitků 
jest, že kancelářským osobám v odstavci 1. 
uvedeným upraveny byly odpočivné požitky 
bud’ podle vládního nařízení ze dne 19. pro
since 1921, č. 467 Sb. z. a n., anebo že za činné 
služby požívaly platů upravených vládním na
řízením ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. 
z. a n.

(3) Nárok na úpravu zaopatřovacích po
žitků podle tohoto nařízení mají pozůstalí po 
uvedených osobách mužského pohlaví, které 
vyhovují podmínkám odstavce 2. a takoví 
pozůstalí po mužských osobách zmíněných 
v odstavci 1., kteří mají zaopatřovací požitky 
upraveny podle vládního nařízení č. 467/1921 
Sb. z. a n. nebo jimž by taková úprava pří
slušela.

§ 2.

í1) Osobám zmíněným v § 1 jest tudíž v duchu 
ustanovení zákona č. 287/1924 Sb. z. a n. vy- 
měřiti od 1. ledna 1925 jejich odpočivné, resp. 
zaopatřovací požitky beze změny dosavadní 
procentní sazby z nové pensijní základny, 
kterou tvoří ve smyslu ustanovení dílu L, 
§§ 1 a 2, vládního nařízení č. 33/1923 Sb. 
z. a n. služné a 50% místního přídavku pro 
Prahu, odpovídající příslušné třídě služebního 
stáří, jež byla rozhodnou pro výměru pensij- 
ních (zaopatřovacích) požitků dosavadních.

(2) Byla-li však dosavadní pensijní zá
kladna určena podle § 12, poslední odstavec, 
stanov zaopatřovacího ústavu ve znění z roku 
1902 neb 1906, pokud se týče ženských za
městnanců podle posledního odstavce §u 6 
čl. III nařízení veškerého ministerstva ze dne 
15. července 1906, č. 141 ř. z., způsobem po
měrným, upraví se podle téhož poměru i nová 
pensijní základna.

§ 3.

(2) Jeho provedení ukládá se všem zúčast
něným členům vlády.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Malypetr v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Dolanský v. r.

Novák v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r.

Dr. Winter v. r.,
též za ministra Srbu.

146.
Vyhláška ministra veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy a ministra 

spravedlnosti 
ze dne 13. června 1925 

o zřízení Všeobecného ústavu pro zkoumání 
potravin v Brně.

Dnem 1. července 1925 započne se svou 
činností podle zákona ze dne 16. ledna 1896, 
č. 89 ř. z. z r. 1897, o obchodu s potravinami 
a některými předměty užitkovými, Všeobecný 
ústav pro zkoumání potravin v Brně (budova 
zemského výzkumného ústavu zemědělského) 
s působností, vytčenou v min. nařízení ze dne
13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních 

í ústavů pro zkoumání potravin.
Úředním obvodem tohoto ústavu jest území 

Moravy a Slezska (župy X., XI., XII., XIII., 
XIV. a XXI.), které se současně vyjímá 
z úředního obvodu všeobecných ústavů pro 
zkoumání potravin při Karlově universitě a 
při německé universitě v Praze, stanoveného 
min. vyhláškou ze dne 23. listopadu 1897, 
č. 269 ř. z.

Úřední obvod těchto dvou ústavů obsaho- 
vati bude, počínajíc dnem 1. července 1925, 
toliko území Čech (župy I. áž IX.).

Nej vyšší výměra příspěvku na výchovu 
a sirotčí pense, stanovená §em 3 zákona 
č. 287/1924 Sb. z. a n., platí tedy nejen pro 
zvýšení dle tohoto nařízení, nýbrž i pro 
všechny případy, kdy jest příspěvek na vý
chovu nebo sirotčí pensi vyměřiti podle § 3 
vládního nařízení ze -dne 13. září 1920, č. 522 
Sb. z. a n.

§ 4.

(D Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1925.

Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.

147.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1925,
jímž se provádí zákon o mezinárodní opiové 

konvenci.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 6 zákona ze dne 29. května 1923,



680 Sbírka zákonů a nařízení, č. 147.

č. 128 Sb. z. a n., o provádění mezinárodní 
opiové konvence ze dne 28. ledna 1912, vyhlá
šené pod č. 159 Sb. z. a n. z r. 1922:

§ I-

Dozor na výrobu, dovoz, prodej, rozdělo
vání a vývoz látek, uvedených v §u 1 zák. č. 
128/1923 Sb. z. a n., o provádění mezinárodní 
opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vy
hlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z r. 1922, pro
vádějí úřední lékaři politického úřadu I. sto
lice, ve městech se zvláštním statutem a 
v městech se zřízeným magistrátem na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi lékaři úřadů 
obstarávajících v I. stolici výkon zdravotní 
služby (§ 26 zák. č. 236/1922 Sb. z. a n.).

§ 2.

(1) úřední lékaři (§ 1) jsou povinni alespoň 
jednou do roka prohlédnout! provozovací 
místnosti osob a podniků, zabývajících se vý
robou, dovozem, prodejem, rozdělováním a 
vývozem látek, uvedených v §u 1 zák. č. 
128/1923 Sb. z. a n.

(2) Při těchto prohlídkách z jisti ti jest, 
zda osoby a podniky ty mají příslušné opráv
nění, odpovídají-li místnosti provozovací 
svým zařízením zdravotním požadavkům, 
je-li zboží vhodně uloženo a označeno, jakož 
i jsou-li záznamy o zboží (§ 3 tohoto naří
zení) řádně vedeny.

(3) Případné závady a nedostatky jest 
vytkňouti a přihlédnouti k jich nápravě.

í1) Osoby a podniky, které vyrábějí, dová
žejí, prodávají, rozdělují a vyvážejí látky 
uvedené v §u 1 zák. č. 128/1923 Sb. z. a n,, 
jsou povinny o této své činnosti vésti ve 
svých knihách přesné záznamy.

(2) V těchto záznamech jest uvésti: množ
ství zboží, jež jest na skladě, množství při
jatého, zpracovaného, prodaného nebo jinak 
postoupeného a vyvezeného zboží s přísluš
ným datem, a to pro každou látku zvláště.

(3) V záznamech uvésti jest při každé po
ložce též jméno druhé strany súčastněné 
(prodávajícího, dovozce, kupce, přijimatele).

(4) Povinnost vésti záznamy nevztahuje se 
na prodej v lékárnách na lékařské předpisy.

§ 4.
(!) V žádostech o povolení k vývozu nebo 

dovozu (§4 zák. č. 128/1923 Sb. z. a n.) jest

uvésti: jméno, povolání a adresu žadatelovu, 
průkaz živnostenského nebo . lékárnického 
oprávnění, vědecké pojmenování látek, jež 
mají býti dovezeny nebo vyvezeny, a jich 
množství v gramech.

(2) Při dovozu uvésti jest též účel, za kte
rým se látky dovážejí.

(3) Dále v žádosti udati jest zemi dovozu 
nebo vývozu a jméno prodávajícího nebo 
obj ednávaj ícího.

(4) při vývozu připojiti jest k žádosti po
tvrzení příslušného cizozemského úřadu, že 
příjemce jest oprávněn k dovozu.

í1) Vývoz surového opia ve množství nej
výše 5 kg, jakož i dovoz a vývoz ostatních lá
tek vyjmenovaných v §u 1 zák. č. 128/1923 
Sb. z. a n. jest dovolen všemi hlavními celními 
úřady.

(2) Vývoz surového opia ve množství pře
sahujícím 5 kg dovolen jest pouze těmito 
místy: č. Velenice, Cheb, Podmokly-Děčín, 
Břeclava, Opava, Petrovice, Bohumín, Brati
slava, Parkáň-Nána a Kiralyhaza.

(3) Dovoz surového opia dovolen jest 
pouze těmito místy: Praha, Č. Velenice, 
Cheb, Podmokly-Děčín, Liberec, Brno, Bře
clava, Opava, Bohumín, Bratislava, Parkáň- 
Nána a Kiralyhaza.

(4) Každý balík, který obsahuje surové 
opium a jest určen k vývozu a jehož váha 
přesahuje 5 kg, musí býti označen nápisem: 
„Surové opium" v písmenech provedených 
červenou barvou a nejméně 3 cm vysokých.

§ 6.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Jeho provedením pověřuje se ministr 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 
v dohodě se súčastněnými ministry prů
myslu, obchodu a živností a financí.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. Novák v. r.
Malypetr v. r. Stříbrný v. r.
Bečka v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r. Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Franke v. r.

Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praze.


