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Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 23. října 1925
o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti
knihtiskařské.
Jelikož veřejný zájem vyžaduje včasné vy
hotovení kandidátních listin a jiných tisko
pisů pro nastávající volby do obou sněmoven
Národního shromáždění republiky českoslo
venské a jelikož by nebylo lze tyto práce v ob
vyklé době pracovní zastati, prohlašuji ve
srozumění s ministrem vnitra, že podle § 6,
odst. 4., zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91
Sb. z. a n., o Shodinné době pracovní, může se
v knihtiskárnách při hotovení úředních voleb
ních tiskopisů pracovali přes čas bez ohledu
na omezení tamtéž uvedené a že je dovoleno
podle čl. III. zákona ze dne 16. ledna 1895, č. 21
ř. z., jímž upravuje se nedělní a sváteční klid
v živnostech, a podle § 8 zák. čl. XIIT/1891
o nedělním klidu při pracích živnostenských,
konati tyto práce i v neděli.
Z týchž důvodů povoluji podle ustanovení
§u 9, odst. 3., zák. č. 91/1918 Sb. z. a n. za
městnávali ženy starší -18 let při těchto pra
cích v živnosti knihtiskařské také v noci.
Tato výjimečná úprava, která platí na dobu
od 1. do 15. listopadu 1925, vztahuje se také
na nutné práce knihařské a expediční, spojené
s uvedenými knihtiskařskými pracemi,

úlevy z cel platného autonomního celního
tarifu.
O smlouvách takto uvedených v platnost
platí § 2 téhož zákona.
§ 2.

Jestliže zboží dovážené z některého státu
do československé republiky v důsledku
zvláštních veřejných i jiných opatření, jako
poskytováním vývozních nebo jiných výhod,
zavedením dejší pracovní doby nebo jiných ne
příznivějších sociálních podmínek pracovních
a pod., nebo v důsledku znehodnocení měny,
působí domácí výrobě mimořádnou soutěž,
mohou býti vládním nařízením učiněna vhod
ná ochranná opatření, zejména stanoveno
zvláštní clo nebo přirážka ke clu na dotyčné
zboží.
§ 3.
K § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla při
pojuje se odstavec 2. tohoto znění:
Z tohoto dočasného snížení nebo zrušení
cel může býti vyloučeno zboží pocházející nebo
přicházející ze států, které s československou
republikou neuzavřely dosud obchodních
smluv, pokud se zbožím československého pů
vodu nakládají méně příznivě než se zbožím
jiným.
§ 4,
Zmocnění dané vládě v §§ 2 a 3 tohoto zá
kona končí dnem 30. června 1926.

Dr. Winter v. r.

§ 5.
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Zákon ze dne 12. října 1925
o úpravě obchodních styků s cizinou.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zmocnění dané vládě §• 1 zákona ze dne
22. prosince 1924, č. 305 Sb. z. a n., o proza
tímní úpravě obchodních styků s cizinou roz
šiřuje se na obchodní smlouvy sjednané s ci
zími státy v době od 1. července 1925 až do
30. června 1926, v nichž se cizím státům za
přiměřené vzájemné výhody poskytují též

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti jej ukládá se všem členům
vlády.
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