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252.
Vyhláška ministerstva financi v dohodě 
s ministerstvem pošt a telegrafů a Nej-

vyšším účetním kontroiním úřadem 
ze dne 22. prosince 1925

o zrušení důchodkového úřadu v Praze.

Důchodkový úřad v Praze zrušuje- se dnem 
31. prosince 1925.

Agenda tohoto úřadu převádí se na 
účetní odbočku při úřadu pro 
vyměřování poplatků v Praze, 
které se přiděluje účtování vlastní agendy 
poplatkové a účtování poplatků z nálezů 
na vyzvání okresního finančního ředitelství 
v Praze,

na zemskou finanční poklad
nu v P r a z e, které přiděluj e se agenda 
kolků, finančních deposit, berních známek 
z vína v lahvích (vyjma jich drobný prodej 
pro obvod Velké Prahy), rybářských lístků, 
pásek zápalkových a válečných půjček, a

na hlavní celní úřad v Praze, 
jemuž přiděluje se agenda důchodcových po
kut (včetně trestních deposit).

Drobným prodejem známek z vína v lahvích 
pro obvod Velké Prahy pověřuje Se po
kladna ředitelství potravní 
daně na čáře v Praze.

Počínajíc 1. lednem 1926 bude lze platiti ve
škeré poplatky, splatné až dosud u důchod
kového úřadu v Praze na základě platebních 
rozkazů nebo jiných opatření úřadu pro vy
měřování poplatků v Praze nebo okresního 
finančního ředitelství v Praze, toliko šekovým 
řízením poštovního úřadu šekového, a to bud’ 
složenkami (vplatními lístky) nebo odúčtova- 
cím (clearingovým) řízením dle pokynů da
ných v těchto platebních rozkazech nebo v ji
ných příslušných vyzváních.

Dr. Engliš v. r.

253.
Vládní nařízení 

ze dne 22. prosince 1925, 
jímž se zrušují §§ 2 a 3 nařízení vlády repu
bliky československé ze dne 23. března 1920, 
č. 171 Sb. z. a n., o zrušení maximálních cen 
dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen 

směrných.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

čl. I.
§§ 2 a 3 vlád. nař. č. 171/1920 Sb. z. a n. 

se zrušují.

čl. II.
Směrné ceny jednotlivých druhů dehtu a 

dehtových výrobků a přirážky k nim určené 
ministerstvem veřejných prací pozbývají plat
nosti.

čl. III.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provésti je přísluší ministru veřej
ných prací.

švehla v. r.

Mlčoch v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Viškovský v. r. 

Bechyně v. r. 

Stříbrný v. r. 

Tučný v. r.

Dr. Beneš v. r. 

Dr. Engliš v. r. 

Dvořáček v. r. 

Dr. Hodža v. r. 

Dr. Winter v. r. 

Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.
150


