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Vládní nařízení určí, která ustanovení pla
tového zákona uvedeného v § 1 a případně 
s kterými změnami 'platí pro státní obecní 
(městské) a obvodní lékaře, jakož i pro pozů
stalé po nich.

§4.

Náklad, který vznikne provedením tohoto 
zákona, se uhradí z těchže pramenů, ze kte
rých se hradí aktivní, odpočivné a zaopatřo
vací platy osob, o něž jde.

§ 5.

Veškerá ustanovení tomuto zákonu odpo
rující pozbývají platnosti.

§6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1926 a provede jej ministr veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy v dohodě s mi
nistry financí a vnitra.

T, G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Scliieszl v. r.

106.
Vládní nařízení 

ze dne 2. července 1926
o částečném přenesení působnosti župního 
úřadu (župana) v Mukačevě na úřady nižší 

instance.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3, odst. 8., zákona ze dne 29. února 
1920, čís. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny če
skoslovenské republiky):

§ 1.

0) Působnost, která přechází podle vlád
ního nařízení ze dne 4. června 1926, č. 84 Sb. 
'z. a n., na župní úřad (župana) v Mukačevě, 
přenáší se v případech právních ustanovení 
uvedených v § 1, lit. A, čís. 1—12 (v oboru 
správy veřejného zdravotnictví), lit. B, 
čís. 1—9 (v oboru správy komunikační), 
v lit. D, čís. 1—2 (ve věcech manželských), 
lit. E (v oboru vydávání cestovních pasů) 
vládního nařízení ze dne 22. prosince 1922,

č. 385 Sb. z. a n., na hlavnoslúžnovské úřady 
jako úřady I. stolice s výjimkou příslušnosti 
k vydávání cestovních pasů v obvodu policej
ního komisařství v Mukačevě a v Berehově, 
jež se přenáší na tyto úřady jako úřady 
I. stolice.

(2) Příslušnost k povolování veřejných sbí
rek, které mají býti uspořádány toliko v ob
vodu některého hlavnoslúžnovského úřadu, 
v obvodu policejního ředitelství v Užhorodu, 
v obvodu policejního komisařství v Mukačevě 
a v Berehově, a příslušnost k opatřením s tím 
souvisejícím, pokud by župnímu úřadu (žu
panovi) v těchto případech náležela, přechází 
na tyto úřady.

§ 2,
Na záležitosti do dne účinnosti tohoto na

řízení podané nebo projednávané nevztahují 
se ustanovení shora uvedená; je vyřídí župní 
úřad (župan) ve své působnosti.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1926; provede je ministr vnitra v do
hodě se súčastněnými ministry.

, černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

107.

Vládní nařízení 
ze dne 2. července 1926, 

kterým se částečně mění seznam přepycho
vých předmětů a výkonů, vydaný vládním na
řízením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 26, odst. 1., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu 
a dani přepychové:

§ 1.

(1) Položka 139 seznamu přepychových 
předmětů, vydaného vládním nařízením č. 
185/1924 Sb. z. a n., se zrušuje.

(2) Položka 105 téhož seznamu se pozmě
ňuj e a bude zníti:
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Cena roz-
Čís.
cel.
saz.

Druh předmětu
hodná pro 

přepychovou 
povahu 

předmětu

105 345 Nekonfekciované upravené kožešiny 
z jemných kůží a z kůže ptáků na 
rubu vydělané, jako kachní, labutí,

nehledíc 
na cenu

ledňáčků atd.

Způsob
zdanění

Poznámka

u výrobce K pol. 105:
Stran um lých 

kožešin z peří vii 
pol. 511

Připomínky:

1. Za jemné kůže se pokládají: kůže 
bobří, cíbetky, genetky (španělské 
kočky), hranostaje (hermelína), 
chinchilly (pístuchy), chinchillony 
(hlodavce podobného chinchille), 
jaguara, kolínského (druhu kuny 
podobného tchoři), kuny (lesní, 
skalní atd.), lasičky, levhartí, lví, 
lišek ušlechtilých (lišky křížové, 
černé, stříbrošedé, modré a bílé čili 
polární), medvěda ledního, norkové 
(vydry bahenní), onzy (odrůdy 
levharta), pardálové, rosomakové, 
rysí, koček rysovitých, sealskinové 
(tulenní, s měkkou lesklou srstí), 
skunkové (smraďocha), sobolí, 
tchoří, tygří, koček tygrovitých, 
vydří, kůže vydry mořské, bobra 
kamčatského.

2. K jemným kožím patří dále již 
obarvené nebo jinak hotově upra
vené kůže astrachanské, karakul- 
ské, bucharské, drajblové, krym
ské, moskevské, ukrajinské, perské, 
širazské, širokoocasé, poloperské a 
kůže zmetků těchto druhů.

3. Za výrobce se pokládá, kdo surovou 
kůži hotově upravuje.

4. Ke kožešině nekonfekciované patří 
též kusy kožešin, sešité v pruhy, 
tabule, pláty, rotundy a kříže bez 
podšívky, dále však ještě nepřikro- 
jené pro určitý zřejmý účel.
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§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1926. Provedení jeho ukládá se mini
stru financí.

černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. ScMeszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Káilay v. r.

ČI. I.

(1) § 9 vládního nařízení č. 267/1925 Šb. z. 
a n. o zkouškách kandidátů učitelství nižších 
škol hospodářských se doplňuj e tímto ustano
vením :

(2) Učitelé a kandidáti učitelství na nižších 
školách hospodářských, kteří nabyli učitelské 
způsobilosti podle dosavadních předpisů 
v 1. odstavci zmíněných, nejsou povinni podro- 
biti se zkoušce podle tohoto nařízení ani do
datečně splniti podmínky nově požadované 
tímto nařízením.

108.

Vládní nařízení 
ze dne 2. července 1928,

kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 22. 
prosince 1925, č. 267 Sb. z. a n., o zkouškách 
kandidátů učitelství nižších škol hospodář

ských.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 9 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 281 
Sb. z. a n., jímž upravuje se správa zeměděl
ského školství a dozor na ně:

ČI. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provést! je ukládá se ministru země
dělství.

černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Slávik v. r. 
Dr. Haussmann v. r. Dr. Fatka v. r. 
Roubík v. r. Dr. Krčmář v. r.
Dr. Schieszl v. r. Dr. Říha v. r. 
Dr. Engliš v. r. Syrový v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Káilay v. r.


