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134.
Vládní nařízení 

ze dne 16. července 1926 
ku provedení čl. II. zákona ze dne 22. června 
1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění 
zákon o celním sazebníku a upravují obchodní 

styky s cizinou.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 22. června 1926, 
č 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon 
o celním sazebníku pro československé celní 
úderní a celní sazebník a vydávají ustanovení 
o úpravě obchodních styků s cizinou:

§ I-

Celní sazby stanovené článkem II. zákona 
č 109/1926 Sb. z. a n. platí na zboží pocháze
jící z Kanady a Maďarska do 13. srpna 1926 
včetně, na zboží pocházející z ostatních států, 
přicházejících v úvahu podle druhé věty 
prvého odstavce článku II. zmíněného zákona, 
až do dalšího opatření.

§ 2.

Nařízení nabývá účinnosti zároveň se záko
nem č. 109/1926 Sb. z. a n.; provede je ministr 
financí po dohodě s ministry průmyslu, ob
chodu a živností a zemědělství.

Černý v. r.
Dr. Krčmář v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Říha v. r. Syrový v. r.
Roubík v. r. Dr. Schieszl v. r.

Dr. Fatka v. r.
Dr. Peroutka v. r.,

též za ministra Engliše.

135.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

ze dne 9. července 1926 
o prozatímní úpravě obchodních styků mezi 
republikou československou a královstvím 

Dánským.

President republiky ratifikoval dne 23. pro
since 1925 po schválení Národním shromáž
děním :

1. prozatímní úpravu obchodních styků 
sj ednanou mezi republikou československou a 
královstvím Dánským v Praze dne 31. ledna 
1924 a uvedenou v prozatímní platnost vládní 
vyhláškou ze dne 8. února 1924, č. 34 Sb. z. 
a n.,

2. prozatímní úpravu obchodních styků 
sjednanou mezi republikou československou a 
královstvím Dánským výměnou not v Praze 
dne 18. prosince 1924 a uvedenou v prozatímní 
platnost vládní vyhláškou ze dne 23. prosince
1924, č. 313 Sb. z. a n.,

3. prozatímní úpravu obchodních styku 
sjednanou mezi republikou československou a 
královstvím Dánským výměnou not v Praze 
dne 18. dubna 1925 a uvedenou prozatímní 
platnost vládní vyhláškou ze dne 28. dubna
1925, č. 86 Sb. z. a n.

Dne 28. ledna 1926 bylo to sděleno králov
ské dánské vládě, čímž prozatímní úpravy 
nabyly mezinárodní platnosti.

Vyhlašuje se s tím, že první prozatímní 
úprava (č. 1) byla v účinnosti od 15. února
1924 do 1. ledna 1925, druhá (č. 2) od 1. ledna
1925 do 30. dubna 1925; od 1. května 1925 
jest v účinnosti třetí prozatímní úprava ob
chodních styků republiky československé 
s Dánskem (č. 3).

Dr. Beneš v. r.
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