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226.

Vládní nařízení
ze dne 17. prosince 1926,
jímž se částečně mění celní sazebník.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921j
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje,
aby zatímně upravila obchodní styky s cizi
nou, a § 3 zákona ze dne 20. února 1919,
č, 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla;
§ ISaz. čís. 552 celního sazebníku se mění a
upravuje takto:
„552. Součástky velocipédů (spojky trubek,
vidlice, řidítka, podpěry sedel, převo
dová kola, šlapadla, ventily, části brzd,
náboje a převody [též rozložené], ře
tězy, šlapací kliky, drátěné špice se
závitem, matice k drátěným špicím,
vrtané obruče atd.), opracované:
a) volnoběžky, ozubené věnce volnoběžek, obručové brzdy, kroužky
k zachycení kuliček, kuličky o prů
měru 10 mm nebo menším a řetě
zové skřínky ..........zákl. sazba 190
..........součinitel 3,
b) ostatní . ................ zákl. sazba 190
...... součinitel 10.
Poznámka. Součásti velocipédů zhruba liso
vané nebo zhruba kované nebo zhruba ulité
(též zbavené slévacích švů) dlužno vyclívati
podle povahy hmoty."

§2.

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctého
dne po vyhlášení; provede je ministr financi
po dohodě s ministrem obchodu.
Švehla v. r.
černý v. r,
Dr. Spina v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Šrámek v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Nosek v. r.
Najman v. r.
Dr. Káliay v. r.
227.

Vládní nařízení
ze dne 17. prosince 1926,
kterým se prorok 1927 stanoví výše zdravotní
přirážky.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 21. prosince 1923,
č. 254 Sb. z. a n., o dalším vybírání zdravotní
přirážky ku přímým daním státním, podléha
jícím přirážkám, a o veřejném fondu pro pod
poru veřejných nemocnic a ústavů léčebných
v československé republice:
§ 1.

Výše přirážky pro rok 1927 činí

1%.

§2.

• část, jež z výnosu přirážky ku přímým
daním předepsaným v území Slovenska a
150
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Podkarpatské Rusi má býti uhrazena státní
pokladně k plnění úkolů, vytčených v zák. čl.
XXI/1898 o úhradě nákladů veřejného ošetřo
vání nemocných, činí pro rok 1927 V? výnosu
přirážky.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1927. Jeho provedením pověřuje se mi
nistr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy a ministr financí v dohodě se zúčast
něnými ministry.
švehla v. r.
černý v. r.
Dr. Hodža v. r,
Dr. Peroutka v. r. Dr. Spina v, r.
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.
228.

Vládní nařízení
ze dne 17. prosince 1926
o dalším poskytování drahotních příplatků
k úrazovým důchodům.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. III., odst. 2., zákona ze dne 21. pro
since 1921, č. 481 Sb. z. a n., kterým se pro
dlužuje působnost zákona o drahotních pří
platcích k úrazovým důchodům a mění se ně
která jeho ustanovení:
§ IPlatnost zák. č. 481/1921 Sb. z. a n., pro
dloužená vládníni nařízením ze dne 15. ledna
1926, č. 8 Sb. z. a n., o dalším poskytování
drahotních příplatků k úrazovým důchodům,
prodlužuje se dále na dobu od 1. ledna 1927
do 31. prosince 1927.

(2) Ministru sociální péče se ukládá, aby
je provedl v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
švehla v. r.
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Dr. Peroutka v. r. Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Kállay v. r.
229.

Usnesení poslanecké sněmovny
ze dne 16. prosince 1926,
kterým se mění § 5 zákona ze dne 15. dubna
1920, čís. 325 Sb. z, a n., o jednacím řádu
poslanecké sněmovny Národního shromáždění
republiky československé.
Poslanecká sněmovna Národního shromáž
dění republiky československé usnesla se
v 60. schůzi dne 16. prosince 1926 na základě
článku I. zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325
Sb. z. a n., o jednacím řádu poslanecké sně
movny Národního shromáždění, na této auto
nomní změně § 5 jednacího řádu poslanecké
sněmovny:
§ 5, odst. 8., jednacího řádu poslanecké sně
movny (zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325
Sb. z. a n.) zní:
„(3) Přijme-li předseda volbu, vykoná vp
sněmovně do rukou předsedy vlády slib (§ 7),
ujme se předsednictví, dá provésti volbu
6 místopředsedů, 10 zapisovatelů a 8 pořada
telů, načež místopředsedové vykonají do rukou
předsedových slib (§ 7).“
Malypetr v. r.,
předseda.

. Dr. Říha .v, ř.,

§ 2.

ý1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášeni.

sněmovní tajemník.

Státní tiskárna v Praze,

. Dubičký- v. r,,
zapisovatel.

