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(s) Má-li předseda nebo rada za to, že k po
dání posudku je třeba bližšího objasnění práv
ních otázek, vyžádá si je od soudu, který za
posudek žádal, nebo požádá předsedu sboro
vého soudu, u kterého je rada zřízena, aby
vyslal do sedění rady soudce, který podá žá
dané objasnění.

Ředitelství potravní daně v Praze slučuje se
s účinností od 1. listopadu 1927 s okresním
finančním ředitelství v Praze, jež bude jakožto
finanční úřad I. stolice vyřizovati také agendu
potravní daně na čáře a spojených s ní daní
a dávek.

§ 12.

Dr. Engliš v. r.

(!) Za podání posudku v určité trestní věci
přísluší tomu, kdo byl v sedění rady zpravo
dajem (spoluzpravodajem) poplatek 800 Kč.
Ostatním přítomným členům rady přísluší po
50 Kč, předsedajícímu 100 Kč.
(2) členům rady, kteří nebydlí v jejím sídle,
přísluší 'při cestách k sedění rady cestovné,
stravné a případně i náhrada za ztrátu času
jako soudním znalcům lékařům (chemikům).
(3) Za objasnění posudku nebo dodatečný
posudek nepřísluší zvláštní poplatek.
§ 13.
Zrušují se veškeré předpisy o soudní lékař
ské radě, platné na Slovensku a Podkarpatské
Rusi, zejména nař. č. 9000/1918 L M. (uh.
sprav.) o organisaci a služebním řádu lé
kařské justiční rady.
§ 14.
(1) Toto nařízení nabude účinnosti sou
časně se zákonem č. 107/1927 Sb. z. a n.
(2) Provésti je náleží ministrům spravedl
nosti, veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy, školství a národní osvěty.
svehla v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v.:
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Nosek v. r.
Najman v. r.
Dr. ( ažík v. r.
Dr. Srdínka v. r.,
též za ministra Dr. Hodžu.

Vyhláška ministerstva financí
ze dne 13. října 1927
o sloučení ředitelství potravní daně v Praze
s okresním finančním ředitelstvím v Praze,
Vyhláška ze dne 28. března 1921, č. 138 Sb.
z. a n., o zřízení ředitelství potravní daně
v Praze, mění se takto:

156,

Vládní nařízení
ze dne 13. října 1927
o rozsahu ručení pojištěnců za škody z provozu
motorových vozidel.
Vláda republiky československé nařizuje po
dle § 12, č. 1., zákona ze dne 9. srpna 1908,
č. 162 ř. z., o ručení za škody z provozu moto
rových vozidel:
§ IPojištěnci musí sami hraditi škody do 400
Kč zcela a při škodách větších 10 procent, nej
méně však 400 Kč, aniž mají nároku na ná
hradu pojišťovatelem. Úmluvou může býti zvý
šen rozsah škod, které pojištěnci sami musí
hraditi.
§

2.

Nařízení ministra vnitra ve shodě s mini
strem spravedlnosti ze dne 28. října 1908,
č. 222 ř. z., o pojištění proti ručení za škody
z provozu motorových vozidel, se zrušuje.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provésti je se ukládá ministrům
vnitra a spravedlnosti.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r.
Najman v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gazík v. r.
Udržal v. r.,

Státní tiskárna v Praze,

též za ministra černého.

