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(g) Ten, jemuž bylo povoleno nahlédnouti
do důlní mapy nebo ji okresliti podle předcho
zího odstavce, nesmí poznatků takto získa
ných užiti jinak než k uplatnění případného
vlastního nároku na náhradu škody nebo k po
dání návrhu, aby příslušný úřad učinil opa
tření podle ustanovení obecného horního zá
kona a jiných příslušných zákonných předpisů“.
Článek 2.
§ 221, odst. 2., lit. b) téhož zákona zní:
,,b) nahlédati svými zástupci do provozních
plánů a map a podle toho dáti oprawti důlní
mapy (§ 185), o nichž jest kromě případu
§ 185, odst. 5. zachovávati úřední tajemství**.
článek 3.
§ 233 téhož zákona se doplňuje druhým od
stavcem tohoto znění:
„(2) Také pokuty uložené zájemníkům po
dle § 245, odst. 2., jest složití u báňského
úřadu a plynou do bratrské pokladny pří
slušné pro závod, jehož důlní mapy se trestný
případ týká**.
článek 4.
§ 245 téhož zákona zní:
„(*) Podnikateli hor, jenž poruší povinnosti
jemu uložené v §§ 185 a 188, jest uložiti po
kutu od 100 do 1.000 Kč.
(2) Zájemníka, jenž nedostojí povinnosti,
kterou mu ukládá § 185, odst. 5. a 6., jest po
trestat! pokutou od 10 do 1.000 Kč“.
Článek 5.
Až do jinaké zákonné úpravy vykonává na
Slovensku úkony uložené v tomto zákoně báň
skému revírnímu úřadu báňský komisariát.
a není-li zřízen, báňský kapitanát; úkony báň
ského hejtmanství vykonává na Slovensku
báňský kapitanát. V Podkarpatské Rusi ob
starává do stejné doby úkony báňského revír
ního úřadu a báňského hejtmanství podle to
hoto zákona báňský úřad I. stolice.
Článek 6.
Provésti tento zákon náleží ministrům ve
řejných prací a spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

.
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Vládní nařízení
ze dne 13 prosince 1927,
kterým se pro rok 1828 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 stáfním, podléha
jícím přirážkám, a o veřejném fondu pro pod
poru veřejných nemocnic a ústavů léčebných
v československé republice:
§ 1.
Výše přirážky pro rok 1928 činí 7%.
§ 2.
Část, jež z výnosu přirážky ku přímým da
ním předepsaným v území Slovenska a Pod
karpatské Rusi má býti uhrazena státní po
kladně k plnění úkolů, vytčených v zák. čl.
XXI/1898 o úhradě nákladů veřejného oše
třování nemocných, činí pro rok 1928 5/7 vý
nosu přirážky.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1928. Jeho provedením pověřuje se
ministr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy a ministr financí v dohodě se zúčastně
nými ministry.

Dr. Šrámek 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. Srdínko v. r.
Dr. Spina v. r.
Udržal v. r.
Dr. Tisa v. r.
Dr. Nosek v. r.

171.
Vládní nařízení
ze dne 13. prosince 1927,
kterým se mění vládní nařízení ze dne 14. čer
vence 1922, č. 198 Sb. z. a n., o evidenci soud
ních provinilců a sbírání dat pro účely krimi
nální statistiky.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. IX. uvozovacího zákona k trestnímu
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řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., a § 26
zák. čl. XXXIV/1897, jímž se uvádí trestní
řád v platnost:
§ IZrušuje se § 37 vládního nařízení č. 198/
1922 Sb. z. a n.
§ 2.
O) Toto nařízení nabude účinnosti dne
1. ledna 1928.
(2) Provésti je náleží ministru spravedl
nosti.
Dr. Šrámek v. r.
černý v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Srdínko v. r.
Ďr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Tiso v. r.
Najman v. r.
Dr. Engliš v. r.
Udržul v. r.
Dr. Nosek v. r.

172.
Vládní nařízení
ze dne 13. prosince 1927,
jímž se stanoví průměrné ceny chemických
pomocných látek a výrobků saz. čís. 622, pod
léhajících clu podle ceny.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 92, odst. 2., celního zákona ze dne
14. července, 1927, č. 114 Sb. z. a n.:
§ IPrůměrné ceny chemických pomocných lá
tek a výrobků saz. čís. 622, vyjmenovaných
v příloze tohoto nařízení, stanoví se pro vy
měřování celních pohledávek částkami tam
uvedenými.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1928; provedou je ministři financí,
průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.
Dr. Šrámek v. r,
černý v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Tiso v. r.
Najman v. r,
Dr. Engliš v. r.
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r.
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Příloha.

Seznam
průměrných cen chemických pomocných látek
a výrobků saz. čís. 622.
Název

Průměrná
obch cena
za 100 kg
čist * vi.hy
Kč*i

Alfanaftylamin, technický .... 2.000
Alkaloidy [viz také 18. vysv. k s. č.
152] **).................................... přes 12.000
Anhydrid kyseliny fosforečné [viz 4.
odst. 1. vysv. k s. č. 598] .... 1.700
Anhydrid kyseliny octové .... 1.700
Antifebrin (acetanilid).....................1.800
Arseničnan sodný (natriumarsenát),
chem. čistý [viz 5. odst. 6. vysv. k s.
ě. 597]........................................... 1.400
Arseničnan sodný (natriumarsenát),
technický [viz 5. odst. 6. vysv. k s.
č. 597].......................................
850
Arsenitan sodný (natriumarsenit),
chem. čistý [viz 5. odst. 6. vysv. k s.
č. 597]........................................... 2.050
Arsenitan sodný (natriumarsenit),
technický [viz 5. odst. 6. vysv. k s.
č- 597]
1.150
Benzoan sodný (natriumbenzoát)
. 2.500
Benzonaftol, chem. čistý ....
4.400
Benzonaftol, technický................ 3.700
Betanaftol, chem. čistý................ 2.100
*) Průměrné obchodní ceny, uvedené v tomto se
znamu, zahrnují v sobě jednak prodejní cenu zboží
za 100 kg skutečné čisté váhy (tvořící obyčejně
v účtech ^podklad kalkulace), jednak výlohy za do
pravné až ke hranici s útratami za obal, pojištění
a obstarání.
Vyclivá-li se tudíž zboží podle průměrné ceny, uve
dené v tomto seznamu, může býti clo vypočteno podle
váhy zboží bez obalů, pokud možno tuto váhu zjistiti
skutečným odvážením zboží, nebo vážením zkusmo,
ke kterému strana dodá prázdné obaly za vzor. Vnitřní
obaly obvyklé v obchodě (skleněné láhve, kanóny
atd._) nepodléhají v tomto případě clu, poně\adž
k nirn byl vzat zřetel již při stanovení průměrné ob
chodní ceny. Párových sazeb pro vnější obaly, stano
vených na zboží saz. čís. 622, budiž použito i pak,
jde-li o tekutiny v jediném obalu nebo o zboží, jehož
průměrná obchodní cena, uvedená v seznamu, je tak
nízká, že^l5% clo, vypočtené z této ceny, není vyšší
než 7 Kč 50 h za 100 kg. Dováží-li se však zboží
v železných sudech, bombách, válcích a pod., nutno
se říditi při posuzování obalů ustanoveními § 14, č. 1.,
pr. př. k zákonu o celním sazebníku.
v**) V závorkách [ ] jsou uvedeny odstavce vy
světlivek, jež podrobněji vysvětlují příslušné výrob
ky. Nutno tudíž na př. poukaz: „viz 4. odst. 1. vysv.
k s. č. 598“, čisti: „viz čtvrtý odstavec prvé vysvět
livky k sazebnímu číslu 598“.
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