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a nejvyššímu účetnímu kontrolnímu úřadu 
a učiní v souhlase s nimi potřebná opatření.

§ 4.
(O O poplatcích za úschovu civilních depo

sit soudních v poštovním šekovém úřadě a 
Zemské bance (dříve Zemská banka králov
ství českého) v Praze platí ustanovení vlád
ních nařízení uvedených v § 2, odst. 3.

(2) Poplatky za úschovu podstat deposit- 
ních ve spořitelnách nebo bezpečných schrán
kách peněžních ústavů zapraví podle přísluš
ných zákonných ustanovení strany (účast
níci).

§ 5.
Toto nařízení provede ministr spravedlnosti 

v dohodě s ministry financí a pošt a telegrafů.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Černý v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Spina v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Nosek v. r. Udržal v. r.

51.
Vládni nařízení 

ze dne 29. března 1928, 
jímž se upravují taxy za rybářské lístky 

v Čechách a na Moravě.

\láda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 280 Sb. 
z. a n., o zvláštních opatřeních v oboru samo
správy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku:

§ 1.
Taxy za rybářské lístky zavedené v Čechách 

podle § 10 zákona ze dne 9. října 1883, č. 22

čes. z. z. z r. 1885, v příčině některých opa
tření ku zvelebení rybářství ve vnitrozem
ských vodách, ve znění upraveném zákonem 
ze dne 7. května 1891, č. 30 čes. z. z., zvyšují 
se na 30 Kč za rybářský lístek pro majitele 
nebo nájemce rybolovu a na 15 Kč za rybářský 
lístek pro třetí osobu.

§ 2.
Taxy za rybářské lístky zavedené na Mo

ravě podle § 29 zákona rybářského ze dne
6. června 1895, č. 62 mor. z. z. z r. 1896, ve 
znění upraveném podle zákona č. 280/1920 Sb. 
z. a n. vládním nařízením ze dne 5. října 1920, 
č. 563 Sb. z. a n., zvyšují se na 30 Kč za ry
bářský lístek platný na jeden rok a na 90 Kč 
za rybářský lístek platný na tři roky.

§ 3.
(!) Taxy za rybářské lístky zvýšené podle 

§§ 1 a 2 plynou v Čechách i na Moravě do 
fondů, jimž byl dosud jejich výnos přikázán. 
Výnosu z tax, oč se zvýší podle §§ 1 a 2 tohoto 
nařízení, použiti jest výhradně k účelům zve
lebení rybářství.

(2) Za rybářské lístky vydané před účin
ností tohoto nařízení, nevybírají se zvýšené 
taxy podle §§ 1 a 2. -----------

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti 15. den po 

vyhlášení; provede je ministr vnitra, dohodná 
se s ministry zemědělství a financí.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Udržal v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Nosek v. r.
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