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(135.—138.) 135. Zákon, jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze dne 29. května 1923,
č. 128 Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené
pod č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922, a jímž se provádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne
19. února 192'', vyhlášená pod č. 147 Sb. z. a n. z roku 1927. — 136. Zákon, kterým se mění
a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje
poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské.
— 137. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní působnost II. dodatkový protokol k obchodní
smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou. —
138. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní působnost III. Dodatkový protokol k obchodní
úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou.

135.
Zákon ze dne 13. července 1928,
jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze
dne 29. května 1923, č. 128 Sb. z. a n., o pro
vádění Mezinárodní opiové konvence ze dne
23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a
Ifz roku 1922, a jímž se provádí Meziná
rodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925,
vyhlášená pod č. 147 Sb. z. a n. z roku 1927.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
ČI. I.
Zákon č. 128/1923 Sb. z. a n. mění a do
plňuje se takto:
1. V § 3 se nahrazuje odstavec třetí ustano
vením tohoto znění: „Lékárníci řádně opráv
nění, odpovědní správcové veřejných a ústav
ních (domácích) lékáren, jakož i lékaři a
zvěrolékaři mající domácí (příruční) lékárnu,
jsou povinni vésti ve svých knihách záznamy
o koupeném a na lékařský předpis nebo lékaři
majícímu domácí (příruční) lékárnu proda
ném množství _ surového kokainu a ekgoninu,
™0^a> diacetylu morfia, kokainu a jich
příslušných solí, jakož i vůbec kteréhokoliv
jiného omamného prostředku, vyhlášeného
ministerstvem veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy, který by mohl podle všeobecně
uznaných vědeckých výzkumů sloužiti k ob
dobnému zneužívání a míti za následek tytéž
škodné účinky. Způsob vedení záznamů bude
stanoven nařízením."

2. V § 6, odst. 1., připojuje se za slova: „vý
voz a dovoz surového opia“ doplněk „a listů
kokových".
3. V § 7 připojuje se nový odstavec 4., tohoto
znění: „Látky, které jsou předmětem trest
ného činu, mohou býti v každém případě pro
hlášeny za propadlé a prodány osobám a pod
nikům, které jsou podle platných předpisů
oprávněny jimi obchodovati. Výtěžek prodeje
plyne do státní pokladny".
ČI. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením pověřuje se ministr veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě
s ministrem průmyslu, obchodu a živností a
s ministrem financí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r.

136.
Zákon ze dne 13. července 1928,
kterým se mění a doplňují některá ustano
vení zákona ze dne 7. března 1924, ě. 64 Sb.
z. a n., jímž se upravuje poměr českosloven
ské státní správy k československé plavební
akciové společnosti Oderské.
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
<0

