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29.

Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 4. března 1929

o statistice výroby elektřiny a o statistice 
výroby surové oceli a surového železa 

v československé republice.

Podle §u 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, 
č. 49 Sb. z. a n., o organisaci statistické 
služby, vyhlašuji;

Podle usnesení výboru Statistické rady 
státní pro statistiku průmyslu a obchodu, jenž 
byl podle §u 6, odst. 2., vládního nařízení ze 
dne 28. listopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n., zmoc
něn, aby se usnášel s konečnou platností, bude 
prováděno:

1. podrobné statistické šetření o výrobě 
elektrické energie za rok 1928 spolu s vy
šetřením některých důležitých skutečností 
sem se vztahujících za léta 1913 a 1919 až 
1927;

2. každoročně, počínajíc rokem 1928, stati
stické šetření o výrobě surové oceli;

3. měsíčně, počínajíc lednem roku 1929, sta
tistické šetření výroby elektrické energie, vý
roby surové oceli a výroby surového železa.

Tato statistická zjištění budou provedena 
vyplněním zvláštních dotazníků. Každý jed
notlivý závod, který provozuje některou z vý
rob, na něž se vztahují uvedená šetření, jest 
povinen dotazník ve všech jeho částech podle 
návodu přesně a pravdivě vyplnit!, jakož i po
dat! bez odkladu všechny později žádané do
plňky, opravy a vysvětlivky.

Provedením tohoto usnesení byl podle §u 11 
vlád. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen Státní

úřad statistický v Praze, který rozešle pří
slušné dotazníky.

Udržal v. r.

30.

Vládní nařízení 
ze dne 14. března 1929,
jímž se mění celní sazebník.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 343 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s ci
zinou :

§ I-
Součinitel k celní sazbě pro kukuřici ke krm

ným účelům dle poznámky k saz. čís. 27, za
vedené vládním nařízením ze dne 10. června 
1927, č. 73 Sb. z. a n., snižuje se pro dobu 
od 16. března 1929 do 30. září 1929 na 0 083; 
celní sazba činí tudíž 0'50 Kč za 100 kg hrubé 
váhy.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr financí po dohodě 
s ministrem průmyslu, obchodu a živností a 
s ministrem zemědělství.

Udržal v, r.
Dr. Vlasák v. r. 
černý v. r. 
Najman v. r. 
Novák v. r.
Dr. štefánek v. r. 
Dr. Srdínko v. r.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Labaj v. r.
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