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Zákon ze dne 21. března 1929, 
kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 
28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu 

exekučního vyklizení místností.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Účinnost zákona č. 45/1928 Sb. z. a n. pro

dlužuje se do 31. října 1929.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 
1929.

§ 3.
Provésti tento zákon náleží ministru spra

vedlnosti v dohodě s ministry sociální péče a 
vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Uctržai v. r.

Dr. Spina v. r.
za ministra Dr. Mayr-Hartinga.

34.

35.
Vládní nařízení 

ze dne 21. března 1929 
o zaplavování poplatků ze železničních náklad
ních listů, přepravních lístků, jakož i z ná

věští a odběrných listů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §^17 cis. nařízení ze dne 28. srpna 1916, 
č. 281 ř. z., kterým se mění některé předpisy 
o kolkových a přímých poplatcích, a podle 
^ 16 zák. čl. VI./1917 o válečné železniční 
dani a zvýšení poplatků z dopravních listin:

§ I-
O) Kolkové poplatky z nákladních listů 

pro železniční přepravu vnitrozemskou i me
zinárodní sluší zapravovati buď

a) použitím příslušných blanketů vyda
ných nákladem státní finanční správy s kol
kovou známkou 50 h nebo 3 Kč, na blanket 
již natištěnou (§ 5), nebo

b) použitím příslušných blanketů, vyda- 
ných nákladem soukromým a opatřených 
úředním vtiskem kolkové známky 50 h nebo 
3 Kč (§ 5). '

(2) Kolkové poplatky z vložek k nákladním 
listům, které jsou stejné výše jako poplatky 
z nákladních listů, k nimž jsou vložky připo
jeny, dlužno zapraviti obyčejnými kolky, jež 
železnice znehodnotí staničním razítkem čer
nou barvou.

(3) Podává-li se zásilka nákladním listem 
poplatku prostým, budiž v něm výslovně uve
den zákonný důvod osvobozovací.

§ 2.
Podává-li někdo zásilku, pro niž připadá 

z nákladního listu poplatek 3 Kč, nákladním 
listem opatřeným kolkem za 50 h, budiž chy
bějící částka doplněna nalepením obyčejných 
kolků, jež železnice znehodnotí staničním ra
zítkem černou barvou.

§ 3.
G) Kolkové poplatky z přepravních lístků 

sluší zapraviti použitím příslušných blanketů 
s kolkem 50 h nebo 3 Kč již natištěným nebo 
úředně vtištěným, podle toho, jsou-li pře
pravní lístky vydávány nákladem státní fi
nanční správy nebo nákladem železnice (§ 5).

(2)v Ustanovení § 1, odst. 2., a § 2 platí ob
dobně i pro přepravní lístky.

§ 4.
ř1) Zásilky, podané v cizině, vydá železnice 

jen^tehdy,^ jestliže příjemce potvrdí odběr 
zboží na návěští a odběrném listu, na němž 
jsou příslušné kolky 50 h nebo 3 Kč nati
štěny neb úředně vtištěny, podle toho, jde-li
0 blankety vydané nákladem státní finanční 
správy anebo nákladem železnice (§5).

(2) Mají-li nákladní listy nebo přepravní 
lístky, tyto zásilky doprovázející, vložky, bu
diž mimo to zapraven za každou vložku popla
tek v uvedené výměře, a to obyčejnými kolky, 
jež se nalepí na návěští a odběrný list a jež 
železnice znehodnotí staničním razítkem čer
nou barvou.

(3) Na zásilky, doprovázené řádně kolkova
ným nákladním listem nebo přepravním líst
kem československým, se tato ustanovení ne
vztahují.

§ 5.
(U Nákladní listy, přepravní lístky, jakož

1 návěští a odběrné listy, vydané nákladem 
státní finanční správy, jsou opatřeny nati
štěnou kolkovou známkou československou 
barvy černé.
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(2) Netisknou-li se tyto listiny nákladem 
státní finanční správy, vtisknou kolkové 
známky (barevné) finanční úřady, k tomu 
zmocněné, složí-li se částka, na kolkové po
platky připadající, hotově.

§ 6.

(1) Výměna zkažených nákladních listů 
nebo přepravních lístků je přípustná jen 
tehdy, jestliže jich nebylo dosud pro pře
pravní smlouvu použito.

(2) Zpravidla sluší teprve tenkráte míti za 
to, že nákladního listu nebo přepravního lístku 
bylo použito pro přepravní smlouvu, když bylo 
na těchto listinách vytisknuto datové razítko 
staniční. Není-li tomu tak, avšak železnice již 
učinila v nákladním listu nebo přepravním 
lístku své zápisy, budou příslušné listiny vy
měněny jen tehdy, jestliže přednosta stanice 
podpíše a staničním razítkem potvrdí prohlá
šení železnice, že nákladního listu nebo pře
pravního lístku pro přepravní smlouvu nepo
užila.

(3) Výměnu zkažených nákladních listů 
nebo přepravních lístků povolují:

a) v zemi české a Moravskoslezské finanční 
úřady první stolice; strany však mohou pří
slušné nekolkované žádosti podati u úřadů 
berních nebo kolkovních, které je předloží 
nadřízenému úřadu;

b) v zemi Slovenské a Podkarpatoruské 
úřady berní nebo kolkovní.

(4) Zkažené nákladní listy nebo přepravní 
lístky budou vyměněny za podmínek, stanove
ných v § 21 zákona ze dne 8. dubna 1925, 
č. 54 Sb. z. a n., kterým se mění některá usta
novení o poplatcích, taxách a kolcích, tím způ
sobem, že

a) za nákladní listy vydané nákladem 
státní finanční správy budou dány nové ná
kladní listy vydané týmž nákladem, bude-li 
zapraveno blanketné; totéž platí i o přeprav
ních lístcích, byly-li vydány nákladem státní 
finanční správy;

b) jde-li o nákladní listy, vydané nákladem 
soukromým, vtiskne se příslušná kolková 
známka na předložené nové nákladní listy;

c^ zkažené přepravní lístky, které nebyly 
vydány^ nákladem státní finanční správy, 
může předkládat! k výměně jen železnice, že
leznice, které bylo dovoleno používati přeprav
ních lístků, je^ povinna vydati straně, zapla- 
tí-li blanketné, v náhradu za .zkažené pře
pravní lístky ze svých zásob stejný počet

stejně kolkovaných upotřebitelných přeprav
ních lístků.

§ 7.

Výměna zkažených návěštních a odběrných 
listů je dovolena jen tehdy, nejsou-li příjem
cem podepsány. Předkládati je k výměně smí 
jen železnice. V ostatním budiž použito ob
dobně ustanovení § 6.

§ 8.

Ministr financí se zmocňuje, aby vyhláškou 
uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení sta
novil, kdy a za jakých podmínek budou vy
měňovány nákladní listy, které byly nebo bu
dou vzaty z oběhu, za nákladní listy nové, ja
kož i cenu nákladních listů, vydávaných ná
kladem státní finanční správy.

§ 9.
Dnem účinnosti tohoto nařízení pozbývají 

platnosti:
1. nařízení min. železnic a financí ve shodě 

s min. práv ze dne 27. září 1916, č. 338 ř. z., 
o výrobě a upotřebení železničních listů ná
kladních, listů dopravních, a návěští a odběr
ných listů s kolky natištěnými;

2. nařízení uh. min. fin. ze dne 5. dubna 
1917, č. 29.449 ex 1917, pokud odporuje usta
novením tohoto nařízení, dále nařízení ze dne 
18. dubna 1917, č. 53505 s přílohou;

3. nařízení min. železnic a financí ve shodě 
s min. práv ze dne 13. září 1918, č. 336 ř. z., 
jímž se stanoví nové ceny kolkovaných želez
ničních nákladních listů, zhotovených dvorní 
a státní tiskárnou;

4. vládní nařízení ze dne 12. května 1919, 
č. 243 Sb. z. a n., o vydání nových nákladních 
listů pro tuzemskou dopravu zboží po železni
cích;

5. vládní nařízení ze dne 28. srpna 1919, 
č. 490 Sb. z. a n., o vydání nákladních listů 
pro dopravu zboží na železnicích;

6. vládní nařízení ze dne 9. prosince 1920, 
č. 641 Sb. z. a n., kterým se ustanovují nové 
ceny železničních nákladních listů státem zho
tovených ;

7. vládní nařízení ze dne 28. dubna 1921, 
č. 178 Sb. z. a n., o zavedení železničních ná
kladních listů pro tuzemskou dopravu se zně
ním slovenským, jakož i slovenským a maďar
ským ; -

8. § 19 vládního nařízení ze dne 28. dubna 
1925, č. 87 Sb. z. a n., kterým se provádí zá-
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kon č. 54/1925 Sb. z. a n., pokud se jehd*usta- 
novení týkají nákladních listů, přepravních 
lístků, jakož i návěští a odběrných listů.

§ 10.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem

1. dubna 1929, a převedou je ministři financí 
a železnic.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Najman v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.

Dr. štefánek v. r. 
Novák v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Labaj v. r.

36.

Vládné nariadenie 
zo dňa 21. marca 1929, 

ktorým sa zrušuje nariadenie ministra s plnou 
mocou pre správu Slovenska zo dňa 23. apríla 
1919, č. 70 úradných novin, o revizii poručen- 

stiev, opatrovníctiev a nútených správ.

Vláda republiky československej nariaďuje 
podlá čl. I zákona zo dňa 23. mája 1922, č. 168 
Sb. z. a n., ktorým sa čiastočne zrušuje zák. 
čl. LXIII z roku 1912 o výnimočných opatre- 
niach a menia niektoré ustanovenia o stan- 
nom právě:

§ I-
Nariadenie ministra s plnou mocou pre 

správu Slovenska zo dňa 23. apríla 1919, č. 70 
Úradných novin, o revizii poručenstiev, opa
trovníctiev a nútených správ, sa zrušuje.

§ 2.

Toto nariadenie prevedie minister spravedl
nosti.

Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. štefánek v. r.
Dr. Srdínko v. r.

Novák v. r.
Dr. Spina v. r. 
Najman v. r.
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Labaj v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 14. března 1929, 

jímž se provádí zákon o Mezinárodní opiové 
úmluvě ze dne 19. února 1925, vyhlášené pod 

ě. 147 Sb. z. a n. z roku 1927.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. I., č. 1 a 2, zákona ze dne 13. července 
1928, č. 135 Sb. z. a n., 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 pro
vádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 
19. února 1925, vyhlášená pod č. 147 Sb. z. 
a n. z roku 1927:

37.

§ 1.

(D Lékárníci řádně oprávnění, odpovědní 
správcové veřejných a ústavních (domácích) 
lékáren, jakož i lékaři a zvěrolékaři mající 
domácí (příruční) lékárnu, jsou povinni vésti 
ve svých knihách přesné záznamy o nákupu 
a prodeji látek uvedených v čl. I., č. 1, zákona 
č. 135/1928 Sb. z. a n.

(2) V^ těchto záznamech jest uvésti: množ
ství zboží, jež jest na skladě, množství přija
tého, zpracovaného, prodaného nebo jinak po
stoupeného a vyvezeného zboží s příslušným 
datem, a to pro každou látku zvláště.

^(3) V záznamech uvésti jest při každé po
ložce též jméno druhé strany súčastněné (pro
dávajícího, dovozce, kupce, přijimatele).

§ 2.

(i) Vývoz listů kokových dovolen jest pouze 
těmito místy: č. Velenice, Cheb, Podmokly- 
Děčín, ústí n. L., Břeclav, Opava, Petrovice, 
Bohumín, Bratislava, Parkan a Královo nad 
Tisou.

^ (ú Dovoz listů kokových dovolen jest pouze 
těmito místy: Praha, č. Velenice, Cheb, Pod- 
mokly-Děčín, ústí n. L., Liberec, Brno, Břec
lav, Opava, Bohumín, Bratislava, Parkan a 
Královo nad Tisou.

§ 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Jeho provedením pověřuje se ministr 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy


