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Sbírka zákonů a nařízení
síáiu česls.®slovensltél*®.

Částka 71 Vydána dne 28. prosince 1929.

Ročník 1929.

------- ; .ror. 1„A riHrj, 7 ákon kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony
Obsah: (18 . ■) ■ ’ ál kterým se prodlužuje platnost zákona o dam z obratu

,e vScsch správních. “ J’' drahotních př.plntki k toasovřm
a dui. přepychové. -«*. "”d° líuj6 s\ ,líinílw „a&eni se dne ■ 5. sáři 1924. č. 206

“s0 nT' kterým'se provil síkon o úpravě hospodaření ve státních návodech, ústavech á sa- 
(Lnlchrj',i1íev»h.u nemají plnit! úkoly správní. - 184. N.řísení, kterým se pro rok 19S0 

stanoví výše zdravotní priražlcy.

180.
Zákon ze dne 20. prosince 1929, 

kterým se prodlužuje platnost zákona o dáv
kách za úřední úkony ve věcech správních.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.
Platnost zákona ze dne 3. dubna 1925, č. 53 

gb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 
1926 ě. 253 Sb. z. a n., o dávkách za^uredni 
úkony ve věcech správních, se prodlužuje do 
konce roku 1930.

čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. led

na 1930; provedením jeho se pověřuji všichni 
členové vlády.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Slávik v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r. 
Dr. Meissner v. 
Dr. Matoušek v 
Mlčoch v. r.

Dostálek v. r. 
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. 
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

r.

Dr. Šrámek v. r.

181.
Zákon ze dne 20. prosince 1929,

kterým se prodlužuje platnost zákona o dani 
z obratu a dani přepychové.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1-
(i) Platnost zákona ze dne 21. prosince

1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona ze 
dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., o dam 
z obratu a dani přepychové, prodlužuje se do 
31. prosince 1930.

(2) Pokud nebudou vydána vládní nařízení
nová, zůstávají v platnosti:

1. vládní nařízení ze dne 4. července 1924, 
č 156 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízeni 
ze dne 22, prosince 1926, č. 247 Sb. z. a n., 
kterým byl zmíněný zákon proveden;

2. vládní nařízení ze dne 28. dubna 1927, 
č. 43 Sb. z. a n., pozměněné §em 22, odst. o., 
zákona ze dne 14. července 1927, c 116 So. 
z. a n., a vládním nařízením ze dne 28 lisio- 
padu 1927, č. 164 Sb. z. a n., kterým byl na
základě §u 26, odst. 1., zakona c. 268

Sb z a n. ve znění zákona c. 246/19_,6 Sb. z. 
a ii. vydán seznam přepychových předmětu a 

výkonů;
3. vládní nařízení ze dne 4. června 1925, 

č. 122 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízeni 
ze dne 12. července 1927, č. 122 Sb. z- a m, 
a vládní nařízení ze dne 28. dubna 19-T, 
č 42 Sb. z. a n., kterými byl na zaklade su 1, 
odst. 1„ č. 2 a §u 10, odst. 3. zákona c. 268/ 
1923 Sb. z. a n. a téhož zákona ve zněm zá
kona č. 246/1926 Sb. z. a n. podroben dam 
z obratu dovoz některých předmětů.

§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti^ dnem 1. 

ledna 1930; provedením jeho pověřuje se mi
nistr financí v dohodě s ministry spraved - 
nosti, obchodu, vnitra, zemědělství a zásobo
vání lidu.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r. 

Dr Engliš v. r.
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