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Vládní nařízení 
ze dne 15. prosince 1930,

jímž se upravuje do na vepřový dobytek.

Vláda republiky československé nařizuje po
dle § 8 zákona ze dne 13. června 1930, č. 85 
Sb. z. a n., jímž se mění celní sazebník pro 
československé celní území, a čl. II. zákona ze 
dne 12. srpna 1921, č. 349 Sb. z. a n., kterým 
se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila ob
chodní styky s cizinou:

§ 1.
Clo 300'— Kč za 100 kg živé váhy, stano

vené u s. č. 70 v §u 1 zákona č. 85/1980 Sb. z. 
a n., upravuje se, pokud jde o vepřový dobytek 
vážící do 120 kg, až do dalšího opatření pro 
dovoz ze států, které mají s republikou česko
slovenskou obchodní smlouvu, součinitelem 
0'4 na 120'— Kč za 100 kg živé váhy.

Ustanovení poznámky za saz. čís. 70 zůstá
vají nedotčena.

§ 2.
Nařízení nabývá účinnosti dnem 16. pro

since 1930: provede je ministr financí.
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Vládní nařízení 
ze dne 11. prosince Í930,

jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne
25. září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se 
provádí zákon o úpravě hospodaření ve stát
ních závodech, ústavech a zařízeních, jež pře

vahou nemají plniti úkoly správní.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 1 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, 
č. 404 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření ve 
státních závodech, ústavech a zařízeních, jež 
převahou nemají, plniti úkoly správní, dále 
■podle zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102 
Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon 
ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., 
o akciové bance cedulové, a podle § 4 zákona 
ze dne 23. září 1930, č. 143 Šb. z. a n., o po
štovní spořitelně:

čl. I.
Vládní nařízení č. 206/1924 Sb. z. a n. mění 

se částečně takto:
1. V § 1 nahrazuje se označení podniku 

„Československá pošta (včetně poštovní úřady 
šekové)" označením „československá pošta", 
a za tento podnik zařaďuje se nový samo
statný podnik „Poštovní spořitelna". Ve výčtu 
podniků spravovaných podle zásad obchodního 
hospodaření vypouští se „Bankovní úřad mi
nisterstva financí".

2. Odstavec 5. § 2 se zrušuje.
3. V odst. 4. § 3 a v odst. 1. § 4 nahrazuje 

se označení „Bankovního úřadu ministerstva
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