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(178,—181.) 178. Nařízení, jimž se upravuje clo na vepřový dobytek. — 179. Nařízení,
jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 208 Sb. z. a n., kterým se provádí
zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají
plniti úkoly správní. — 180. Nařízení, kterým se pro rok 1931 stanoví výše zdravotní přirážky.
— 131. Vyhláška o omamných prostředcích, na něž se vztahují zákony o provádění Meziná
rodních opiových konvencí.
■

178

179.

Vládní nařízení
ze dne 15. prosince 1930,
jímž se upravuje do na vepřový dobytek.

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 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:

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
§ 1.
převahou nemají, plniti úkoly správní, dále
Clo 300'— Kč za 100 kg živé váhy, stano ■podle zákona ze dne 23. dubna 1925, č. 102
vené u s. č. 70 v §u 1 zákona č. 85/1980 Sb. z. Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon
a n., upravuje se, pokud jde o vepřový dobytek ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n.,
vážící do 120 kg, až do dalšího opatření pro o akciové bance cedulové, a podle § 4 zákona
dovoz ze států, které mají s republikou česko ze dne 23. září 1930, č. 143 Šb. z. a n., o po
slovenskou obchodní smlouvu, součinitelem štovní spořitelně:
0'4 na 120'— Kč za 100 kg živé váhy.
čl. I.
Ustanovení poznámky za saz. čís. 70 zůstá
vají nedotčena.
Vládní nařízení č. 206/1924 Sb. z. a n. mění
§ 2.
se částečně takto:
1. V § 1 nahrazuje se označení podniku
Nařízení nabývá účinnosti dnem 16. pro
„Československá pošta (včetně poštovní úřady
since 1930: provede je ministr financí.
šekové)" označením „československá pošta",
a za tento podnik zařaďuje se nový samo
Udržal v. r.
statný podnik „Poštovní spořitelna". Ve výčtu
Bradáč v. r.
Dr. Beneš v. r.
podniků
spravovaných podle zásad obchodního
Dr,
Viškovský
v.
r.
Dr. Slavik v. r.
hospodaření vypouští se „Bankovní úřad mi
Dr. Czech v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Spina v. r.
nisterstva financí".
Dr. Dérer v. r.
Bechyně v. r.
Dr, Meissner v. r.
2. Odstavec 5. § 2 se zrušuje.
Dr. Franke v. r.
Dr. Matoušek v. r.
3. V odst. 4. § 3 a v odst. 1. § 4 nahrazuje
Dr. Šrámek v. r.
Dostálek v. r.
se označení „Bankovního úřadu ministerstva
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financí" označením „Národní banky česko
slovenské", v odst. 1. § 4 označení „poštov
ními úřady šekovými" a označení „poštovním
úřadem šekovým" označením „poštovní spo
řitelnou".
4. Znění odst. 3. § 25 nahrazuje se tímto
zněním:
„(3) Pro poštovní spořitelnu platí toto na
řízení potud, pokud zákon č. 143/1930 Sb. z.
a n. nestanoví jinak."
čl. II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení-; jeho provedením pověřuje se ministr
pošt a telegrafů v dohodě se zúčastněnými
ministry.
Udižal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Slávik v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.

třování nemocných, činí pro rok 1931 5/7 vý
nosu přirážky.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.
ledna 1931. Jeho provedením pověřuje se
ministr veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy a ministr financí v dohodě se zúčast
něnými ministry.
Udržaí v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostálek v. r.
Bradáč v. r.
Dr, Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r,
Dr. Spina v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Šrámek v. r.

181.
Vyhláška ministerstva veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy v dohodě
s ministerstvem průmyslu, obchodu a
živnosti
ze dne 31. října 1930
o omamných prostředcích, na něž se vztahují
zákony o provádění Mezinárodních opiových
konvencí.

180.
Vládní nařízení
ze dne 11. prosince 1930,
kterým se pro rok 1931 stanoví výše zdra
votní přirážky.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 21. prosince
1923, č. 254 Sb. z. a n„ o dalším vybírání
zdravotní přirážky ku přímým daním stát
ním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném
fondu pro podporu veřejných nemocnic a
ústavů léčebných v československé republice:
§ 1.
Výše přirážky pro rok 1931 činí 7%.
§ 2.
část, jež z výnosu přirážky ku přímým
daním předepsaným v zemi Slovenské a zemi
Podkarpatoruské má býti uhrazena státní po
kladně k plnění úkolů, vytčených v zák. čl.
XXI/1898, o úhradě nákladů veřejného oše

Podle zmocnění obsaženého v § 1 zákona 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 n. z r. 1922, a v čl. I. č. 1 zákona ze dne
13, července 1928, č. 135 Sb. z. a n„ jímž se
mění a/částečně doplňuje zákon č. 128/1923
Sb. z. a n., a jímž se provádí Mezinárodní
opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlá
šená pod č. 147 Sb. z. a n. z r. 1927, vyhlašuji,
a to pokud jde o úřední dozor v dohodě s mini
sterstvem průmyslu, obchodu a živností, že
úřednímu dozoru a povinným záznamům, jež
jest vésti v lékárnách, podle výše uvedených
zákonů a prováděcích nařízení ze dne 18. června
1925, č. 147 Sb. z. a n„ a ze dne 14. března
1929, č. 37 Sb. z. a n„ podrobují se dále tyto
přípravky: eucodal, dicodid, dilaudid, beňzoylmorphin, methylekgonin a benzoylekgonin.

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Spina v. r.

