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III. 

 

N á v r h 

 

ZÁKON 
 

ze dne ………………. 2019, 

 

kterým se zrušují některé obsoletní právní předpisy 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

§ 1 

 

Zrušují se: 

 

1. Zákon č. 8/1918 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné. 

2. Zákon č. 64/1918 Sb. z. a n., o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku. 

3. Zákon č. 77/1918 Sb. z. a n., o zřízení stipendií pro československé studující 

zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských. 

4. Zákon č. 78/1918 Sb. z. a n., o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké 

školy. 

5. Zákon č. 92/1918 Sb. z. a n., o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze. 

6. Zákon č. 51/1919 Sb. z. a n., o upotřebení části správních přebytků hromadných 

sirotčích pokladen. 

7. Zákon č. 52/1919 Sb. z. a n., jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním 

a pensionovaným učitelům veřejných, obecných a měšťanských škol, jakož i vdovám 

a sirotkům po těchto učitelích na dobu od 1. ledna 1919 do konce června 1919. 

8. Zákon č. 64/1919 Sb. z. a n., jímž mění se § 9. zák. ze dne 21. července 1871, z. ř. č. 77, 

o zřízení a působnosti úřadů báňských. 

9. Zákon č. 74/1919 Sb. z. a n., o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož 

i úředníkův a zřízenců státních podnikův a fondův. 

10. Zákon č. 78/1919 Sb. z. a n., o platech profesorů vysokých škol. 

11. Zákon č. 89/1919 Sb. z. a n., jímž zařaďují se oficianti do úřednických tříd hodnostních 

a platových. 

12. Zákon č. 155/1919 Sb. z. a n., jímž se prozatímně mění ustanovení notářských řádů 

ze dne 25. července 1871, z. ř. č. 75 a čl. zák. XXXV: 1874 a VII: 1886. 

13. Zákon č. 169/1919 Sb. z. a n., kterým se mění nařízení Národního výboru 

československého ze dne 5. listopadu 1918, č. 21 Sb. z. a n., o přísaze vojsk 

československých.  

14. Zákon č. 186/1919 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje uzavříti úvěr do 179,000.000 

dolarů. 

15. Zákon č. 187/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje oběh a správa platidel 

v československém státě a doplňuje se zmocnění ministerstva financí dané zákonem 

ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. 

16. Zákon č. 188/1919 Sb. z. a n., jímž se zmocňuje vláda, stanoviti prozatím počet, sídla 

a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku. 
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17. Zákon č. 203/1919 Sb. z. a n., jenž se týče převzetí poštmistrů, poštovních oficiantů, 

poštovních expedientů se zkouškou oficiantskou a telegrafních adjunktů (aspirantů) 

do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd. 

18. Zákon č. 204/1919 Sb. z. a n., jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní 

a přirážek pro novostavby v t. zv. pevnostním obvodu města Hradce Králové. 

19. Zákon č. 205/1919 Sb. z. a n., jímž se mění § 48 říšského zákona o školách obecných. 

20. Zákon č. 207/1919 Sb. z. a n., kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělníků. 

21. Zákon č. 209/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje státní subvence tří pětin skutečného 

nákladu, až do výše 9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze. 

22. Zákon č. 212/1919 Sb. z. a n., jímž se zřizuje zemská správní komise pro Slezsko. 

23. Zákon č. 249/1919 Sb. z. a n., o převzetí smluvních cejchmistrů a výpomocných 

technických sil do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd. 

24. Zákon č. 250/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušují zákony o certifikatistech. 

25. Zákon č. 251/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušují se zpětnou působností některá ustanovení 

služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský 

personál města Olomouce. 

26. Zákon č. 252/1919 Sb. z. a n., o definitivním ustanovení výpomocných sluhů. 

27. Zákon č. 259/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje státním zaměstnancům (zaměstnaným 

ve státních podnicích a fondech) mimořádná peněžitá výpomoc pro druhé pololetí 1919.  

28. Zákon č. 260/1919 Sb. z. a n., kterým zmocňuje se vláda k částečné úpravě pensijních 

a provisijních nároků veškerých pensistů, provisionistů a příjemců darů z milosti. 

29. Zákon č. 261/1919 Sb. z. a n., o výkonu volebního práva do obcí a osad některých 

zaměstnanců státních a osob vojenských. 

30. Zákon č. 262/1919 Sb. z. a n., o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické 

a policejní. 

31. Zákon č. 268/1919 Sb. z. a n., jímž se mění předpisy zákona o nemocenském pojištění 

dělníků. 

32. Zákon č. 275/1919 Sb. z. a n., o platech zatímních a suplujících profesorů státních 

středních škol. 

33. Zákon č. 276/1919 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené. 

34. Zákon č. 277/1919 Sb. z. a n., o stavebních úlevách, kterým se doplňují, pokud se týče 

mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro zemské hlavní 

město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. město Jihlavu a Znojmo 

a pro jejich místa předměstská, daného zákonem ze dne 16. června 1894, 

č. 63 z. z. a změněného a doplněného zákonem ze dne 16. června 1914, čís. 39 z. z. 

35. Zákon č. 282/1919 Sb. z. a n., o úlevách při přijímání legionářů do státních úřadů.  

36. Zákon č. 288/1919 Sb. z. a n., kterým se doplňuje zemské zřízení moravské. 

37. Zákon č. 289/1919 Sb. z. a n., o započtení služebních let soudních kancelářských 

úředníků se středoškolským vzděláním. 

38. Zákon č. 291/1919 Sb. z. a n., o doplňování komisí pro daň z příjmu. 

39. Zákon č. 292/1919 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých 

daních osobních ze dne 25. října 1896, z. ř. č. 220, o dani důchodkové. 

40. Zákon č. 293/1919 Sb. z. a n., o změně platnosti ustanovení o středních školách 

na Slovensku. 

41. Zákon č. 294/1919 Sb. z. a n., jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku 

a tabákových tovarů. 

42. Zákon č. 299/1919 Sb. z. a n., jímž se zřizují lidové soudy cenové. 
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43. Zákon č. 306/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušují dvorní dekret ze dne 4. října 1833, 

čís. 2633 Sb. z. a n. z., a článek V. uvoz. zákona k civilnímu řádu soudnímu ze dne 

1. srpna 1895, z. ř. č. 112, o likvidaci a vymáhání advokátních platů. 

44. Zákon č. 307/1919 Sb., o zařadění cestmistrů, poříčních, přístavních nadjezných, 

jezných, podjezných, asistentů poříční správy I. třídy, asistentů poříční správy II. třídy, 

plavidelníků, podplavidelníků, mostních a řidičů silničních parních válců 

do úřednických tříd hodnostních a platových. 

45. Zákon č. 319/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje další náklad na nouzové práce 

silniční. 

46. Zákon č. 327/1919 Sb. z. a n., o povinné nabídce pohledávek, znějících na cizí měnu, 

Československé devisové ústředně. 

47. Zákon č. 328/1919 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi.  

48. Zákon č. 329/1919 Sb. z. a n., o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely 

poplatkové. 

49. Zákon č. 331/1919 Sb. z. a n., o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby 

podle nich podané. 

50. Zákon č. 333/1919 Sb. z. a n., o příslušnosti ve věcech stavby vodních cest. 

51. Zákon č. 366/1919 Sb. z. a n., o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém. 

52. Zákon č. 369/1919 Sb. z. a n., o soupisu nemovitostí za účelem uložení majetkové 

dávky.  

53. Zákon č. 372/1919 Sb. z. a n., na úpravu služebních poměrů kvalifikovaných soudních 

sluhův a podúředníků. 

54. Zákon č. 374/1919 Sb. z. a n., o zařadění okresních lesních a lesních příručích 

do úřednických tříd hodnostních a platových. 

55. Zákon č. 375/1919 Sb. z. a n., kterým se zřizuje československá státní universita 

v Bratislavě. 

56. Zákon č. 382/1919 Sb., o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou poškozeni.  

57. Zákon č. 390/1919 Sb. z. a n., o převzetí venkovských poštovních sluhů, zaměstnaných 

u poštovních úřadů třídních, do stavu výpomocných poštovních sluhův a do stavu sluhů 

po rozumu článku II. zákona z 25. září 1908, č. 204 ř. z. 

58. Zákon č. 412/1919 Sb. z. a n., o povinném očkování proti neštovicím. 

59. Zákon č. 417/1919 Sb. z. a n., o vstupu československého státu v záruční (garanční) 

poměr u místních drah garantovaných státem. 

60. Zákon č. 441/1919 Sb. z. a n., kterým se zřizuje samostatná katolická fakulta 

bohoslovecká v Bratislavě. 

61. Zákon č. 443/1919 Sb. z. a n., jímž upravují se služební poměry úředníků při obcích 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

62. Zákon č. 444/1919 Sb. z. a n., jímž mění se některá ustanovení zákona ze dne 3. října 

1907, čís. 63 z. z., pro Čechy o služebních poměrech okresních úředníků v Čechách. 

63. Zákon č. 446/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje z důvodů války promlčení práva 

k vyměření a vymáhání dávek. 

64. Zákon č. 453/1919 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení zákona ze dne 25. ledna 1914, 

č. 16 ř. z., o starobních přídavcích státních podúředníkův a sluhů.  

65. Zákon č. 454/1919 Sb. z. a n., kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne 11. června 

1919 o pozemkovém úřadě, č. 330 Sb. z. a n.  

66. Zákon č. 455/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje celibát literních a industriálních 

učitelek na školách obecných a občanských (měšťanských) v republice Československé. 
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67. Zákon č. 456/1919 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení § 1 nařízení veškerého 

ministerstva ze dne 22. listopadu 1908, č. 234 ř. z., o zařadění sluhů při jmenování 

podúředníky. 

68. Zákon č. 457/1919 Sb. z. a n., o připočtení válečných let státním zaměstnancům. 

69. Zákon č. 458/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje městu Brnu státní subvence tří pětin 

čistého nákladu až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako 

práce nouzová. 

70. Zákon č. 459/1919 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje opatřiti úvěr v italské měně 

do 60,000.000 lir.  

71. Zákon č. 461/1919 Sb. z. a n., kterýmž zřizuje se československá státní "Vysoká škola 

obchodní v Praze".  

72. Zákon č. 462/1919 Sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům. 

73. Zákon č. 469/1919 Sb. z. a n., týkající se zatímních opatření k ochraně vzorků.  

74. Zákon č. 470/1919 Sb. z. a n., o zatímním upravení služebních platův a právních 

poměrův učitelů-legionářů, vojínův a jejich rodin. 

75. Zákon č. 505/1919 Sb. z. a n., o výměně jednokorunových a dvoukorunových 

bankovek. 

76. Zákon č. 550/1919 Sb. z. a n., jímž se zavádí daň ze zapalovadel pro Slovensko. 

77. Zákon č. 552/1919 Sb. z. a n., jímž se mění zákon ze dne 9. března 1897, č. 195 ř. z., 

o dani z tržby cenných papírů. 

78. Zákon č. 592/1919 Sb. z. a n., o zabírání bytův obcemi. 

79. Zákon č. 593/1919 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů. 

80. Zákon č. 599/1919 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1919, 

č. 155 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě notářství.  

81. Zákon č. 605/1919 Sb. z. a n., jímž ustanovují se zásady, podle nichž lze učitelstvo škol 

obecných a občanských dočasně přikázati na kterékoliv služební místo v území 

republiky Československé. 

82. Zákon č. 608/1919 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických. 

83. Zákon č. 617/1919 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení o dani důchodové a stanoví 

přirážky válečné ku přímým daním za léta 1919 a 1920.  

84. Zákon č. 620/1919 Sb. z. a n., jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. července 1852, 

č. 138 ř. z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských. 

85. Zákon č. 621/1919 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918, 

čís. 8 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné.  

86. Zákon č. 631/1919 Sb. z. a n., kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů 

spojených s přípravami a provedením mírových jednání. 

87. Zákon č. 648/1919 Sb. z. a n., jímž zřizuje se v Praze státní konservatoř hudby. 

88. Zákon č. 649/1919 Sb. z. a n., jímž zřizuje se instruktorát pro podniky ku přechovávání 

cizinců. 

89. Zákon č. 655/1919 Sb. z. a n., kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního 

poměru zřízenců v kovodělném průmyslu. 

90. Zákon č. 668/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje daň z vyššího služného a obnovuje 

povinnost zaměstnavatelů, daň z příjmu, předepsanou z proměnlivých platů služebních, 

vybírati srážkou z těchto platův a odváděti státní pokladně.  

91. Zákon č. 669/1919 Sb. z. a n., o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna 

do 29. února 1920.  

92. Zákon č. 2/1920 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky 

a vstup do výslužby jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance. 
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93. Zákon č. 39/1920 Sb. z. a n., o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol 

československých. 

94. Zákon č. 75/1920 Sb. z. a n., jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol 

lidových. 

95. Zákon č. 103/1920 Sb. z. a n., o služebním slibu učitelstva škol obecných a občanských. 

96. Zákon č. 145/1920 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy. 

97. Zákon č. 179/1920 Sb. z. a n., o úpravě služebního poměru profesorů, učitelů 

a ostatních zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze. 

98. Zákon č. 183/1920 Sb. z. a n., kterým se zřizuje státní hudební a dramatická konservatoř 

v Brně. 

99. Zákon č. 189/1920 Sb. z. a n., jímž se upravují platy profesorů při theologických 

učilištích diecésních a představených při biskupských kněžských seminářích. 

100. Zákon č. 194/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé 

rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky 

Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, 

kteří se na československém národě provinili.  

101. Zákon č. 196/1920 Sb. z. a n., jímž se stanoví početný mírový stav československého 

vojska. 

102. Zákon č. 218/1920 Sb. z. a n., kterým se upravují hranice příslušnosti mezi 

ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany. 

103. Zákon č. 260/1920 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství. 

104. Zákon č. 276/1920 Sb. z. a n., o platnosti ustanovení o zkouškách učitelské způsobilosti 

na Slovensku. 

105. Zákon č. 281/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje správa zemědělského školství a dozor 

na ně. 

106. Zákon č. 283/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje započtení služební doby profesorů škol 

středních, pokud byla ztrávena na školách nižší kategorie nebo v duchovní správě. 

107. Zákon č. 289/1920 Sb. z. a n., jímž se upravují postupové poměry zaměstnanců státních 

báňských podniků. 

108. Zákon č. 295/1920 Sb. z. a n., o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích 

a vychovávacích. 

109. Zákon č. 306/1920 Sb. z. a n., kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva 

na veřejných školách obecných a občanských. 

110. Zákon č. 313/1920 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon o osobních daních přímých. 

111. Zákon č. 337/1920 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě 

mimořádných poměrů způsobených válkou. 

112. Zákon č. 447/1920 Sb. z. a n., jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům 

a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám 

a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné 

poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, 

č. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů 

z milosti. 

113. Zákon č. 683/1920 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921. 

114. Zákon č. 685/1920 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 

1919, č. 446 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek, 

na rok 1920. 

115. Zákon č. 58/1921 Sb. z. a n., o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům 

ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům 

ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým vyjímaje válečné poškozence neb jejich 
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pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. - a pak 

patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti. 

116. Zákon č. 246/1921 Sb. z. a n., o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů. 

117. Zákon č. 248/1921 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů 

hornických. 

118. Zákon č. 259/1921 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků 

a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 469 Sb. z. a n.  

119. Zákon č. 261/1921 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek 

a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n.  

120. Zákon č. 296/1921 Sb. z. a n., kterým se pozměňují ustanovení §§ 32, 33, 34, 35, 40, 

45, 48 a 49 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného 

hospodářství. 

121. Zákon č. 303/1921 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických 

na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 

122. Zákon č. 310/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle 

zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky 

k jejich důchodům. 

123. Zákon č. 335/1921 Sb. z. a n., kterým se pozměňují ustanovení § 5 zákona ze dne 

25. února 1920, čís. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův 

a jejich podílu na čistém zisku. 

124. Zákon č. 473/1921 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 

1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů 

hornických. 

125. Zákon č. 483/1921 Sb. z. a n., kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům 

sociálního pojištění. 

126. Zákon č. 485/1921 Sb. z. a n., kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky 

k důchodům válečných poškozenců pro rok 1922. 

127. Zákon č. 487/1921 Sb. z. a n., o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům 

invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku. 

128. Zákon č. 489/1921 Sb. z. a n., o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 

1920, č. 689 Sb. z. a n., a o změně zákonů ze dne 30. března 1888, č. 33 ř. z., 

ze dne 20. listopadu 1917, č. 457 ř. z., ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., 

a ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění dělníků. 

129. Zákon č. 491/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje doba organisace řádných soudů 

první a druhé stolice, určená dle § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, 

čís. 121 Sb. z. a n., zákonem ze dne 22. prosince 1920, čís. 691 Sb. z. a n., pro obvody 

soudních tabulí v Bratislavě a v Košicích. 

130. Zákon č. 126/1922 Sb. z. a n., o prozatímním dělení katastrálních parcel dle 

předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho 

knihovním provedení. 

131. Zákon č. 173/1922 Sb. z. a n., o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti 

lékárnické. 

132. Zákon č. 231/1922 Sb. z. a n., o propočítání služební doby příslušníkům 

československého četnictva. 

133. Zákon č. 233/1922 Sb. z. a n., kterým se mění ustanovení § 10 zák. ze dne 22. prosince 

1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v r. 1921. 

134. Zákon č. 251/1922 Sb. z. a n., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech 

učitelstva veřejných škol obecných a občanských. 
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135. Zákon č. 389/1922 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 

1919, čís. 446 Sb. z. a n., dále nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska 

ze dne 25. listopadu 1919, č. 8428 pres., a zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 480 Sb. 

z. a n., o úpravě promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek na léta 1921 

a 1922. 

136. Zákon č. 396/1922 Sb. z. a n., kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky 

k důchodům válečných poškozenců. 

137. Zákon č. 402/1922 Sb. z. a n., o prodloužení drahotních přídavků k důchodům 

invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku. 

138. Zákon č. 410/1922 Sb. z. a n., o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol 

obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou 

státní. 

139. Zákon č. 47/1925 Sb. z. a n., o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky. 

140. Zákon č. 219/1925 Sb. z. a n., kterým se promíjí překážka platnosti sňatků, při nichž 

vyhlášky neb oddavky vykonali duchovní církve československé nebo řeckovýchodní. 

141. Zákon č. 116/1934 Sb. z. a n., o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva 

a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem.  

142. Zákon č. 177/1937 Sb. z. a n., o zabezpečení cestovního ruchu do Československé 

republiky v roce 1937. 

143. Zákon č. 126/1938 Sb. z. a n., o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní 

době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby 

ve sklárnách na výrobu lahví. 

144. Zákon č. 196/1946 Sb., jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 

1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům. 

145. Zákon č. 88/1947 Sb., o právu stavby. 

146. Zákon č. 90/1947 Sb., o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného 

nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících 

se na přidělený majetek. 

147. Zákon č. 106/1949 Sb., o započtení příjmů ze soukromé výdělečné činnosti na doplatky 

služebních příjmů a odpočivných platů některých veřejných zaměstnanců. 

148. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění č. 165/1964 Sb., kterým 

se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků. 

149. Zákon č. 61/1965 Sb., kterým se doplňují předpisy o organizaci státní báňské správy. 

150. Zákon č. 59/1969 Sb., o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání. 

151. Zákon č. 161/1969 Sb., o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků 

v cizině. 

152. Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 145/1971 Sb., o změně 

podřízenosti Pohraniční stráže.  

153. Zákon č. 383/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně 

státního tajemství, a zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění 

zákona č. 43/1976 Sb. 

154. Zákon č. 385/1990 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní 

bezpečnosti, ve znění zákona č. 74/1990 Sb., a o některých opatřeních k vyřizování 

přestupků v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve znění zákona 

č. 331/1991 Sb. 

155. Zákon č. 540/1990 Sb., o generálním inspektorovi ozbrojených sil.  

156. Čl. III zákona č. 558/1991 Sb., kterým se mění a doplňují trestní řád a zákon o ochraně 

státního tajemství. 
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157. Zákon č. 20/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační 

banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998. 

158. Zákon č. 177/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém 

programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci 

ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních 

záložen. 

159. Nařízení Národního výboru československého č. 12/1918 Sb. z. a n.  

160. Nařízení Národního výboru československého č. 13/1918 Sb. z. a n.  

161. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 43/1918 Sb. z. a n., o zřízení 

Československé vývozní a dovozní komise. 

162. Nařízení č. 47/1918 Sb. z. a n., o částečné demobilizaci.  

163. Nařízení ministra zemědělství a ministra průmyslu, obchodu a živností 

č. 48/1918 Sb. z. a n., kterým se pozměňují ustanovení o hospodaření strojenými 

hnojivy. 

164. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 50/1918 Sb. z. a n., o zřízení 

československé komise pro státní dodávky. 

165. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 55/1918 Sb. z. a n., jímž zrušují 

se obmezení platící pro průmysl cementářský. 

166. Nařízení vlády Československé republiky č. 70/1918 Sb. z. a n., o zastavení činnosti 

zemských správních komisí uhelných. 

167. Nařízení veškerého ministerstva č. 85/1918 Sb. z. a n., o zřízení úřadu spojené správy 

v obvodě Ostravskoslezském. 

168. Nařízení veškerého ministerstva č. 99/1918 Sb. z. a n., jímž se zbavuje účinnosti 

cís. nařízení ze dne 1. května 1915, z. ř. č. 108, o domobraně. 

169. Nařízení veškerého ministerstva č. 101/1918 Sb. z. a n., o přísaze státních úředníků, 

úředníků podniků a zřízenců. 

170. Nařízení ministra pro zásobování lidu ve shodě se súčastněnými ministry 

č. 5/1919 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu. 

171. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministry zemědělství 

a zásobování č. 17/1919 Sb. z. a n., o zřízení Československé komise sladové. 

172. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 18/1919 Sb. z. a n., o úpravě výroby 

a obchodu vlnou a hadry. 

173. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 19/1919 Sb. z. a n., o úpravě výroby 

a obchodu bavlněným zbožím. 

174. Nařízení ministerstva pro zásobování lidu č. 39/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu 

mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem. 

175. Nařízení veškerého ministerstva č. 54/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty 

ku dodatečnému započítání služební doby, kterou kancelářští oficianti před svým 

ustanovením strávili jako kancelářští pomocníci nebo ve vojenské službě presenční. 

176. Nařízení veškerého ministerstva č. 55/1919 Sb. z. a n., o přísaze státních úředníků, 

úředníků podniků a zřízenců již ustanovených. 

177. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 59/1919 Sb. z. a n., jímž zrušuje 

se hospodářský svaz průmyslu cihlářského. 

178. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 61/1919 Sb. z. a n., kterým se 

doplňuje nařízení téhož ministra ze dne 22. listopadu 1918, čís. 43 Sb. z. a n., o zřízení 

Československé vývozní a dovozní komise, vydané v základě zmocňovacího zákona 

z 24. července 1917, z. ř. čís. 307. 

179. Nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností č. 70/1919 Sb. z. a n., o hospodaření 

kostmi, kostním tukem a kostní moučkou. 
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180. Nařízení vlády republiky Československé č. 102/1919 Sb. z. a n., týkající se organisací 

obchodnictva pro válečné a přechodné hospodářství. 

181. Nařízení vlády republiky Československé č. 122/1919 Sb. z. a n., o státních zkouškách 

judicielních a státovědeckých. 

182. Nařízení vlády republiky Československé č. 125/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu 

obilím, mlýnskými výrobky, rýží a luštěninami cizozemského původu. 

183. Nařízení vlády republiky Československé č. 158/1919 Sb. z. a n., kterým se až na další 

zastavuje působnost nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 20. ledna 1919, 

čís. 39 Sb. z. a n., o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým 

sádlem. 

184. Nařízení vlády republiky Československé č. 165/1919 Sb. z. a n., kterým zrušuje se 

úprava obchodu cukrovým zbožím (cukrátka, kandisový cukr) a cukrářským zbožím. 

185. Nařízení zemského politického správce v Praze č. 202/1919 Sb. z. a n., čís. 98.037-M, 

o úpravě obchodu jedlou solí v Čechách. 

186. Nařízení vlády republiky Československé č. 225/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušují 

všechna dosavadní nařízení vajec se týkající. 

187. Nařízení vlády republiky Československé č. 231/1919 Sb. z. a n., o pojmenování 

bohoslovecké fakulty v Olomouci. 

188. Nařízení vlády republiky Československé č. 234/1919 Sb. z. a n., o učitelské 

způsobilosti pro dvoutřídní školy obchodní. 

189. Nařízení vlády republiky Československé č. 235/1919 Sb. z. a n., o některých změnách 

rigorosního řádu pro fakulty věd právních a státních. 

190. Nařízení vlády republiky Československé č. 253/1919 Sb. z. a n., o obchodu 

lučebninami. 

191. Nařízení vlády republiky Československé č. 254/1919 Sb. z. a n., o obchodu hořčičným 

semenem. 

192. Nařízení vlády republiky Československé č. 256/1919 Sb. z. a n., že jest použíti 

ministerského nařízení ze dne 27. července 1907, z. ř. č. 193, na oddělení 

pro kartáčnictví, jež jest zřízeno při Deylově ústavu pro slepé v Praze III. 

193. Nařízení vlády republiky Československé č. 272/1919 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků, pokud jde 

o železniční zřízence. 

194. Nařízení vlády republiky Československé č. 298/1919 Sb. z. a n., kterým se vyhlašuje 

počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 

1912, z. ř. č. 236, o válečných úkonech.  

195. Nařízení vlády republiky Československé č. 303/1919 Sb. z. a n., kterým se doplňuje 

nařízení ze dne 6. června 1919, čís. 298 Sb. z. a n., jímž se vyhlašuje počátek závazků 

ku konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, z. ř. č. 236, 

o válečných úkonech.  

196. Nařízení vlády republiky Československé č. 322/1919 Sb. z. a n., o částečném zastavení 

působnosti zákona o osmihodinné době pracovní ve službě poštovní, telegrafní 

a telefonní. 

197. Nařízení vlády republiky Československé č. 324/1919 Sb. z. a n., o změnách okrsků 

a sídel báňských úředníků revírních v Čechách. 

198. Nařízení vlády republiky Československé č. 337/1919 Sb. z. a n., o obchodu rannými 

brambory. 

199. Nařízení vlády republiky Československé č. 339/1919 Sb. z. a n., k provedení zákona 

o platech profesorů vysokoškolských. 
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200. Nařízení vlády republiky Československé č. 347/1919 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 28. května 1919, čís. 299 Sb. z. a n., o lidových soudech cenových. 

201. Nařízení vlády republiky Československé č. 348/1919 Sb. z. a n., o poskytnutí 

drahotních přídavků státním zřízencům. 

202. Nařízení vlády republiky Československé č. 353/1919 Sb. z. a n., o rozdělení komise 

pro státní zkoušky judiciální a státovědecké v Praze. 

203. Nařízení vlády republiky Československé č. 354/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu 

obilím a mlýnskými výrobky. 

204. Nařízení vlády republiky Československé č. 355/1919 Sb. z. a n., o odkladu působnosti 

zákona o osmihodinné době pracovní pro podniky železniční. 

205. Nařízení vlády republiky Československé č. 356/1919 Sb. z. a n., jímž se vydávají další 

prováděcí předpisy k zákonu ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém 

pojištění dělníků. 

206. Nařízení vlády republiky Československé č. 357/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu 

zrnkovou kávou. 

207. Nařízení vlády republiky Československé č. 358/1919 Sb. z. a n., jímž se stanoví 

organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách. 

208. Nařízení vlády republiky Československé č. 359/1919 Sb. z. a n., jímž se stanoví 

organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, 

vyjímaje moravské enklavy ve Slezsku.  

209. Nařízení vlády republiky Československé č. 367/1919 Sb. z. a n., o amnestii v oboru 

poplatkovém.  

210. Nařízení vlády republiky Československé č. 370/1919 Sb. z. a n., o soupisu nemovitostí, 

práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních.  

211. Nařízení vlády republiky Československé č. 389/1919 Sb. z. a n., ku provedení zákona 

ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů 

s prémiemi. 

212. Nařízení vlády republiky Československé č. 391/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu 

čekankovými kořeny. 

213. Nařízení vlády republiky Československé č. 394/1919 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě 

spotřeby obilí a mlýnských výrobků. 

214. Nařízení vlády republiky Československé č. 398/1919 Sb. z. a n., jímž část pravomoci 

zemského výboru slezského přejímá správa státní. 

215. Nařízení vlády republiky Československé č. 404/1919 Sb. z. a n., o uvolnění krmné 

řepy, pelušky a vlčího bobu, planých (koňských) kaštanů a žaludů, klihovky (mrtve), 

vinných matolin a rákosu. 

216. Nařízení vlády republiky Československé č. 428/1919 Sb. z. a n., o obchodu rannými 

brambory. 

217. Nařízení vlády republiky Československé č. 436/1919 Sb. z. a n., o služebních 

poměrech obchodních pomocníků, nastoupivších k výzvě vojenskou službu. 

218. Nařízení vlády republiky Československé č. 437/1919 Sb. z. a n., jímž se stanoví 

organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným ve Slezsku 

a moravských enklavách. 

219. Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 466/1919 Sb. z. a n., 

čís. 238.385-18/M, o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků v Čechách. 

220. Nařízení vlády republiky Československé č. 467/1919 Sb. z. a n., ku provedení zákona 

ze dne 15. května 1919, čís. 262 Sb. z. a n., o zřízení aktuárských úředníků ve službě 

politické a policejní. 
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221. Nařízení vlády republiky Československé č. 473/1919 Sb. z. a n., o provedení změny 

§ 48 říšského zákona o školách obecných. 

222. Nařízení vlády republiky Československé č. 475/1919 Sb. z. a n., o změně vyučovacího 

jazyka na vysoké škole báňské v Příbrami. 

223. Nařízení vlády republiky Československé č. 476/1919 Sb. z. a n., kterým se doplňuje, 

resp. opravuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, 

č. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků. 

224. Nařízení vlády č. 486/1919 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 15. května 1919, 

č. 260 Sb. z. a n. 

225. Nařízení vlády republiky Československé č. 487/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty 

pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích 

a pohledávek hypotekárních. 

226. Nařízení vlády republiky Československé č. 494/1919 Sb. z. a n., jímž se zavádí 

fakultativní zkouška dospělosti pro ty absolventy obchodních akademií, kteří chtí býti 

přijati co řádní posluchači na vysoké škole obchodní. 

227. Nařízení vlády republiky Československé č. 495/1919 Sb. z. a n., o služební přísaze 

učitelstva škol obecných a občanských (měšťanských). 

228. Nařízení vlády republiky Československé č. 496/1919 Sb. z. a n., kterým se mění 

nařízení vlády ze dne 7. července 1919, č. 370 Sb. z. a n., o soupisu nemovitostí, práv 

s movitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních. 

229. Nařízení vlády republiky Československé č. 499/1919 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu 

rýží. 

230. Nařízení vlády republiky Československé č. 501/1919 Sb. z. a n., o přijímání absolventů 

středních škol hospodářských za řádné posluchače vysokých škol zemědělských. 

231. Nařízení vlády republiky Československé č. 506/1919 Sb. z. a n., o stažení bankovek 

jedno- a dvoukorunových a vybírání poplatku při jich výměně.  

232. Nařízení vlády republiky Československé č. 509/1919 Sb. z. a n., o prodloužení lhůty 

pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích 

a pohledávek hypotekárních.  

233. Nařízení vlády republiky Československé č. 512/1919 Sb. z. a n., o přijímání absolventů 

vyšších průmyslových škol za řádné posluchače vysokých škol technických a báňských. 

234. Nařízení veškerého ministerstva č. 514/1919 Sb. z. a n., o titulu konceptních praktikantů 

ve službě finanční. 

235. Nařízení vlády republiky Československé č. 516/1919 Sb. z. a n., o zřízení Zemské 

úřadovny pro dělnické pojištění na Slovensku v Bratislavě a rozšíření působnosti 

zákonů o dělnickém pojištění na Slovensku. 

236. Nařízení vlády republiky Československé č. 526/1919 Sb. z. a n., kterým se na území 

Slovenska provádí čl. VII. zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., o úvěru 

pro živnostníky poškozené válkou.  

237. Nařízení vlády republiky Československé č. 528/1919 Sb. z. a n., o odkladu působnosti 

zákona o osmihodinné době pracovní pro podniky železniční. 

238. Nařízení vlády republiky Československé č. 529/1919 Sb. z. a n., o organisaci vysoké 

školy obchodní v Praze a o studiu na ní. 

239. Nařízení veškerého ministerstva č. 534/1919 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 

27. června 1919, č. 372 Sb. z. a n., o úpravě služebních poměrů kvalifikovaných 

soudních sluhů a podúředníků.  

240. Nařízení vlády republiky Československé č. 540/1919 Sb. z. a n., kterým se zrušuje 

nařízení ze dne 12. května 1919, č. 240 Sb. z. a n., o obmezeném přijímání 

jedno- a dvoukorunových bankovek.  
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241. Nařízení vlády republiky Československé č. 544/1919 Sb. z. a n., o vydání státovek 

500korunových československých. 

242. Nařízení vlády republiky Československé č. 546/1919 Sb. z. a n., jímž mění se částečně 

nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 3. ledna 1919, č. 5 Sb. z. a n., 

o Státním obilním ústavu a stanovy státního obilního ústavu.  

243. Nařízení vlády republiky Československé č. 557/1919 Sb. z. a n., o částech okresů 

Rábského, Nového města p. Š. a Král. Chlumce (Királyhelmecz) a okresech Stropkovu, 

Humenném, Vranově, Mihalovcích a Sečovcích. 

244. Nařízení vlády republiky Československé č. 558/1919 Sb. z. a n., o obchodu s korkem. 

245. Nařízení vlády republiky Československé č. 559/1919 Sb. z. a n., o úpravě poměrů 

učitelů trestnic. 

246. Nařízení vlády republiky Československé č. 573/1919 Sb. z. a n., o stažení bankovek 

stokorunových.  

247. Nařízení vlády republiky Československé č. 576/1919 Sb. z. a n., o lněném semínku. 

248. Nařízení vlády republiky Československé č. 583/1919 Sb. z. a n., kterým se zřizuje 

odbor architektury na české vysoké škole technické v Brně. 

249. Nařízení vlády republiky Československé č. 589/1919 Sb. z. a n., o obchodu se surovou 

gumou. 

250. Nařízení vlády republiky Československé č. 594/1919 Sb. z. a n., k provedení zákona 

ze dne 13. května 1919, č. 250 Sb. z. a n., kterým se zrušují zákony o certifikatistech. 

251. Nařízení vlády republiky Československé č. 595/1919 Sb. z. a n., o pojmenování 

československé státní university v Bratislavě. 

252. Nařízení vlády republiky Československé  č. 601/1919 Sb. z. a n., kterým se provádí 

zákon ze dne 18. září 1919, č. 518 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu, 

ve znění pozdějších předpisů. 

253. Nařízení vlády republiky Československé č. 602/1919 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě 

lékařských sazeb k rakouské farmakopoei Ed. VIII. 

254. Nařízení vlády republiky Československé č. 609/1919 Sb. z. a n., jímž se zrušuje 

nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 22. února 1919, čís. 136 Sb. 

z. a n. 

255. Nařízení vlády republiky Československé č. 612/1919 Sb. z. a n., kterým zachovává 

se v platnosti nařízení ministerstva vnitra z 6. července 1914, č. 143 ř. z., o zařadění 

podniků podrobených úrazovému pojištění do tříd nebezpečenských. 

256. Nařízení vlády republiky Československé č. 626/1919 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje 

lhůta stanovená v § 1 zákona z 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných 

zemědělských pachtýřů.  

257. Nařízení vlády republiky Československé č. 635/1919 Sb. z. a n., o složení a způsobu 

jednání Státního úřadu statistického (Statut Státního úřadu statistického). 

258. Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 636/1919 Sb. z. a n., č. 363.058-

18 M-11.272, kterým se mění a doplňuje nařízení presidenta zemské správy politické 

v Praze ze dne 5. srpna 1919, č. 466 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí 

a mlýnských výrobků v Čechách. 

259. Nařízení vlády republiky Československé č. 639/1919 Sb. z. a n., o stažení bankovek 

tisícikorunových. 

260. Nařízení vlády republiky Československé č. 642/1919 Sb. z. a n., o úpravě obchodu 

sušenou a praženou řepou a řepnou moučkou. 

261. Nařízení vlády republiky Československé č. 650/1919 Sb. z. a n., jímž se mění nařízení 

ministerstva kultu a vyučování, vydané v dohodě s ministerstvem orby, zemské obrany 

a veřejných prací ze dne 24. února 1914, č. 53 ř. z., a jímž se zařazují absolventi 
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hospodářských akademií v Čechách do skupiny B postupového schematu 

dle § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. 

262. Nařízení vlády republiky Československé č. 665/1919 Sb. z. a n., kterým se upravuje 

zařazení horních podniků do tříd nebezpečenských. 

263. Nařízení vlády republiky Československé č. 672/1919 Sb. z. a n., o příročí 

pro živnostníky válkou poškozené. 

264. Nařízení vlády republiky Československé č. 18/1920 Sb. z. a n., jímž zařaďují se 

úředníci soudní kanceláře do skupiny D §u 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. 

(služ. pragm.). 

265. Nařízení vlády republiky Československé č. 19/1920 Sb. z. a n., jímž se vydávají další 

předpisy prováděcí k zákonu z 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění 

dělníků. 

266. Nařízení vlády republiky Československé č. 22/1920 Sb. z. a n., kterým se uvolňuje 

obchod hovězím dobytkem, upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, jakož i se 

ustanovují nejvyšší ceny hovězího masa a zabitých telat. 

267. Nařízení vlády republiky Československé č. 42/1920 Sb. z. a n., ku provedení zákona 

ze dne 11. června 1919, č. 329 Sb. z. a n., o ocenění předmětů bursovních obchodů 

pro účely poplatkové. 

268. Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 46/1920 Sb. z. a n., č. 18 A-4, 

č. 17.069, o nejvyšších cenách hovězího a telecího masa, jakož i drobů pro Čechy. 

269. Nařízení vlády republiky Československé č. 51/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje 

lhůta § 5 zákona ze dne 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných 

zemědělských pachtýřů. 

270. Nařízení správce zemské správy politické na Moravě č. 56/1920 Sb. z. a n., o nejvyšších 

cenách hovězího masa, jakož i vnitřností. 

271. Nařízení vlády republiky Československé č. 63/1920 Sb. z. a n., o stažení bankovek 

50korunových. 

272. Nařízení vlády republiky Československé č. 101/1920 Sb. z. a n., o rozšíření pravomoci 

revírního báňského úřadu v Mor. Ostravě na Hlučínsko. 

273. Nařízení vlády republiky Československé č. 107/1920 Sb. z. a n., o vydání státovek 

na deset korun československých. 

274. Nařízení vlády republiky Československé č. 129/1920 Sb. z. a n., kterým se mění vládní 

nařízení ze dne 29. října 1919, čís. 576 Sb. z. a n., o lněném semínku. 

275. Nařízení vlády republiky Československé č. 141/1920 Sb. z. a n., kterýmž se pozměňuje 

§ 2 sub 1. nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. prosince 1919, čís. 642 

Sb. z. a n., o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou a řepnou moučkou. 

276. Nařízení vlády republiky Československé č. 150/1920 Sb z. a n., o opatření strojených 

hnojiv. 

277. Nařízení vlády republiky Československé č. 151/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům. 

278. Nařízení vlády republiky Československé č. 154/1920 Sb. z. a n., obsahující prováděcí 

předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., 

a k zákonu ze dne 18. prosince 1919, čís. 25 Sb. z. a n. z r. 1920 (novele). 

279. Nařízení vlády republiky Československé č. 181/1920 Sb. z. a n., jímž se upravují 

služební příjmy a výslužné učitelstvu na státních školách obecných (ludových) 

a občanských na Slovensku. 

280. Nařízení vlády republiky Československé č. 182/1920 Sb. z. a n., jímž se vydávají další 

prováděcí předpisy k zákonu ze dne 10. dubna 1919, čís. 207 Sb. z. a n., o úrazovém 

pojištění dělníků. 
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281. Nařízení vlády republiky Československé č. 191/1920 Sb. z. a n., jímž se zrušují 

nařízení ze dne 27. května 1919, č. 267 Sb. z. a n., a ze dne 10. června 1919, č. 310 Sb. 

z. a n., o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva. 

282. Nařízení vlády republiky Československé č. 201/1920 Sb. z. a n., kterým se mění 

a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 580 Sb. 

z. a n., pokud se týče nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 

1919, č. 394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků. 

283. Nařízení vlády republiky Československé č. 205/1920 Sb. z. a n., o úpravě hmotných 

poměrů učitelek státních mateřských škol na Slovensku. 

284. Nařízení vlády republiky Československé č. 207/1920 Sb. z. a n., o uvolnění výroby 

a obchodu s konopím a konopnými výrobky. 

285. Nařízení vlády republiky Československé č. 225/1920 Sb. z. a n., o úpravě hmotných 

poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku vydržovaných církvemi 

a obcemi, pokud požívaly státní podpory podle § 12 zák. čl. XXVII. z roku 1907. 

286. Nařízení presidenta zemské správy politické v Praze č. 232/1920 Sb. z. a n., o zrušení 

nejvyšších cen hovězích a telecích drobů pro Čechy. 

287. Nařízení vlády republiky Československé č. 261/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství, v části II. a III. 

o uhelné dávce (§§ 32-52). 

288. Nařízení vlády republiky Československé č. 298/1920 Sb. z. a n., kterým se provádí 

zákon ze dne 15. července 1919, čís. 412 Sb. z. a n., o povinném očkování proti 

neštovicím. 

289. Nařízení vlády republiky Československé č. 334/1920 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě 

k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé. 

290. Nařízení vlády republiky Československé č. 335/1920 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě 

neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících. 

291. Nařízení vlády republiky Československé č. 336/1920 Sb. z. a n., jímž se stanoví 

organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku. 

292. Nařízení vlády republiky Československé č. 340/1919 Sb. z. a n., jímž se provádí 

čl. VII. zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb. z. a n., o úvěru pro živnostníky 

válkou poškozené. 

293. Nařízení vlády republiky Československé č. 349/1920 Sb. z. a n., o provedení zákonů 

upravujících platové a postupové poměry profesorů vysokých škol. 

294. Nařízení vlády republiky Československé č. 353/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 31. března 1920, čís. 218 Sb. z. a n., o úpravě hranice příslušnosti mezi 

ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany. 

295. Nařízení vlády republiky Československé č. 357/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů 

hornických. 

296. Nařízení vlády republiky Československé č. 358/1920 Sb. z. a n., kterým se vydávají 

ustanovení o volebním řádě do závodních a revírních rad při hornictví. 

297. Nařízení vlády republiky Československé č. 367/1920 Sb. z. a n., o stažení bankovek 

po deseti a dvaceti korunách. 

298. Nařízení vlády republiky Československé č. 371/1920 Sb. z. a n., o obchodu rannými 

brambory. 

299. Nařízení vlády republiky Československé č. 374/1920 Sb. z. a n., jímž se provádějí 

přechodná ustanovení branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., 

o provedení odvodů v roce 1920. 
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300. Nařízení vlády republiky Československé č. 376/1920 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě 

k rakouské farmakopoei Ed. VIII. po strany úlev požívající. 

301. Nařízení vlády republiky Československé č. 389/1920 Sb. z. a n., jímž se mění nařízení 

vlády republiky Československé ze dne 31. května 1920, čís. 371 Sb. z. a n., o obchodu 

ranými brambory. 

302. Nařízení vlády republiky Československé č. 390/1920 Sb. z. a n., o úpravě obchodu 

obilím, luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky z nich, dále semenem jetele, 

vojtěška a chmelem. 

303. Nařízení vlády republiky Československé č. 392/1920 Sb. z. a n., o rozdělení 

filosofických fakult obou pražských universit. 

304. Nařízení vlády republiky Československé č. 393/1920 Sb. z. a n., o příročí 

pro živnostníky válkou poškozené. 

305. Nařízení vlády republiky Československé č. 396/1920 Sb. z. a n., jímž se ustanovuje 

okrsek a sídlo revírní rady při hornictví na Slovensku. 

306. Nařízení vlády republiky Československé č. 404/1920 Sb. z. a n., o přejímacích cenách 

obilí, luštěnin a plodin olejnatých. 

307. Nařízení vlády republiky Československé č. 415/1920 Sb. z. a n., kterým se stanoví 

nejvyšší ceny jatečného skotu včetně telat a upravují se nejvyšší ceny hovězího 

a telecího masa. 

308. Nařízení vlády republiky Československé č. 422/1920 Sb. z. a n., kterým se mění 

a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 Sb. z. a n., jímž 

se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným 

v Čechách, nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 359 Sb. z. a n., jímž se stanoví 

organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, 

vyjímaje moravské enklávy ve Slezsku, nařízení ze dne 21. července 1919, čís. 437 Sb. 

z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou 

poškozeným ve Slezsku a moravských enklavách, a nařízení ze dne 4. května 1920, 

čís. 336 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům 

válkou poškozeným na Slovensku. 

309. Nařízení vlády republiky Československé č. 457/1920 Sb z. a n., kterým se omezuje 

výroba a prodej sekaného zboží uzenářského. 

310. Nařízení vlády republiky Československé č. 459/1920 Sb. z. a n., o obchodu osivem 

obilí, luštěnin a olejnatých plodin. 

311. Nařízení vlády republiky Československé č. 470/1920 Sb. z. a n., jímž se provádějí 

přechodná ustanovení §§ 59, 61 a 63 branného zákona ze dne 19. března 1920, 

č. 193 Sb. z. a n., o převodu z dosavadního branného poměru do nového. 

312. Nařízení vlády republiky Československé č. 472/1920 Sb. z. a n., kterým se stanoví 

účinnost zákona ze dne 25. února 1920, čís. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních 

radách při hornictví. 

313. Nařízení vlády republiky Československé č. 475/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona 

ze dne 16. ledna 1920, č. 39 Sb. z. a n., o právním postavení úředníků v kancelářích 

vysokých škol československých. 

314. Nařízení vlády republiky Československé č. 482/1920 Sb. z. a n., k provedení zákona 

o remuneracích asistentů a konstruktérů vysokoškolských. 

315. Nařízení vlády republiky Československé č. 496/1920 Sb. z. a n., jímž se mění částečně 

a doplňuje nařízení vládní ze dne 10. října 1919, čís. 546 Sb. z. a n., o Státním obilním 

ústavu. 

316. Nařízení vlády republiky Československé č. 499/1920 Sb. z. a n., o úpravě spotřeby 

obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a máku. 
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317. Nařízení vlády republiky Československé č. 514/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

č. 194/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé 

rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky 

Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, 

kteří se na československém národě provinili. 

318. Nařízení vlády republiky Československé č. 525/1920 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

Městské dívčí průmyslové školy oddělení vyšívačského v Brně. 

319. Nařízení vlády republiky Československé č. 526/1920 Sb. z. a n., o započtení 

absolvování jednotlivých ročníků bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě 

do doby učební pro živnost zámečnickou. 

320. Nařízení vlády republiky Československé č. 527/1920 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

na odchodnou bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě, jež nahražují průkaz 

řádného dokončení učebního poměru pro živnost zámečnickou. 

321. Nařízení vlády republiky Československé č. 529/1920 Sb. z. a n., kterým se rozpouští 

představenstvo Všeobecného pensijního ústavu v Praze a správa ústavu svěřuje 

přechodně vlastnímu komisaři a správní komisi. 

322. Nařízení vlády republiky Československé č. 554/1920 Sb. z. a n., jímž vydávají se 

vzorné stanovy pro revírní rady při hornictví. 

323. Nařízení vlády republiky Československé č. 569/1920 Sb. z. a n., o provedení zákona 

ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy. 

324. Nařízení vlády republiky Československé č. 570/1920 Sb. z. a n., o úpravě obchodu 

olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin. 

325. Nařízení vlády republiky Československé č. 598/1920 Sb. z. a n., kterým se stanoví 

účinnost zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické 

rozhodčí soudy. 

326. Nařízení vlády republiky Československé č. 603/1920 Sb. z. a n., kterým se stanoví 

účinnost zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného 

hospodářství v části I. (§§ 1-31). 

327. Nařízení vlády republiky Československé č. 604/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství v části 

I. (Úprava uhelného hospodářství §§ 1-31). 

328. Nařízení vlády republiky Československé č. 605/1920 Sb. z. a n., o místních radách 

školních a o místních výborech školních (pro školy menšinové). 

329. Nařízení vlády republiky Československé č. 608/1920 Sb. z. a n., o zrušení okresních 

rad školních a zřízení okresních výborů školních. 

330. Nařízení vlády republiky Československé č. 613/1920 Sb. z. a n., kterým se mění 

nařízení ministerstva vnitra ze dne 5. března 1912, čís. 47 ř. z., o pomocných silách 

lékařských. 

331. Nařízení vlády republiky Československé č. 614/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje 

k podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku. 

332. Nařízení vlády republiky Československé č. 615/1920 Sb. z. a n., kterým provádí se 

zákon z 15. července 1919, č. 414 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek. 

333. Nařízení vlády republiky Československé č. 619/1920 Sb. z. a n., kterým se upravuje 

obchod melasou a osmozovou vodou. 

334. Nařízení vlády republiky Československé č. 627/1920 Sb. z. a n., kterým se částečně 

zrušuje, po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. června 

1920, č. 390 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím, luštěninami, olejnatými plodinami 

a výrobky z nich, dále semenem jetele, vojtěšky a chmelem, a nařízení vlády republiky 
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Československé ze dne 25. června 1920, č. 404 Sb. z. a n., o přejímacích cenách obilí, 

luštěnin a plodin olejnatých. 

335. Nařízení vlády republiky Československé č. 628/1920 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce. 

336. Nařízení vlády republiky Československé č. 632/1920 Sb. z. a n., o nadkontingentním 

příplatku za dodané obilí. 

337. Nařízení vlády republiky Československé č. 648/1920 Sb. z. a n., kterým se dočasně 

zastavuje účinnost několika předpisů o zásobování hovězím a telecím masem. 

338. Nařízení vlády republiky Československé č. 650/1920 Sb. z. a n., jímž provádí se 

ve příčině pomocných sil kancelářských zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 270 Sb. z. a n. 

339. Nařízení vlády republiky Československé č. 656/1920 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje 

zmocnění obcí a společných bytových úřadů ku provádění zákona ze dne 30. října 1919, 

čís. 592 Sb. z. a n. 

340. Nařízení vlády republiky Československé č. 662/1920 Sb. z. a n., jímž zařaďují se 

kancelářští úředníci báňských úřadů do skupiny D §u 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, 

č. 15 ř. z. (služ. pragm.). 

341. Nařízení vlády republiky Československé č. 695/1920 Sb. z. a n., o úpravě hmotných 

poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi 

a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907. 

342. Nařízení vlády republiky Československé č. 1/1921 Sb. z. a n., jímž se vydává statut 

fondu pro opatření strojených hnojiv v roce 1921. 

343. Nařízení vlády republiky Československé č. 12/1921 Sb. z. a n. ku provedení zákona 

ze dne 23. května 1919, č. 282 Sb. z. a n., o úlevách při přijímání legionářů do státních 

úřadů. 

344. Nařízení vlády republiky Československé č. 16/1921 Sb. z. a n., jímž se provádějí §§ 3, 

4 a 5 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv 

v roce 1921. 

345. Nařízení vlády republiky Československé č. 32/1921 Sb. z. a n., o zkušebních taxách 

za theoretické zkoušky ze státní účtovědy. 

346. Nařízení vlády republiky Československé č. 33/1921 Sb. z. a n., o příplatku rychlostním 

za dodané obilí. 

347. Nařízení vlády republiky Československé č. 37/1921 Sb. z. a n., o lékárenské sazbě 

k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé. 

348. Nařízení vlády republiky Československé č. 42/1921 Sb. z. a n., o vydání státovek 

po 5000 korunách československých. 

349. Nařízení vlády republiky Československé č. 44/1921 Sb. z. a n., jímž se obmezuje 

dovoz a přijímání drobných mincí korunové měny rakousko-uherské. 

350. Nařízení vlády republiky Československé č. 55/1921 Sb. z. a n., o praktických 

zkouškách statistických. 

351. Nařízení vlády republiky Československé č. 56/1921 Sb. z. a n., jímž se stanoví 

přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva. 

352. Nařízení vlády republiky Československé č. 66/1921 Sb. z. a n., kterým se vyhlašuje 

zánik závazku k válečným úkonům a činí přechodná opatření. 

353. Nařízení vlády republiky Československé č. 80/1921 Sb. z. a n., jímž stanoví se 

přepočítací kursy hodnot vyjádřených v cizozemské měně pro poplatky stupnicové 

a pro poplatky, které dlužno zapravovati podle cís. nař. ze dne 15. září 1915, č. 280 ř. z., 

přímo bez úředního vyměření. 

354. Nařízení vlády republiky Československé č. 82/1921 Sb. z. a n., o soudcovském příročí 

pro živnostníky poškozené válkou. 
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355. Nařízení vlády republiky Československé č. 91/1921 Sb. z. a n., ku provedení 

§ 1 odst. 5., zákona ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. z. a n., o zkoušce aktuárské. 

356. Nařízení vlády republiky Československé č. 97/1921 Sb. z. a n., o stažení státovek 

na 5000 Kč s datem 15. dubna 1919. 

357. Nařízení vlády republiky Československé č. 98/1921 Sb. z. a n., kterým se dočasně 

zastavuje účinnost několika předpisů o obchodování hovězím dobytkem a o zásobování 

hovězím masem a masnými výrobky. 

358. Nařízení vlády republiky Československé č. 110/1921 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

na odchodnou bývalé c. a k. námořní strojnické školy v Pulji jako dokladech, 

jež částečně nahrazují průkaz způsobilosti pro nastoupení živností zámečníků 

a mechaniků. 

359. Nařízení vlády republiky Československé č. 113/1921 Sb. z. a n., jímž se zrušují další 

nařízení o omezení obchodu dobytkem, masem a masovými výrobky a o omezení 

porážky dobytka. 

360. Nařízení vlády republiky Československé č. 114/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 25. února 1920, čís. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě 

dolův a jejich podílu na čistém zisku. 

361. Nařízení vlády republiky Československé č. 132/1921 Sb. z. a n., o drahotních 

přídavcích k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem 

podle § 8 nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, 

č. 321 Sb. z. a n. 

362. Nařízení vlády republiky Československé č. 145/1921 Sb. z. a n., kterým se zrušují §§ 3 

a 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. května 1919, č. 253 Sb. z. a n., 

o obchodu lučebninami. 

363. Nařízení vlády republiky Československé č. 147/1921 Sb. z. a n., kterým se uvolňuje 

obchod olejnatými plodinami. 

364. Nařízení vlády republiky Československé č. 182/1921 Sb. z. a n., o úpravě uhelného 

hospodářství. 

365. Nařízení vlády republiky Československé č. 183/1921 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje 

lhůta ku podávání žádostí na úvěr pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku. 

366. Nařízení vlády republiky Československé č. 196/1921 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu 

tuky, oleji a mastnotami průmyslovými a sodou krystalovou a převzetí zásob Státního 

ústavu pro tuky, oleje a mléko v likvidaci. 

367. Nařízení vlády republiky Československé č. 209/1921 Sb. z. a n., jímž se stanoví tituly 

pro kancelářské úředníky na státních školách průmyslových, odborných a obchodních. 

368. Nařízení vlády republiky Československé č. 219/1921 Sb. z. a n., o úpravě hmotných 

poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, 

vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku 

XXVII. z roku 1907. 

369. Nařízení vlády republiky Československé č. 232/1921 Sb. z. a n., o nové úpravě tax 

za zkoušky způsobilosti pro učitelství na středních školách. 

370. Nařízení vlády republiky Československé č. 275/1921 Sb. z. a n., kterým se provádí 

zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., pokud jde o manipulanty a diurnisty 

úřadů a ústavů bývalého uherského státu. 

371. Nařízení vlády republiky Československé č. 276/1921 Sb. z. a n., o zřízení právnické 

fakulty Komenského university v Bratislavě. 

372. Nařízení vlády republiky Československé č. 278/1921 Sb. z. a n., jímž se doplňují 

a mění organisační řády pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným. 
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373. Nařízení vlády republiky Československé č. 281/1921 Sb. z. a n., o provedení likvidace 

Státního obilního ústavu v Praze a jeho zemských odboček v Praze, Brně, Opavě, 

Bratislavě a Užhorodě. 

374. Nařízení vlády č. 298/1921 Sb. z. a n., kterým se upravují na základě §u 7 zák. ze dne 

17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. z r. 1920 na Slovensku odpočivné a zaopatřovací 

požitky bývalých státních zaměstnanců a jich pozůstalých systému uherského, zařizuje 

súčtování záloh řečeným osobám na tuto úpravu poskytnutých, připravuje provedení 

zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., a zavádějí ve smyslu čl. X. zák. ze dne 

17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. z r. 1920, některá pravidla platná na území republiky 

mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus. 

375. Nařízení vlády republiky Československé č. 318/1921 Sb. z. a n., kterým se pověřuje 

sedrie v Báňské Bystřici pravomocí ve věcech horních obvodu komárenského. 

376. Nařízení vlády republiky Československé č. 339/1921 Sb. z. a n., o provedení odvodů 

na územích inkorporovaných a bývalých územích plebiscitních. 

377. Nařízení vlády republiky Československé č. 343/1921 Sb. z. a n., o cestovném, dietách 

a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování. 

378. Nařízení vlády republiky Československé č. 357/1921 Sb. z. a n., kterým se uvolňuje 

obchod se strojenými hnojivy. 

379. Nařízení vlády republiky Československé č. 363/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí § 3 

zákona ze dne 19. března 1920, č. 196 Sb. z. a n. 

380. Nařízení vlády republiky Československé č. 366/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 12. srpna 1921, č. 303 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů 

hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 

381. Nařízení vlády republiky Československé č. 373/1921 Sb. z. a n., o uvolnění obchodu 

melasou a osmozovou vodou a o zrušení Československé komise melasové. 

382. Nařízení vlády republiky Československé č. 379/1921 Sb. z. a n., kterým se vyhlašuje 

počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 

1912, č. 236 ř. z., a § 2 zák. čl. LXVIII. z roku 1912. 

383. Nařízení vlády republiky Československé č. 384/1921 Sb. z. a n., kterým se pozměňují 

některá ustanovení nařízení bývalého ministerstva zemské obrany ze dne 23. ledna 

1918, č. 23 ř. z., a bývalého uherského ministerstva zemské obrany, č. 913/1918 H. M., 

vydaná k §§ 10, 11, 14, 21 a 22 zákonů o válečných úkonech. 

384. Nařízení vlády republiky Československé č. 411/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí 

cís. nař. ze dne 14. března 1917, č. 130 ř. z., o oprávnění ku používání názvu "inženýr". 

385. Nařízení vlády republiky Československé č. 416/1921 Sb. z. a n., o úpravě uhelného 

hospodářství. 

386. Nařízení vlády republiky Československé č. 420/1921 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 12. srpna 1921, č. 296 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení zákona ze dne 

9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství. 

387. Nařízení vlády republiky Československé č. 423/1921 Sb. z. a n., kterým se vyhlašují 

sazby za předměty zásobování ve smyslu §§ 22, 23 a 24 zákonů o válečných úkonech. 

388. Nařízení vlády republiky Československé č. 424/1921 Sb. z. a n., kterým se prohlašuje 

zánik závazku k válečným úkonům, vyhlášeného nařízením vlády republiky 

Československé ze dne 24. října 1921, č. 379 Sb. z. a n., a činí přechodná opatření.  

389. Nařízení vlády republiky Československé č. 426/1921 Sb. z. a n., kterým se stanoví 

počátek účinnosti zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců 

při hornictví na správě dolů a jejich podílu na čistém zisku. 

390. Nařízení vlády republiky Československé č. 427/1921 Sb. z. a n., kterým se vydávají 

ustanovení o volebním řádu do podnikových rad při hornictví. 
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391. Nařízení vlády republiky Československé č. 430/1921 Sb., jímž se pozměňuje 

a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, čís. 635 

Sb. z. a n., o složení a způsobu jednání Státního úřadu statistického (Statut Státního 

úřadu statistického). 

392. Nařízení vlády republiky Československé č. 455/1921 Sb. z. a n., o úpravě hmotných 

poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, 

vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku 

XXVII. z roku 1907. 

393. Nařízení vlády republiky Československé č. 461/1921 Sb. z. a n., jímž se mění 

organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku. 

394. Nařízení vlády republiky Československé č. 462/1921 Sb. z. a n., jímž se zrušuje vládní 

nařízení ze dne 26. října 1921, č. 383 Sb. z. a n., o zachování služebních a pracovních 

poměrů po dobu mobilisace. 

395. Nařízení vlády republiky Československé č. 9/1922 Sb. z. a n., kterým se pozměňují 

ustanovení §§ 11 a 13 nařízení ze dne 18. května 1920, čís. 357 Sb. z. a n., jímž 

se provádí zákon ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení 

zaopatřovacích platů hornických. 

396. Nařízení vlády republiky Československé č. 49/1922 Sb. z. a n., o stažení drobných 

mincí 20haléřových měny rakousko-uherské a o zákazu dovážeti železné mince této 

měny vůbec. 

397. Nařízení vlády republiky Československé č. 92/1922 Sb. z. a n., kterým se pověřuje 

sborový soud v Užhorodě pravomocí ve věcech horních pro obvod Podkarpatské Rusi. 

398. Nařízení vlády republiky Československé č. 112/1922 Sb. z. a n., o odborné zkoušce 

v pomocné službě konceptní u státních politických a policejních úřadů. 

399. Nařízení vlády republiky Československé č. 133/1922 Sb. z. a n., jímž se zařazuje 

ženská odborná škola knihařská v Uherském Hradišti mezi živnostenská učiliště, jejichž 

vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně 

nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru, vztažmo průkaz o předepsané 

době zaměstnání pomocnického v řemeslné živnosti. 

400. Nařízení vlády republiky Československé č. 134/1922 Sb. z. a n., jímž se doplňují, 

vztažmo mění ministerská nařízení ze dne 7. srpna 1912, č. 168 ř. z., a ze dne 8. června 

1915, č. 157 ř. z., kterými se některým ústavům uděluje právo konati mistrovské 

zkoušky. 

401. Nařízení vlády republiky Československé č. 151/1922 Sb. z. a n., jímž stanoví se lhůta 

k uplatnění, resp. obnově práv ze živnostenského vlastnictví dle zákonů ze dne 

27. května 1919, č. 305, ze dne 24. července 1919, č. 469 a č. 471, a ze dne 30. června 

1921, č. 259 a č. 261 Sb. z. a n. 

402. Nařízení vlády republiky Československé č. 161/1922 Sb. z. a n., o stažení státovek 

500korunových československých. 

403. Nařízení vlády republiky Československé č. 166/1922 Sb. z. a n., kterým doplňuje se 

vládní nařízení ze dne 8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., o monopolu výbušných 

látek. 

404. Nařízení vlády republiky Československé č. 172/1922 Sb. z. a n., jímž se zařazuje 

chlapecká výchovna české zemské komise pro péči o mládež v Dobřichovicích 

s ústavními dílnami pro živnost krejčovskou, obuvnickou a truhlářskou mezi 

živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu 

zcela nebo částečně nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru. 

405. Nařízení vlády republiky Československé č. 175/1922 Sb. z. a n., o úpravě uhelného 

hospodářství. 
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406. Nařízení vlády republiky Československé č. 202/1922 Sb. z. a n., jímž se pozměňuje, 

po případě doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. března 1920, 

č. 151 Sb. z. a n., a nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. prosince 1920, 

č. 12 Sb. z. a n. z roku 1921. 

407. Nařízení vlády republiky Československé č. 203/1922 Sb. z. a n., jímž se mění některá 

ustanovení nařízení veškerého ministerstva ze dne 25. ledna 1914, č. 21 ř. z., a zrušuje 

nařízení veškerého ministerstva ze dne 23. března 1918, č. 111 ř. z. 

408. Nařízení vlády republiky Československé č. 210/1922 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě 

k býv. rak. lékopisu Ed. VIII. (lékopis A.) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B.) 

pro strany soukromé. 

409. Nařízení vlády republiky Československé č. 211/1922 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě 

k býv. rak. lékopisu Ed. VIII. (lékopis A.) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B.) 

pro strany úlev požívající. 

410. Nařízení vlády republiky Československé č. 212/1922 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě 

neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících. 

411. Nařízení vlády republiky Československé č. 291/1922 Sb. z. a n., o zřízení a organisaci 

Ústavu pro hospodárné využití paliv. 

412. Nařízení vlády republiky Československé č. 292/1922 Sb. z. a n., kterým stanoví se titul 

pro vedoucího úředníka ústřední správy státních báňských a hutnických závodů 

při ministerstvu veřejných prací. 

413. Nařízení vlády republiky Československé č. 293/1922 Sb. z. a n., kterým doplňuje se 

vládní nařízení ze dne 8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., o monopolu výbušných 

látek. 

414. Nařízení vlády republiky Československé č. 316/1922 Sb. z. a n., k provedení zákona 

č. 231 Sb. z. a n., o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva. 

415. Nařízení vlády republiky Československé č. 320/1922 Sb. z. a n., o stažení 

pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919. 

416. Nařízení vlády republiky Československé č. 336/1922 Sb. z. a n., jímž se vydávají 

pravidla o zkouškách osob povinnosti školské odrostlých na školách občanských. 

417. Nařízení vlády republiky Československé č. 339/1922 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje 

platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním 

zvýšení zaopatřovacích platů hornických. 

418. Nařízení vlády republiky Československé č. 340/1922 Sb. z. a n., jímž se prodlužuje 

platnost vládního nařízení ze dne 29. prosince 1921, čís. 474 Sb. z. a n., o dalším 

prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské 

Rusi. 

419. Nařízení vlády republiky Československé č. 371/1922 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon 

ze dne 7. prosince 1922, č. 370/1922 Sb. z. a n., o stanovení výhod v plnění branné 

povinnosti. 

420. Nařízení vlády republiky Československé č. 376/1922 Sb. z. a n., o úpravě uhelného 

hospodářství. 

421. Nařízení vlády republiky Československé č. 392/1922 Sb. z. a n., jímž se provádí § 84 

zákona ze dne 11. července 1922, č. 242 Sb. z. a n., o pojištění u báňských bratrských 

pokladen. 

422. Nařízení vlády republiky Československé č. 398/1922 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje 

působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi. 
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423. Vládní nařízení č. 205/1923 Sb. z. a n., že vysvědčení na odchodnou tříleté cvičné dílny 

při státní průmyslové škole v Bratislavě nahrazují průkaz řádného ukončení učebního 

poměru pro živnost zámečnickou a živnost truhlářskou. 

424. Vládní nařízení č. 226/1923 Sb. z. a n., o úpravě poměrů učitelských osob na státních 

vyučovacích, vzdělávacích a vychovávacích ústavech bývalého státu uherského 

na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 

425. Vládní nařízení č. 19/1924 Sb. z. a n., že vysvědčení na odchodnou dvouleté strojnické 

školy mistrovské při státní průmyslové škole v Bratislavě opravňují k nastoupení 

a samostatnému provozování živnosti zámečnické na základě průkazu jednoročního 

zaměstnání pomocnického (tovaryšského), pokud se týče dělnického zaměstnání 

v továrně. 

426. Vládní nařízení č. 25/1924 Sb. z. a n., že vysvědčení na odchodnou trojtřídní 

pokračovací školy pro hluchoněmé při státním ústavě pro hluchoněmé v Kremnici 

opravňují k nastoupení a samostatnému provozování živnosti obuvnické a živnosti 

dámského krejčovství na základě průkazu jednoročního zaměstnání pomocnického 

(tovaryšského), pokud se týče dělnického zaměstnání v továrně. 

427. Vládní nařízení č. 54/1924 Sb. z. a n., o změně prováděcího nařízení k zákonu 

o výhodách v plnění branné povinnosti. 

428. Vládne nariadenie č. 191/1924 Sb. z. a n., o vysvedčeniach Dievčenskej odbornej školy 

rodinnej a živnostenskej v Trenčíne, ktoré oprávňujú k nastúpeniu a samostatnému 

provodzovaniu živnosti krajčírskej obmedzenej na šitie šiat ženských a detských. 

429. Vládní nařízení č. 247/1924 Sb. z. a n., o stažení státovek po 1 a 50 korunách 

československých s datem 15. dubna 1918. 

430. Vládní nařízení č. 266/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou mistrovské školy 

stavební na státní průmyslové škole v Prešově. 

431. Vládní nařízení č. 34/1925 Sb. z. a n., o dočasném zkrácení přípravné služby 

soudcovské. 

432. Vládní nařízení č. 44/1925 Sb. z. a n., o vysvědčeních české státní průmyslové školy 

ve Vítkovicích. 

433. Vládné nariadenie č. 89/1925 Sb. z. a n., ktorým sa označujú tie živnostenské učilištia, 

ktorých vysvedčenia na odchodnú zcela alebo čiastočne nahradzujú preukaz o riadnom 

ukončení učebného pomeru, po prípade preukaz o predpísanej dobe zamestnania 

pomocníckeho v remeselnej živnosti. 

434. Vládné nariadenie č. 93/1925 Sb. z. a n., ktorým sa označujú tie živnostenské učilištia, 

ktorých vysvedčenia nahradzujú preukaz riadneho ukončenia učebného pomeru, keď 

ženy ohlašujú odevnícku živnosť obmedzenú na ženské a detské šaty. 

435. Vládní nařízení č. 136/1925 Sb. z. a n., jímž se mění organisační řád pro poskytování 

úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku. 

436. Vládní nařízení č. 69/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská 

povolání spolku "Dobromily" v Moravské Ostravě. 

437. Vládní nařízení č. 95/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou Zemské 

průmyslové školy v Kolíně a v Mladé Boleslavi. 

438. Vládní nařízení č. 187/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních vyšších státních průmyslových 

škol v Ústí n. Lab., v Karvinné, v Praze-Smíchově a v Šumperku. 

439. Vládné nariadenie č. 8/1927 Sb. z. a n., ktorým sa prevádza zákon o sriadení univerzity 

Komenského. 

440. Vládní nařízení č. 63/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou odborné školy 

truhlářské při zemské průmyslové škole ve Volyni. 
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441. Vládní nařízení č. 81/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou Zemské odborné 

školy pro zpracování dřeva a kovů (oddělení pro strojníky a zámečníky a oddělení 

pro truhláře) v Litomyšli. 

442. Vládní nařízení č. 94/1927 Sb. z. a n., jímž se provádí úmluva mezi Československou 

republikou a republikou Rakouskou, o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů 

pensijního pojištění. 

443. Vládní nařízení č. 137/1927 Sb. z. a n., o vysvědčení na odchodnou mistrovské školy 

strojnické při Zemské průmyslové škole v Kutné Hoře. 

444. Vládní nařízení č. 138/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou Zemské odborné 

školy pro zpracování dřeva a kovů při Zemské průmyslové škole v Kutné Hoře. 

445. Vládní nařízení č. 172/1928 Sb. z. a n., o  vysvědčeních na odchodnou mistrovské školy 

kolářské a karosářské při zemské průmyslové škole v Mladé Boleslavi. 

446. Vládní nařízení č. 39/1929 Sb. z. a n., kterým se mění hranice soudního okresu 

holešovského a soudního okresu zlínského. 

447. Vládní nařízení č. 163/1930 Sb. z. a n., o převzetí zaměstnanců samosprávných 

korporací do státní služby a o jejich zařazení. 

448. Vládní nařízení č. 80/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních dvouleté mistrovské školy 

pro klempíře, kovotlačitele a instalatéry při státní průmyslové škole v Hradci Králové. 

449. Vládní nařízení č. 96/1932 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou Orthopedického 

léčebného ústavu "Krüppelheim" (dílen mechanické, bandážní, truhlářské, košíkářské, 

kartáčnické, obuvnické, krejčovské a řezbářské) v Liberci. 

450. Vládní nařízení č. 19/1933 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou odborné školy 

mistrovské pro řezníky, velkořezníky a uzenáře s právem veřejnosti v Praze. 

451. Vládní nařízení č. 193/1933 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou dvouleté 

mistrovské školy pro elektrotechniku slabých proudů a mechaniku při zemské 

průmyslové škole v Kutné Hoře. 

452. Vládní nařízení č. 10/1934 Sb. z. a n., kterým se mění obvody okresních soudů 

v Blovicích a Plzni. 

453. Vládní nařízení č. 233/1934 Sb. z. a n., kterým se stanoví výjimka z ustanovení zákona 

ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů 

s prémiemi. 

454. Vládní nařízení č. 163/1935 Sb. z. a n., o výrobě a prodeji francovky. 

455. Vládní nařízení č. 76/1937 Sb. z. a n., o vysvědčeních na odchodnou veřejné dvouleté 

mistrovské školy strojnické ve Vsetíně, čtyřleté odborné školy strojnické s právem 

veřejnosti firmy Baťa, a. s. ve Zlíně, a dvouleté mistrovské školy strojnické 

při Masarykově zemské průmyslové škole v Litomyšli. 

456. Vládní nařízení č. 83/1937 Sb. z. a n., o cenách uhlí pro domácí otop. 

457. Vládní nařízení č. 240/1937 Sb. z. a n., kterým se na rok 1938 stanoví výše zdravotní 

přirážky. 

458. Vládní nařízení č. 272/1937 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 10. června 1937, 

č. 112 Sb. z. a n., o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů. 

459. Vládní nařízení č. 230/1938 Sb. z. a n., o zrušení vládního nařízení ze dne 23. září 1938, 

č. 193 Sb. z. a n., jímž se stanoví minimální stav zásob některých léčivých prostředků 

v lékárnách. 

460. Nařízení Báňského hejtmanství pro zem Českou v Praze č. 136/1947 Ú. l. I, o trhacích 

pracích v hornických závodech. 

461. Nařízení Báňského hejtmanství pro zem Českou v Praze č. 1018/1947 Ú. l. I, 

o zabezpečení kamenouhelných dolů proti výbuchům třeskavých větrů a uhelného 

prachu. 
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462. Vládní nařízení č. 239/1948 Sb., o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 

třicetiletého trvání Československé republiky. 

463. Vládní nařízení č. 305/1948 Sb., o některých přesunech působnosti ve veřejné správě. 

464. Vládní nařízení č. 203/1949 Sb., o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 

sedmistého výročí vydání horního práva jihlavského. 

465. Nařízení ministra práce a sociální péče č. 206/1949 Sb., o sociálním zaopatření 

československých občanů bydlících v cizině. 

466. Vládní nařízení č. 255/1949 Sb., o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných 

padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina. 

467. Nařízení ministra - předsedy Státního úřadu plánovacího č. 253/1949 Sb., o zrušení 

nejvyššího úřadu cenového. 

468. Nařízení ministra financí č. 163/1950 Sb., kterým se vymezují tuzemská pojištění 

pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky. 

469. Vládní nařízení č. 196/1950 Sb., o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření 

československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí. 

470. Vládní nařízení č. 26/1951 Sb., kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch 

a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch. 

471. Vládní nařízení č. 39/1951 Sb., o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 

30. výročí založení Komunistické strany Československa. 

472. Vládní nařízení č. 42/1953 Sb., o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých 

sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování. 

473. Vládní nařízení č. 105/1965 Sb., o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 

po 3 Kčs a 5 Kčs. 

474. Vládní nařízení č. 82/1967 Sb., kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek 

nerostných surovin podřizuje vládě. 

475. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 23/1971 Sb., o doplnění 

soustavy zákonných peněz bankovkami po 20 Kčs. 

476. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 61/1972 Sb., o doplnění 

soustavy zákonných peněz mincemi po 20 haléřích a 2 Kčs. 

477. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 108/1973 Sb., o doplnění 

soustavy zákonných peněz bankovkami po 500 Kčs. 

478. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 168/1973 Sb., o náhradě 

škody vzniklé při branné výchově. 

479. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 57/1978 Sb., o ražbě 

československých dukátů k 600. výročí úmrtí Karla IV. 

480. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 9/1982 Sb., o zvýšení 

některých sociálních dávek na děti. 

481. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1984 Sb., o zvýšení 

některých sociálních dávek na děti. 

482. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 70/1985 Sb., o doplnění 

soustavy zákonných peněz bankovkami po 1000 Kčs. 

483. Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 142/1990 Sb., o doplnění 

soustavy zákonných peněz mincemi po 10 Kčs. 

484. Nařízení vlády č. 222/1993 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů. 

485. Nařízení vlády č. 246/1993 Sb., o ukončení omezení placení v hotovosti. 

486. Nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční 

vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění 

domovních objektů. 
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487. Nařízení vlády č. 308/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 

Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace 

ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů. 

488. Nařízení vlády č. 232/1999 Sb., o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným 

u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997. 

489. Nařízení vlády č. 189/2003 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů 

do Informačního systému o státní službě a platech. 

490. Nařízení vlády č. 83/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování 

přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem 

a některých podpor Programu rozvoje venkova, a o změně některých souvisejících 

nařízení vlády. 

491. Část dvanáctá nařízení vlády č. 480/2009 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády 

v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 

poskytování některých podpor. 

492. Nařízení vlády č. 156/2014 Sb., o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby 

v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005. 

493. Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě s ministerstvem školství a národní osvěty 

č. 480/1919 Sb. z. a n., že se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. března 1919 o státních zkouškách judicielních a státovědeckých. 

494. Vyhláška ministra veřejných prací č. 502/1919 Sb. z. a n., kterou se určuje den 

působnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. června 1919, čís. 324 

Sb. z. a n., o změnách okrsků a sídel báňských úředníků revírních v Čechách. 

495. Vyhláška ministra vnitra v dohodě s ministerstvem spravedlnosti č. 656/1919 Sb. z. a n., 

že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 18. listopadu 1919, č. 621 Sb. z. a n., 

kterým se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení 

jmění pro činy velezrádné. 

496. Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě se všemi zúčastněnými ministerstvy 

č. 244/1920 Sb. z. a n., že se opravují tiskové chyby v zákonech č. 122 až 126, 132 až 

135, 137, 138, 142 až 145 Sb. z. a n. z r. 1920. 

497. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 363/1920 Sb. z. a n., o vysvědčením ženské průmyslové školy 

"Vlasta" ve Znojmě. 

498. Vyhláška ministerstva pro zásobování lidu č. 423/1920 Sb. z. a n., č. 55.486, o sklizni, 

výmlatu, výkupu, dodávce a zpracování zabavených plodin. 

499. Vyhláška ministerstva obchodu v dohodě s ministerstvem financí 

č. 515/1920 Sb. z. a n., kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové 

akci pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 

500. Vyhláška ministerstva pro zásobování lidu č. 591/1920 Sb. z. a n., o stanovení cen 

pro prodej v drobném zabavených luštěnin a olejnatých plodin. 

501. Vyhláška ministerstva obchodu v dohodě s ministerstvem financí 

č. 618/1920 Sb. z. a n., kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové 

akci pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku. 

502. Vyhláška předsedy vlády č. 105/1921 Sb. z. a n., o vydání Statistického seznamu zboží 

pro zahraniční obchod. 

503. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 268/1921 Sb. z. a n., o vysvědčeních ženské průmyslové školy 

ve Veselí n. M. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBE8FAG54)



26 

 

504. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 266/1922 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské v Přerově. 

505. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 313/1922 Sb. z. a n., o vysvědčeních dívčích odborných škol 

rodinných a živnostenských. 

506. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 314/1922 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské v Klatovech. 

507. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 411/1922 Sb. z. a n., podle § 2 

zákona ze dne 19. ledna 1922, čís. 25 Sb. z. a n., o  poplatcích za udílená povolení 

k vývozu a dovozu zboží a za ověřené ohlášky. 

508. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 57/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské Ženského výrobního spolku v Chrudimi. 

509. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 142/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních České dívčí odborné školy 

rodinné a živnostenské v Duchcově. 

510. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 156/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy 

rodinné a živnostenské v Plzni. 

511. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 157/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské v Rychnově nad Kněžnou. 

512. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 215/1923 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské v Mladé Boleslavi. 

513. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 114/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské v Moravské Ostravě. 

514. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 127/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské v Karlových Varech. 

515. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 140/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské v Teplicích- Šanově. 

516. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 155/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské ve Znojmě. 

517. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 161/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské v Praze-Karlíně. 

518. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 198/1924 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské ve Velkém Meziříčí a Olomouci. 

519. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 210/1924 Sb. z. a n., o  vysvědčeních Zemské dívčí odborné školy 

rodinné a živnostenské v Opavě. 
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520. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 120/1925 Sb. z. a n., o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné 

a živnostenské v Brandýse nad Labem. 

521. Vyhláška předsedy vlády č. 173/1925 Sb. z. a n., o zrušení zpravodajské povinnosti, 

uložené městským úřadům vyhláškou ze dne 30. dubna 1923, č. 94 Sb. z. a n., o nové 

úpravě zdravotně-statistických výkazů a zpráv. 

522. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 194/1925 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy 

rodinné a živnostenské v Praze - XII. (Král. Vinohradech). 

523. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností vo shode s ministrom školstva 

a národnej osvety č. 9/1926 Sb. z. a n., o vysvedčeniach Dievčenskej odbornej školy 

rodinnej a živnostenskej v Ružomberku. 

524. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 66/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy 

pro ženská povolání ve Vyškově, Holešově a v Ústí n. L. 

525. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 73/1926 Sb. z. a n., o vysvědčení České odborné školy pro ženská 

povolání v Prachaticích. 

526. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 154/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních německé školy odborné 

pro ženská povolání v Břeclavi. 

527. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 166/1926 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy 

pro ženská povolání školských sester d. N. D. v Kladně. 

528. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 12/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská 

povolání Sester N. P. P. M. v Mor. Třebové. 

529. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 79/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Odborné školy pro ženská 

povolání v Humpolci. 

530. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 80/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné školy 

pro ženská povolání v Kladně. 

531. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 83/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Odborné školy pro ženská 

povolání spolku Frauenerwerbverein v Praze I. 

532. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 87/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Odborné školy pro ženská 

povolání Matice Jihlavské v Jihlavě a Odborné školy pro ženská povolání Slezské 

Matice osvěty lidové v Českém Těšíně. 

533. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 128/1927 Sb. z. a n., o vysvědčeních Odborné školy pro ženská 

povolání sester Sv. Kříže v Chebu. 

534. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 135/1927 Sb. z. a n., o vysvědčení Odborné školy pro ženská 

povolání v Horním Litvínově. 

535. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností vo shode s ministrom školstva 

a národnej osvety č. 5/1928 Sb. z. a n., o vysvedčeniach Odbornej školy pre ženské 

povolania v Bratislave. 
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536. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 128/1928 Sb. z. a n., o vysvědčeních Veřejné školy odborné 

pro ženská povolání v Šumperku. 

537. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 158/1928 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné školy 

pro ženská povolání v Uh. Brodě. 

538. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 178/1928 Sb. z. a n., jíž se opravuje chyba ve vyhlášce týchž 

ministrů ze dne 24. srpna 1928, č. 158 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné 

školy pro ženská povolání v Uh. Brodě. 

539. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 194/1928 Sb. z. a n., o vysvědčeních Veřejné odborné školy 

pro ženská povolání v Ústí nad Labem s německým jazykem vyučovacím. 

540. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 7/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská 

povolání s českým vyučovacím jazykem v Žamberku. 

541. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností vo shode s ministrom školstva 

a národnej osvety č. 54/1929 Sb. z. a n., o vysvedčeniach odbornej školy pre ženské 

povolania v Turč. Sv. Martine. 

542. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 55/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská 

povolání v Písku. 

543. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností vo shode s ministrom školstva 

a národnej osvety č. 119/1929 Sb. z. a n., o vysvedčeniach odbornej školy pre ženské 

povolania v Nitre. 

544. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 128/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy 

pro ženská povolání s právem veřejnosti konventu Voršilek s německým jazykem 

vyučovacím ve Frývaldově. 

545. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 135/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné školy pro ženská 

povolání sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově. 

546. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 136/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních odborné soukromé školy 

pro ženská povolání ss. Sv. Kříže v Holešově. 

547. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 143/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy 

pro ženská povolání s právem veřejnosti v Litoměřicích. 

548. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 192/1929 Sb. z. a n., o vysvědčeních městské odborné školy 

pro ženská povolání v Kutné Hoře. 

549. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 111/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy 

pro ženská povolání v Pelhřimově. 

550. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností vo shode s ministrom školstva 

a národnej osvety č. 113/1930 Sb. z. a n., o vysvedčeniach verejnej odbornej školy 

pre ženské povolania v Košiciach. 
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551. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 118/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních městské odborné školy 

pro ženská povolání s německým jazykem vyučovacím v Novém Jičíně. 

552. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 119/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy 

pro ženská povolání v Děčíně s německým jazykem vyučovacím. 

553. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 136/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních městské odborné školy 

pro ženská povolání s německým jazykem vyučovacím v Liberci. 

554. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 175/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

odborné školy hostinské a hotelové v Mariánských Lázních. 

555. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 199/1930 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy 

pro ženská povolání v Košicích, městské odborné školy pro ženská povolání 

s německým jazykem vyučovacím v Novém Jičíně a veřejné odborné školy pro ženská 

povolání s německým jazykem vyučovacím v Děčíně. 

556. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 71/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy 

pro ženská povolání s právem veřejnosti spolku Slezská matice osvěty lidové v Novém 

Bohumíně. 

557. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 113/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

veřejné odborné školy pro ženská povolání v Berouně. 

558. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 130/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy 

pro ženská povolání s právem veřejnosti konventu sester Dominikánek ve Vyškově. 

559. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 144/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních soukromé odborné školy 

pro ženská povolání s právem veřejnosti sester sv. Kříže v Kojetíně. 

560. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 150/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

odborné školy pro ženská povolání Ústřední Matice školské s právem veřejnosti 

v Lovosicích. 

561. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 169/1931 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

německé soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti sester 

Sv. Kříže v Chomutově. 

562. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 82/1932 Sb. z. a n., o vysvědčeních veřejné odborné školy pro 

ženská povolání v Rakovníku. 

563. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností č. 98/1932 Sb. z. a n., o vysvedčeniach 

súkromnej odbornej školy pre ženské povolania kongregácie Dcier Božského 

Vykupiteľa s vyučovacím jazykom maďarským pri Flengerovom ústave v Nových 

Zámkoch. 

564. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 163/1932 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

české a německé odborné školy pro ženská povolání v Trutnově. 

565. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 51/1933 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

odborné školy pro ženská povolání Ústřední Matice školské s právem veřejnosti 

v Lovosicích. 

566. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 58/1933 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

odborné školy pro ženská povolání Ústřední Matice školské s právem veřejnosti 

v Novém Jičíně. 
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567. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností č. 99/1934 Sb. z. a n., o vysvedčeniach 

nemeckej odbornej školy pre ženská povolania evanj. náboženskej obce typu 

živnostenskej pracovne pre šitie šiat v Kežmarku. 

568. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 102/1934 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

cvičné odborné školy pro ženská povolání Masarykova státního ústavu ku vzdělání 

učitelek odborných škol pro ženská povolání typu živnostenské pracovny pro šití šatů 

v Brně. 

569. Vyhláška ministra vnitra č. 237/1934 Sb. z. a n., o vydání nového úředního seznamu 

míst v zemi České. 

570. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty č. 264/1935 Sb. z. a n., o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití 

šatů německé soukromé odborné školy pro ženská povolání konventu Voršilek 

v Hostinném. 

571. Vyhláška předsedy vlády č. 6/1936 Sb. z. a n., o statistice živnostenských společenstev 

a živností v nich soustředěných. 

572. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živnosti č. 13/1936 Sb. z. a n., o vysvedčeniach 

mestskej odbornej školy pre ženské povolania v Brezne nad Hronom. 

573. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností č. 49/1936 Sb. z. a n., o vysvedčeniach 

čs. odbornej školy pre ženské povolania v Prešove. 

574. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 115/1936 Sb. z. a n., o zákazu 

užívání státních znaků a úředních puncovních značek Konfederace Švýcarské 

a veřejných znaků jejích kantonů k označování zboží v hospodářském styku. 

575. Vyhláška ministra zemědělství č. 220/1936 Sb. z. a n., o plném znění vládního nařízení 

o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy. 

576. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 265/1936 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

živnostenské pracovny pro šití šatů německé soukromé odborné školy pro ženská 

povolání konventu Voršilek v Doksích. 

577. Vyhláška ministerstva sociální péče č. 198/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje 

za závaznou t. zv. východočeská textilní hromadná smlouva pracovní. 

578. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 199/1937 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

živnostenské pracovny pro šití šatů při německé soukromé odborné škole pro ženská 

povolání sester d. N. D. v Novém Bohumíně. 

579. Vyhláška ministerstva sociální péče č. 241/1937 Sb. z. a n., kterou se prohlašuje 

za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní v soudním okrese 

Varnsdorf. 

580. Vyhláška ministerstva sociální péče č. 242/1937 Sb. z. a n., kterou se rozšiřuje 

závaznost t. zv. východočeské textilní hromadné smlouvy pracovní, prohlášené 

za závaznou vyhláškou ministerstva sociální péče ze dne 16. srpna 1937, č. 198 

Sb. z. a n. 

581. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 34/1938 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

živnostenské pracovny pro šití ženských a dětských šatů při české odborné škole 

pro ženská povolání Ústřední matice školské v Českém Krumlově. 

582. Vyhláška ministra priemyslu, obchodu a živností č. 35/1938 Sb. z. a n., o vysvedčeniach 

odbornej školy pre ženské povolania v Banskej Štiavnici. 

583. Vyhláška předsedy vlády č. 120/1938 Sb. z. a n., o  statistice studentských nadací. 

584. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 139/1938 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

živnostenské pracovny pro šití ženských a dětských šatů při německé veřejné odborné 

škole pro ženská povolání v Horšovském Týně. 
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585. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 140/1938 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

živnostenské pracovny pro šití šatů při veřejné odborné škole pro ženská povolání 

v Rokycanech. 

586. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 141/1938 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

živnostenské pracovny pro šití ženských a dětských šatů při německé odborné škole 

pro ženská povolání v Žatci. 

587. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 142/1938 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

živnostenské pracovny pro šití ženských a dětských šatů při německé soukromé odborné 

škole pro ženská povolání školských sester d. N. D. v Mnichově-Poutnově 

u Mariánských lázní. 

588. Vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností č. 167/1938 Sb. z. a n., o vysvědčeních 

živnostenské pracovny pro šití šatů při německé odborné škole pro ženská povolání 

kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Odrách. 

589. Vyhláška ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 

č. 231/1938 Sb. z. a n., kterou se zrušuje vyhláška téhož ministerstva ze dne 28. září 

1938, č. 205 Sb. z. a n., o úpravě vývozu, dovozu a průvozu léčiv a lékařských nástrojů 

a přístrojů. 

590. Vyhláška ministra financí č. 24/1945 Sb. z. a n. II, o obnovení platnosti drobných mincí 

československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) 

niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem. 

591. Vyhláška ministra financí č. 41/1945 Sb. z. a n. II, o obnovení platnosti stokorunových 

státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru 

III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 

1. října 1926. 

592. Vyhláška ministra financí č. 92/1945 Sb. z. a n., o nových platidlech československé 

měny. 

593. Vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 112/1945 Ú. l., o některých cenových 

opatřeních v souvislosti se změnou státoprávních poměrů. 

594. Vládní vyhláška č. 162/1945 Sb. z. a n., o ukončení stavu branné pohotovosti státu. 

595. Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče č. 237/1945 Ú. l. I, o mzdových 

a pracovních podmínkách dělnictva zaměstnaného ve vápenkách a vápencových 

lomech. 

596. Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče č. 462/1945 Ú. l. I, kterou se mění 

a doplňuje vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče ze dne 21. července 1945, 

běž. č. 105, Ú. l. č. 57, o úpravě pracovních a mzdových podmínek dělnictva 

zaměstnaného v uhelných a rudných dolech včetně jiných závodů, provozovaných 

po hornicku. 

597. Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče č. 514/1945 Ú. l. I, kterou se mění 

vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče  ze dne 15. září 1945, běž. č. 237 Ú. l. 

č. 101, o mzdových a pracovních podmínkách dělnictva zaměstnaného ve vápenkách 

a vápencových lomech. 

598. Vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče č. 563/1945 Ú. l. I, o úpravě mzdových 

a pracovních podmínek dělnictva v kamenických průmyslových a maloživnostenských 

závodech. 

599. Vyhláška ministra průmyslu č. 4/1946 Ú. l. I, o zrušení manipulační dávky uhelné 

a příplatku k uhelným cenám na úhradu výloh uhelné rady. 

600. Vyhláška ministra financí č. 71/1946 Sb. z. a n., o stažení poukázek z roku 1944, 

znějících na jednu korunu. 

601. Vyhláška ministra financí č. 73/1946 Sb. z. a n., o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs. 
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602. Vyhláška ministra financí č. 85/1946 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje oznámení Národní 

banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 

1945. 

603. Vyhláška ministra financí č. 211/1946 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje oznámení 

Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 

12. března 1946. 

604. Vládní vyhláška č. 700/1946 Ú. l. I, o opatření v hospodaření surovinami a energií. 

605. Vyhláška Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy v Praze č. 1046/1946 Ú. l. I, 

kterou se zřizuje Úřadovna pro správu kamenolomů při fondu národní obnovy v Praze. 

606. Vyhláška ministra výživy č. 1218/1946 Ú. l. I, kterou se mění vyhláška ministra výživy 

ze dne 14. září 1945, o dávkách krmiv pro tažná zvířata a psy nezemědělských držitelů 

zvířat v 5. a každém dalším přídělovém období. 

607. Vyhláška ministra financí č. 1556/1946 Ú. l. I, o příspěvkovém řádu Ústřední 

rozdělovny uhlí. 

608. Vyhláška ministra vnitřního obchodu č. 1620/1946 Ú. l. I, o zrušení úpravy odbytu 

prostředků na ochranu rostlin. 

609. Vyhláška ministra financí č. 1637/1946 Ú. l. I, kterou se prohlašuje jednací řád 

Pojišťovací rady. 

610. Vyhláška ministra financí č. 1655/1946 Ú. l. I, o ustavení Pojišťovací rady. 

611. Vyhláška Ministerstva sociálních péče č. 1671/1946 Ú. l. I, o výši zvláštní podpory 

podle vládního nařízení č. 250/1943 Sb. z. a n. účastníkům pomoci mládeže 

v zemědělství a o případné zálohové úhradě jízdného pro tyto účastníky. 

612. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 1821/1946 Ú. l. I, kterou se vyhlašuje přehled 

mořidel, jichž je používati pro jednotlivé druhy osiva. 

613. Vyhláška ministerstva národní obrany č. 2117/1946 Ú. l. I, jíž se ukládá podnikům 

důležitým pro obranu státu povinnost, aby podávaly zprávy a informace o výrobních 

a jiných provozních poměrech jen po předcházejícím úředním schválení. 

614. Vyhláška Svazu pro hospodaření obilím č. 2161/1946 Ú. l. I, č. 30/1946 o protidodávce 

krmiv. 

615. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 2170/1946 Ú. l. I, o náhradách (poplatcích) 

za fytopathologickou prohlídku dovážených živých rostlin, jich částí a dovážených 

bramborů. 

616. Vyhláška ministra financí č. 33/1947 Sb., o ražbě a vydání padesátníků. 

617. Vyhláška ministra financí č. 73/1947 Sb., o stažení některých drobných mincí 

československé měny. 

618. Vyhláška ministra financí č. 78/1947 Sb., o ražbě a vydání dvoukorun. 

619. Vyhláška ministra financí č. 151/1947 Sb., o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun 

na paměť slovenského národního povstání. 

620. Vyhláška ministerstva průmyslu č. 168/1947 Ú. l. I, o organisaci záchranné služby 

v hornických závodech. 

621. Vyhláška ministra financí č. 199/1947 Sb., o stažení některých drobných mincí 

československé měny. 

622. Vyhláška Svazu pro hospodaření obilím č. 208/1947 Ú. l. I, č. 6/1947, o uplatnění 

nároku na protidodávky jadrných krmiv. 

623. Vyhláška báňského hejtmanství pro zem Českou v Praze č. 318/1947 Ú. l. I, kterou 

se opravuje nařízení báňského hejtmanství v Praze ze dne 7. prosince 1946 

(Ú. l. I č. 221/1946, běž. č. 2151). 

624. Vyhláška ministerstva průmyslu č. 420/1947 Ú. l. I, o báňskopolicejních předpisech 

o dopravě, chůzi a jízdě lidí v hornických závodech. 
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625. Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 435/1947 Ú. l. I, č. 8 č.j. P/4-3501/6-1947, 

o úpravě dovozu a vývozu obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a krmiv. 

626. Vyhláška ministra sociální péče č. 485/1947 Ú. l. I, kterou se mění a doplňuje vyhláška 

ministra ochrany práce a sociální péče o pracovních podmínkách dělnictva, 

zaměstnaného ve vápenkách a vápencových lomech, ze dne 15. září 1945, 

Ú. l. I č. 101/1945, běž. č. 237, ve znění vyhlášky ze dne 1. prosinec 1945, 

Ú. l. I 149/1945, běž. č. 514. 

627. Vyhláška ministra sociální péče č. 577/1947 Ú. l. I, kterou se stanoví, za jakých 

podmínek se prodlužuje dovolená horníkům pracujícím pod zemí a zaměstnancům 

konajícím práce zdraví škodlivé o další kalendářní týden. 

628. Vyhláška ministra financí č. 715/1947 Ú. l. I, kterou se uveřejňuje vládní usnesení 

ze dne 17. června 1947 o placení daní převodem z vázaných vkladů. 

629. Vyhláška báňského hejtmanství pro zem Českou v Praze č. 1019/1947 Ú. l. I, kterou 

se opravuje nařízení báňského hejtmanství v Praze ze dne 7. prosince 1946 

(Ú. l. I č. 221/1946, běž. č. 2151). 

630. Vyhláška předsedy Trhového sdružení lesního a dřevařského hospodářství 

č. 1257/1947 Ú. l. I, o zabrání dříví pro potřebu dolů. 

631. Vyhláška Hospodářské skupiny maloobchodu, odborné skupiny uhlí a palivového dříví 

č. 1358/1947 Ú. l. I, jíž se vydávají závazné pokyny pro zachování pravidel slušné 

soutěže v uhelném maloobchodě. 

632. Vyhláška ministra financí č. 18/1948 Sb., o stažení některých drobných mincí 

československé měny. 

633. Vyhláška ministra financí č. 37/1948 Sb., o ražbě a vydání stříbrných stokorun 

na paměť šestistého výročí založení university Karlovy. 

634. Vyhláška ministra financí č. 93/1948 Sb., o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun 

na paměť třetího výročí květnové revoluce. 

635. Vyhláška ministra financí č. 109/1948 Sb., o ražbě a vydání dvacetníků. 

636. Vyhláška ministra financí č. 110/1948 Sb., o stažení některých mincí československé 

měny. 

637. Vyhláška Svazu pro hospodaření obilím č. 199/1948 Ú. l. I, o dodávkách jadrných 

krmiv za bramborovou sadbu ze sklizně 1947. 

638. Vyhláška ministra financí č. 267/1948 Sb., o vydání drobných peněz papírových 

po 50 Kčs s datem 3. července 1948. 

639. Vyhláška Generálního sekretariátu Hospodářské rady č. 940/1948 Ú. l. I, kterou 

se vydávají závazné směrnice pro finanční účetnictví podniků obchodních, dopravních 

a cestovního ruchu. 

640. Vyhláška ministra financí č. 977/1948 Ú. l. I, o sloučení pojišťoven – národních 

podniků. 

641. Vyhláška ministra financí č. 118/1949 Sb., o vydání drobných peněz papírových 

po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949. 

642. Vyhláška Ministerstva sociální péče č. 141/1949 Ú. l. I, kterou se uveřejňují směrnice 

o poskytování individuálních podpor v případech zvlášť sociálně a populačně 

odůvodněných podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 154/1945 Sb. ve znění zákona 

č. 58/1947 Sb., ve znění platném od 1. ledna 1949. 

643. Vyhláška ministra financí č. 259/1949 Sb., o vydání drobných peněz papírových 

po 20 Kčs s datem 1. května 1949. 

644. Vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 326/1949 Ú. l. I., o spotřebitelských cenách 

strojených hnojiv. 
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645. Vyhláška ministerstva sociální péče č. 437/1949 Ú. l. I, kterou se stanoví mzdové 

a pracovní podmínky dělnictva zaměstnaného v kamenoprůmyslových závodech 

veřejné správy. 

646. Vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 562/1949 Ú. l. I, kterou se mění vyhláška 

nejvyššího úřadu cenového o prodejních cenách uhlí v Praze. 

647. Vyhláška Státního úřadu plánovacího č. 735/1949 Ú. l. I, kterou se stanoví, kdy vznikne 

pro podniky obchodní a cestovního ruchu povinnost říditi se jednotnými rozpočetními 

zásadami a závaznými směrnicemi, vydanými se zřetelem k potřebám pětiletého 

hospodářského plánu pro rozpočet příjmů a výdajů v podnicích obchodních 

a cestovního ruchu pro rok 1949. 

648. Vyhláška báňského hejtmanství v Brně č. 787/1949 Ú. l. I, kterou se doplňuje vyhláška 

ze dne 31. ledna 1949, č. 322/1949 Ú. l. I, o důlních mapách a opravují tiskové chyby 

v této vyhlášce. 

649. Vyhláška ministerstva práce a sociální péče č. 861/1949 Ú. l. I, kterou se mění 

a doplňuje vyhláška ministra ochrany práce a sociální péče ze dne 13. prosince 1945, 

č. 628 Ú. l. I, o  úpravě pracovních a platových podmínek zaměstnanců ve vyšších 

službách v uhelných a rudných dolech jiných závodech provozovaných po hornicku. 

650. Vyhláška ministerstva průmyslu č. 914/1949 Ú. l. I, o směrnicích pro zkoušení 

redukčních ventilů záchranných dýchacích přístrojů. 

651. Vyhláška ministerstva práce a sociální péče č. 950/1949 Ú. l. I, kterou se upravuje 

některým důchodcům, zaměstnaným v hornictví, nárok na důchod z národního pojištění 

(veřejnoprávního sociálního pojištění). 

652. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 969/1949 Ú. l. I, kterou se odvolává povolení 

uváděti některé prostředky na ochranu rostlin do oběhu. 

653. Vyhláška ministerstva práce a sociální péče č. 1017/1949 Ú. l. I, kterou se vyhlašují 

učební obory stavební, v keramice a výrobě stavebních hmot a v hornictví. 

654. Vyhláška báňského hejtmanství v Praze a báňského hejtmanství v Brně 

č. 1029/1949 Ú. l. I, kterou se vydávají značky důlních map. 

655. Vyhláška ministerstva financí č. 1057/1949 Ú. l. I, o výměně opotřebovaných, 

znečištěných nebo poškozených platidel, jakož i o tom, jak nakládati s platidly 

padělanými nebo podezřelými. 

656. Vyhláška Státního úřadu plánovacího č. 1079/1949 Ú. l. I, kterou se vydávají závazné 

směrnice pro provozní účetnictví podniků cestovního ruchu. 

657. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 1130/1949 Ú. l. I, kterou se uveřejňuje odvolání 

povolení uváděti některé prostředky na ochranu rostlin do oběhu. 

658. Vyhláška ministerstva financí č. 1154/1949 Ú. l. I, kterou se vydávají směrnice 

o převodu vázaných vkladů a jiných peněžních pohledávek svazků lidové správy 

u peněžních ústavů na stát. 

659. Vyhláška Státního úřadu plánovacího č. 1180/1949 Ú. l. I, kterou se stanoví okruh 

podniků, pro něž vznikne povinnost říditi se závaznými směrnicemi pro provozní 

účetnictví obchodních podniků a podniků cestovního ruchu, jakož i doba, od kdy tato 

povinnost vzniká. 

660. Vyhláška ministerstva práce a sociální péče č. 1205/1949 Ú. l. I, kterou se upravuje 

postup schvalování pevných norem v hornictví. 

661. Vyhláška Státního úřadu plánovacího č. 1221/1949 Ú. l. I, kterou se doplňuje 

se zřetelem k Československé poště, národnímu podniku, vyhláška generálního 

sekretariátu Hospodářské rady ze dne 22. května 1948, č. 940 Ú. l. I, kterou se vydávají 

závazné směrnice pro finanční účetnictví podniků obchodních, dopravních a cestovního 

ruchu. 
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662. Vyhláška báňského hejtmanství v Praze č. 2496/1949 Ú. l. II, kterou se povoluje 

používání pohlcovačů kysličníku uhličitého typu "A I/1" MEVA-Chotěbořských 

kovodělných závodů, národní podnik, v záchranných dýchacích přístrojích hornických 

závodů. 

663. Vyhláška báňského hejtmanství v Praze č. 2523/1949 Ú. l. II, kterou se zakazuje 

používati v dolech s třaskavými plyny benzinových bezpečnostních lamp s plochým 

knotem. 

664. Vyhláška ministra financí č. 22/1950 Sb., o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku. 

665. Vyhláška Ministerstva výživy č. 46/1950 Ú. l. I, o výdeji jadrných krmiv pro tažná 

zvířata nezemědělských držitelů. 

666. Vyhláška ministra financí č. 78/1950 Sb., o vydání drobných peněz papírových po 10 

Kčs s datem 4. dubna 1950. 

667. Vyhláška ministerstva práce a sociální péče č. 135/1950 Ú. l. I, kterou se doplňuje 

vyhláška ministerstva práce a sociální péče č. 1205/1949 Ú. l. I, o úpravě postupu 

schvalování pevných norem v hornictví. 

668. Vyhláška ministra financí č. 158/1950 Sb., o vydání drobných peněz papírových 

po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950. 

669. Vyhláška ministra financí č. 164/1950 Sb., o plnění peněžitých závazků z tuzemských 

pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské 

marky. 

670. Vyhláška ministerstva průmyslu č. 361/1950 Ú. l. I, kterou se povoluje používání 

detektoru kysličníku uhelnatého typu „UVVU“ v báňských závodech. 

671. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 376/1950 Ú. l. I, o vyznačování cen zboží, 

vyloženého k prodeji. 

672. Vyhláška Státního úřadu plánovacího č. 430/1950 Ú. l. I, kterou se vydávají závazné 

směrnice pro rozpočetnictví podniků cestovního ruchu. 

673. Vyhláška ministra-předsedy Státního úřadu plánovacího č. 452/1950 Ú. l. I, o zřízení 

pobočky Ústředního ústavu geologického. 

674. Vyhláška ministerstev vnitřního obchodu a průmyslu č. 526/1950 Ú. l. I, o úpravě 

dodávek a odběru zboží, s nímž obchodují Uhelné sklady, národní podnik. 

675. Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu č. 679/1950 Ú. l. I, kterou se zrušuje vyhláška 

nejvyššího úřadu cenového č. 951/1949 Ú. l. I, o cenách sladkovodních ryb. 

676. Vyhláška báňského hejtmanství v Praze č. 35/1951 Ú. l. II, kterou se povoluje používati 

v hornických závodech elektrických časovaných palníků výroby Schaffer a spol. 

ve Vídni. 

677. Vyhláška báňského hejtmanství v Praze č. 36/1951 Ú. l. II, kterou se povoluje používati 

v dolech s třaskavými plyny elektrických mžikových palníků MT výroby "Zbrojovka 

Vsetín, národní podnik". 

678. Vyhláška báňských hejtmanství (vrchních báňských úřadů) v Praze a Brně 

č. 60/1951 Ú. l. II, kterou se povoluje používati válečků ze skloviny SIAL pro důlní 

benzinové bezpečnostní lampy. 

679. Vyhláška ministra financí č. 72/1951 Sb., o ražbě a vydání hliníkových padesátníků. 

680. Vyhláška ministra financí č. 79/1951 Sb., o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků. 

681. Vyhláška ministerstva zemědělství č. 80/1951 Ú. l. I, o zakládání nových chmelnic 

a o udržování chmelnic a chmelnicových konstrukcí. 

682. Vyhláška ministra financí č. 96/1951 Sb., o druhém vydání drobných peněz papírových 

po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950. 

683. Vyhláška ministra financí č. 101/1951 Sb., o stažení některých drobných mincí. 
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684. Vyhláška ministerstva těžkého průmyslu č. 144/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají 

směrnice pro braní vzorků důlních větrů a jejich technickou analysu. 

685. Vyhláška ministerstva práce a sociální péče č. 291/1951 Ú. l. I, kterou se vymezuje 

pojem hornických prací pod zemí. 

686. Vyhláška ministerstva vnitra č. 52/1952 Ú. l., o přesunutí pracovního klidu 

připadajícího na 28. října 1952. 

687. Vyhláška ministerstva paliv a energetiky č. 80/1952 Ú. l., kterou se určují orgány 

odborného technického dozoru nad bezpečností při práci v hornictví a vymezují jejich 

úkoly. 

688. Vyhláška ministerstva vnitra č. 25/1953 Ú. l., o úpravě hrubých měsíčních platů v oboru 

působnosti ministerstva vnitra. 

689. Vyhláška ministerstva vnitra č. 32/1953 Ú. l., o úpravě pracovních a platových poměrů 

některých veřejných zaměstnanců. 

690. Vyhláška ministra financí č. 45/1953 Sb., o vydání peněz vzoru 1953. 

691. Vyhláška ministra financí č. 176/1953 Ú. l., o ukončení platnosti poštovních známek 

znějících na staré peníze. 

692. Vyhláška ministra financí č. 36/1954  Sb., o vydání stříbrných desetikorun 

a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání. 

693. Vyhláška ministra financí č. 19/1955 Sb., o vydání stříbrných desetikorun, 

pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození 

Československé republiky Sovětskou armádou. 

694. Vyhláška ministra financí č. 16/1957 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun 

k oslavám J. A. Komenského v roce 1957. 

695. Vyhláška ministra financí č. 27/1957 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun 

k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze. 

696. Vyhláška ministra financí č. 48/1957 Sb., o vydání mincí 1 Kčs. 

697. Vyhláška Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 79/1957 Ú. l., o ochraně 

včel při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky. 

698. Vyhláška Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 81/1957 Ú. l., o výkupních 

a nákupních cenách osiva obilovin, luštěnin, olejnin, přadných a kořeninových rostlin, 

okopanin, jetelovin a travin, o úplatách za čištění osiva ve mzdě a způsobu vybírání 

náhrad za uznání osiva a sadby. 

699. Vyhláška Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 100/1957 Ú. l., kterou se 

mění a doplňuje vyhláška č. 138/1955 Ú. l., o úplatách za práce strojních a traktorových 

stanic na ochranu rostlin. 

700. Vyhláška Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 160/1957 Ú. l., 

o výkupních a nákupních cenách osiva a sadby zelenin. 

701. Vyhláška Ministerstev zemědělství a lesního hospodářství a potravinářského průmyslu 

a výkupu zemědělských výrobků č. 200/1957 Ú. l. I, kterou se mění vyhláška 

o hospodaření s krmivy. 

702. Vyhláška Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 215/1957 Ú. l., 

o hospodaření se strojenými hnojivy. 

703. Vyhláška Ústředního báňského úřadu č. 262/1957 Ú. l., o výkonu odborného 

technického dozoru nad bezpečností při práci v závodech podléhajících hornímu 

zákonu. 

704. Vyhláška č. 17/1958 předsedy Ústředního báňského úřadu Ú. l., kterou se přenáší sídlo 

obvodního báňského úřadu v Karlových Varech do Tisové v okresu Sokolov. 

705. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 38/1958 Ú. l., kterou se vydávají 

podrobnější předpisy o trhacích pracích při povrchovém vyhledávání a prozkoumávání 
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ložisek nerostů a při povrchovém dobývání některých ložisek, pokud podléhá vrchnímu 

dozoru státní báňské správy. 

706. Vyhláška ministra financí č. 77/1958 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958. 

707. Vyhláška Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 98/1958 Ú. l., kterou se 

mění a doplňuje vyhláška o úplatách za práce strojních a traktorových stanic na ochranu 

rostlin. 

708. Vyhláška ministerstva národní obrany č. 6/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní 

podmínky dodávky výrobků pro ministerstvo národní obrany. 

709. Vyhláška Ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 31/1959 Ú. l., kterou se 

vydávají základní podmínky dodávky osiva a sadby. 

710. Vyhláška ministerstva financí č. 71/1959 Ú. l., o přihláškách k náhradě za nároky 

zaniklé podle zákona č. 57/1957 Sb., o úpravě některých nároků a závazků mezi 

československými a jugoslávskými občany. 

711. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 101/1959 Ú. l., kterou se přenáší sídlo 

obvodního báňského úřadu v Tisové do Lokte. 

712. Vyhláška ministerstva financí č. 107/1959 Ú. l., o přihlášení některých závazků vůči 

československému státu, týkajících se Federativní lidové republiky Jugoslávie. 

713. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 112/1959 Ú. l., o změně vyhlášky 

č. 272/1956 Ú. l., kterou se stanoví obvody obvodních báňských úřadů. 

714. Vyhláška ministerstva financí č. 191/1959 Ú. l., o vnitrostátním vypořádání některých 

nároků podle zákona č. 57/1957 Sb., týkajících se Federativní lidové republiky 

Jugoslávie. 

715. Vyhláška ministerstva financí č. 33/1960 Sb., o vnitrostátním vypořádání některých 

nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky. 

716. Vyhláška ministra financí č. 48/1960 Sb., o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953. 

717. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 51/1960 Sb., kterou se přenáší sídlo 

obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu. 

718. Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu č. 179/1960 Sb., kterou se přenáší sídlo 

Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova. 

719. Vyhláška ministerstva financí č. 126/1961 Sb., o přihláškách k náhradě za majetky 

v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb. 

720. Vyhláška ministerstva financí č. 127/1961 Sb., o vnitrostátním vypořádání některých 

nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky. 

721. Vyhláška ministerstva financí č. 128/1961 Sb., o přihlášení některých závazků vůči 

československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky. 

722. Vyhláška ministra financí č. 131/1961 Sb., o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek 

po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru. 

723. Vyhláška ministra financí č. 43/1962 Sb., o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí 

po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953. 

724. Vyhláška ministra financí č. 110/1962 Sb., o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí 

po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs 

vzoru 1953. 

725. Vyhláška ministra financí č. 28/1963 Sb., o vydání mincí po 50 haléřích. 

726. Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva 

spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji 

rostlinné výroby. 

727. Vyhláška ministra financí č. 164/1964 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun 

k 20. výročí Slovenského národního povstání. 
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728. Vyhláška ministra financí č. 27/1965 Sb., o vydání bankovek po 50 Kčs a pamětních 

stříbrných pětadvacetikorun k 20. výročí osvobození Československé socialistické 

republiky Sovětskou armádou. 

729. Vyhláška ministra financí č. 83/1965 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun 

k 550. výročí upálení mistra Jana Husa. 

730. Vyhláška ministra financí č. 106/1965 Sb., o vydání mincí po 3 Kčs. 

731. Vyhláška ministra financí č. 61/1966 Sb., o vydání mincí po 5 Kčs a o vydání 

pamětních stříbrných desetikorun "VELKÁ MORAVA - 1100 LET". 

732. Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů č. 2/1967 Sb., o pobídkových 

fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích. 

733. Vyhláška ministerstva dopravy a Ústředního báňského úřadu č. 28/1967 Sb., kterou 

se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností. 

734. Vyhláška ministra financí č. 30/1967 Sb., o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs 

vzoru 1953. 

735. Vyhláška ministra financí č. 76/1967 Sb., o vydání pamětních stříbrných desetikorun 

k 500. výročí založení university v Bratislavě. 

736. Vyhláška ministra financí č. 51/1968 Sb., o vydání pamětních stříbrných mincí. 

737. Vyhláška ministra financí č. 138/1968 Sb., o vydání pamětních stříbrných padesátikorun 

k 50. výročí prohlášení republiky Československé a 20. výročí vítězství čs. pracujícího 

lidu. 

738. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 83/1969 Sb., 

o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty 

Purkyně. 

739. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 101/1969 Sb., 

o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 25. výročí Slovenského národního 

povstání. 

740. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 21/1970 Sb., 

o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 50. výročí Slovenského národního 

divadla. 

741. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 45/1970 Sb., 

o vydání pamětních stříbrných mincí k 100. výročí narození V. I. Lenina a 25. výročí 

osvobození Československé socialistické republiky Sovětskou armádou. 

742. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 24/1971 Sb., 

o vydání bankovek po 20 Kčs. 

743. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 31/1971 Sb., 

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí založení Komunistické strany 

Československa. 

744. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 124/1971 Sb., 

o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí P. O. Hviezdoslava 

a pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí J. Mánesa. 

745. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 125/1971 Sb., 

o stažení bankovek po 25 Kčs vzorů 1958 a 1961. 

746. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 20/1972 Sb., 

o  vydání pamětních stříbrných dvacetikorun k 100. výročí úmrtí A. Sládkoviče 

a pamětních stříbrných padesátikorun k 50. výročí úmrtí J. V. Myslbeka. 

747. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 62/1972 Sb., 

o vydání mincí po 20 haléřích a 2 Kčs. 

748. Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky č. 63/1972 Sb., 

o stažení mincí po 25 haléřích a 3 Kčs a o stažení státovek po 5 Kčs a 3 Kčs. 
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749. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 3/1973 Sb., o vydání pamětních stříbrných 

padesátikorun k 25. výročí Únorového vítězství československého pracujícího lidu. 

750. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 78/1973 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun k 200. výročí narození Josefa Jungmanna. 

751. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 109/1973 Sb., o vydání bankovek 

po 500 Kčs. 

752. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 12/1974 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 150. výročí narození Bedřicha Smetany. 

753. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 82/1974 Sb., o vydání mincí po 10 haléřích 

vzoru 1974. 

754. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 114/1974 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Janka Jesenského. 

755. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 48/1975 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Stanislava Kostky Neumanna. 

756. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 131/1975 Sb., o stažení mincí 

po 3 haléřích. 

757. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 47/1976 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Janka Krále. 

758. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 125/1976 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 100. výročí narození Viktora Kaplana. 

759. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 164/1976 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun k 125. výročí úmrtí Jána Kollára. 

760. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1977 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara. 

761. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 33/1977 Sb., o vydání mincí po 5 haléřích 

vzoru 1977. 

762. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 66/1977 Sb., o stažení mincí po 10 haléřích 

vzoru 1953 a vzoru 1961. 

763. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 105/1977 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun k 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého. 

764. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 11/1978 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 75. výročí narození Julia Fučíka. 

765. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 42/1978 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun k 650. výročí založení mincovny v Kremnici. 

766. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 101/1978 Sb., o vydání mincí 

po 50 haléřích vzoru 1978. 

767. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 102/1978 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV. 

768. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 124/1978 Sb., o stažení mincí po 5 haléřích 

vzoru 1953 a vzoru 1962. 

769. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 3/1979 Sb., o vydání pamětních stříbrných 

stokorun k 150. výročí narození Jána Botta. 

770. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 50/1979 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun k 30. výročí IX. sjezdu Komunistické strany Československa. 

771. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 139/1979 Sb., o stažení mincí 

po 50 haléřích vzoru 1963. 

772. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 13/1980 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 650. výročí narození Petra Parléře. 
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773. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 56/1980 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun u příležitosti Československé spartakiády 1980. 

774. Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 79/1980 Sb., kterou se 

zrušuje vyhláška Nejvyššího úřadu cenového č. 1392/1946 Ú. l. I., o úplatách při 

provozování hudby. 

775. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 128/1980 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 100. výročí narození Bohumíra Šmerala. 

776. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 176/1980 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných pětisetkorun ke 125. výročí úmrtí Ľudovíta Štúra. 

777. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 38/1981 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru. 

778. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 39/1981 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela. 

779. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 106/1981 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta. 

780. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 54/1982 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici 

České Budějovice – Linec. 

781. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb., 

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. 

782. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 113/1982 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe. 

783. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 5/1983 Sb., o vydání pamětních stříbrných 

stokorun k 100. výročí narození Jaroslava Haška. 

784. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 6/1983 Sb., o vydání stříbrných pamětních 

stokorun k 100. výročí úmrtí Samo Chalupky. 

785. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 98/1983 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun a pamětních stříbrných pětisetkorun k 100. výročí otevření 

Národního divadla. 

786. Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 105/1983 Sb., o osvědčeních 

na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a na nové způsoby ochrany 

rostlin proti škůdcům a chorobám a o odměňování jejich autorů. 

787. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 16/1984 Sb., o vydání stříbrných 

pamětních stokorun k 300. výročí narození Mateje Bela. 

788. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 52/1984 Sb., o vydání stříbrných 

pamětních stokorun k 150. výročí narození Jana Nerudy. 

789. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 66/1984 Sb., o vydání stříbrných 

pamětních stokorun k 100. výročí narození Antonína Zápotockého. 

790. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 126/1984 Sb., o vydání stříbrných 

pamětních stokorun k 200. výročí narození Jána Hollého. 

791. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 3/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných 

stokorun k 125. výročí narození Martina Kukučína. 

792. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 4/1985 Sb., o vydání pamětních stříbrných 

stokorun k mistrovství světa a Evropy v ledním hokeji. 

793. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 30/1985 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 10. výročí konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. 

794. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 31/1985 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Petra Brandla. 
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795. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 71/1985 Sb., o vydání bankovek 

po 1000 Kčs. 

796. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 7/1986 Sb., o vydání stříbrných pamětních 

padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, 

Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče. 

797. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 36/1986 Sb., o vydání bankovek po 10 

Kčs. 

798. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 44/1986 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy. 

799. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 33/1987 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných pětisetkorun k 100. výročí narození Josefa Lady. 

800. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 34/1987 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun s motivem koně Převalského. 

801. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 35/1987 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 225. výročí založení Banické akademie v Banské Štiavnici. 

802. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 68/1987 Sb., o vydání bankovek po 50 

Kčs. 

803. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 8/1988 Sb., o stažení bankovek po 10 Kčs 

vzoru 1960. 

804. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 55/1988 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k Světové výstavě poštovních známek PRAGA 1988. 

805. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 56/1988 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných pětisetkorun k 125. výročí založení Matice slovenské. 

806. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 57/1988 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun k 300. výročí narození Juraje Jánošíka. 

807. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 58/1988 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných pětisetkorun k 20. výročí československé federace. 

808. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 59/1988 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 100. výročí narození Martina Benky. 

809. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 122/1988 Sb., o vydání bankovek 

po 20 Kčs. 

810. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 39/1989 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení železniční dopravy na trati Břeclav – 

Brno. 

811. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 40/1989 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 50. výročí událostí 17. listopadu 1939. 

812. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) 

a jejich činnosti. 

813. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 79/1989 Sb., o vydání bankovek 

po 100 Kčs. 

814. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 138/1989 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 100. výročí narození Karla Čapka. 

815. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 139/1989 Sb., o vydání pamětních 

stříbrných stokorun k 250. výročí úmrtí Jana Kupeckého. 

816. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 567/1990 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek 

a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními. 
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817. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 107/1991 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek 

a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními. 

818. Vyhláška federálního ministerstva financí č. 304/1992 Sb., o vypořádání nároků 

z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich 

vedených. 

819. Vyhláška ministerstva financí České republiky č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku 

na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu 

na systém daně z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 59/1993 Sb. 

820. Vyhláška ministerstva financí č. 106/1993 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti 

o souhlas se zřízením stavební spořitelny. 

821. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 120/1999 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků 

na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky 

na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování. 

822. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 206/1999 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých 

organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich 

rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole. 

823. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 488/2000 Sb., o limitech úrovně Euro 3 

k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. 

824. Vyhláška Ministerstva financí č. 414/2001 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu 

nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích 

a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků. 

825. Vyhláška č. 348/2003 Sb., o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad 

a imunit. 

826. Vyhláška č. 122/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví 

podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné 

veterinární požadavky na jejich provoz. 

827. Vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy 

politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně. 

828. Vyhláška č. 40/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2005 Sb., o vzoru formuláře 

pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími 

Poslanecké sněmovně. 

 

§ 2 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 

následujícího po jeho vyhlášení. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBE8FAG54)


