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Ohlašovali jmenovanou nemoc dlužno ústně 
nebo písemně podle předpisu minist. nařízení ze 
dne 5. května 1914, čís. 103 ř. z., na území Slo
venska a Podkarpatské Rusi podle nařízení býv. 
ub. ministerstva vnitra ze dne 8. prosince 1894, 
Čís. 91.954.

Lékaři mají mimo to na předepsaných tiště
ných oznámeních o nákaze na vhodném místě 
označiti dle zjištěných příznaků následující 
tvary chřipky: 1. katarrhální, 2. pneumonický,
3. ancephalitický, 4. gastrointestinálni.

§ 2.

Toto nařízení platí pro celou oblast republiky 
Československé a nabývá účinnosti ihned po vy
hlášení.

§3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje Se mi

nistr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy 
v dohodě se zúčastněnými ministerstvy.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r. Staněk, v. r.
Dr. Beneš v. r. Prášek v. r. 
Sonntág v. r. Klofáě v. r. 
ííabrman v. r. Dr. Winter v. r. 

Dr. HeidSer v. r.
Dr. Hodža v. r.,

jako ministr pro sjednocení zákonodárství a orga- 
nisaci správy a v zastoupení nepřítomného mi
nistra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. 

Ha rap! v. r.

Čís. 240.

Vyhláška ministra financi se dne
7. dubna 1930

o počátku účinnosti nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 
Sb. z. a o zrušeni Československé devlsové 
ústředny a částečném uvolnění obchodu cizími 

platidly.

Na základě zmocnění daného ustanovením 
S 23 nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 28. listopadu 1919, čís. 644 Sb. z. a n., o zru- 
Sení Československé devisové ústředny a částeč
ném uvolnění obchodu cizími platidly, ustanovuji 
Počátek účinnosti řečeného nařízení dnem
26. dubna 1920.

Ministr financí:

Somifág v. r.

Čís. 24Í.

Vyhláška ministra obchodu 
ze dne 10. dubna 1920

o počátku účinnosti nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 645 

Sb. z. a n., o úpravě dovozu a vývozu.

Na základě § 13 nařízení ze dne 28. listopadu 
1919, ě. 645 Sb. z. a n., o úpravě dovozu a vývozu, 
určuje se počátek účinnosti tohoto nařízení dnem 
26. dubna 1920.

Ministr obchodu:
Dr. Meidler v. r.

Čís. 242.
Zákon ze dne 9. dubna 1920

o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů 
léčebných a humanitních v republice Česko

slovenské.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Polcud není již zvláštními zákony tak stano

veno, přísluší od doby' účinnosti tohoto zákona 
státní správě dozor na všechny veřejné ústavy 
léčebné a humanitní a soukromé ústavy s právem 
veřejnosti, k jejichž řízení je třeba lékařského 
vedení nebo spolupůsobení, a to po stránce lékař
ské i správní.

1 ím není dotčeno dosavadní právo dozoru 
příslušných zemských (správních) výborů.

Sem patří nemocnice, ústavy pro léčení skro- 
fulosy, tuberkulosy a Jiné odborné ústavy léčebné, 
ústavy pro cboromyslnó, porodnice a ústavy s ni
mi souvislé (nalezince).

Totéž platí pro ústavy výše vyznačené, jež 
jsou ve správě veřejnoprávních korporací, třeba 
neměly práva veřejnosti.

§ 2.
Nařízením vlády bude určeno, které další 

ústavy léčebné a humanitní (§ l), zvláště pak ta
kové, jež mají doplnit! všeobecnou péči zdravotně- 
sociální, mají sem podle povahy věci a účelu 
ústavu náležet!.

§ 3.
i Nařízením vlády bude dále stanoveno, jakým 

způsobem a kterými úřady má býti dohled tento 
Vykonáván.

Vrchní dozor přísluší ministerstvu veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy ve shodě se 
zúčastněnými ministerstvy.


