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Tomuto společnému podniku přísluší také
§ N
osvobození od 60% válečné přirážky dle zák.
v, Viáda se zmocňuje, aby pro úpravu mimočl. IX. z r. 1918.
| rádných hospodářských nebo zdravotních poměrů,
O společném podniku zúčastněnýcii ústavů způsobených válkou, použila cesty nařizovací, lede
ku provozování úvěrních obchodů z úvěrů pro hr jinak bylo třeba zákona, když se toho jeví
živnostníky válkou poškozené povede se zcela nutná potřeba a když by průtah, spojený s před
samostatný, přesný účet, který bude úplně od ložením věci sboru zákonodárnému, byl věci na
dělen od účetnictví podniků jednotlivých zúčast újmu.
něných ústavů Samých.
Zmocnění toto nevztahuje se však na úpravu
Účetní závěrky společného podniku buďtež poměrů ústavních a politických vůbec a poměrů
dle §§ 25 a 27 uh. zák. čl. VIII. z r. 1909. i s do finančních* pokud se ukládají státní pokla luě
kladem o schválení jich a s výkazem o účasti jed trvalá břemena nebo jednotlivci jsou zatěžováni
notlivých ústavů předkládány každoročně přísluš veřejnými dávkami, a dále na úpravu příslušnosti
ným finančním ředitelstvím.
trestních soudů.
Dále budiž zřízena a vyměřovacímu úřadu
_ Vládním nařízením může býti uložena i obcím
předložena registrovaná smlouva společenská, povinnost, aby zároveň spolupůsobily při jeho
která upravuje vzájemné právní poměry zúčast provádění.
něných ústavů a míru účasti jich na společném
§ 2.
podniku.
Přestupky
nařízení,
vydaných podle tohoto
3. Společenstva trvale od daní dle § 4, č. 3„
zakona,
trestají
politické
úřady', na území dříve
uh. zák. článku VIII. z r. 1909 osvobozená, nepozbývají osvobození, když, účastníce se posky uherském administrativní policejní vrchnosti, a to
tování úvěru, vcházejí v úvěrní styky i s nečleny. peněžitou pokutou až do 20.0(50 Kč — při nedobytiiosti budiž uloženo vězení, trvající však
nejvýše 6 měsíců — něho trošty na svobodě do
Článek H.
6 měsíců, dále propadnutím předmětů, na něž
se
trestní čin vztahuje, .a konečně ztrátou živ
Ministru průmyslu, obchodu a živností se nostenských
oprávnění. Tyto tresty mohou býti
ukládá, aby provedl y dohodě s ministrem financi uloženy též současné; trest na svobodě spolu
a ministrem spravedlnosti toto nařízení.
s náhradním trestem za nedobytnou pokutu nesmí
ěiniti více než jeden rok.
Článek IH.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Vládní nařízený vydaná podle tohoto zái koná ^ musí býti předložena Národnímu sb.roŠvehla v. r.,
máidání nebo, nezasedá-li, Stálému výboru podle
v zastoupení ministerského předsedy.
§ úů ústavní listiny se žádostí za dodatečné schvá
lení, a to do osmi dnů ode dne vyhlášení, jinak
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
pozbývají platnosti od té doby, do kdy nejDr. Beneš v. r.
Dr. Šrobár v. r.
pozdeji měla bytí předložena. Rovněž pozbývají
Sonníág v. r.
Dr. Winíer v. r.
platnosti, když některá sněmovna nebo Stálý výbor
Habrnian v. r.
podle § 54 ústavní listiny výslovně odepře je schváDr. Hodža v. r.
liti, % to od té doby, kdy usnesení so stalo.
Staněk v. r.
Dr. Ifcjdíer v. r.
Vláda jest povinna uveřejniti bez odkladu ve Sbírco
Prášek v. r.
Hampí v. r.
zákonů a nařízení vyhlášku o tom, žo nařízení
Dr. Franke v.
pozbylo platnosti.

kterým se vláda zmocňuje činití opatření
k úpravě mitnořádiiýcli poměrů způsobených
válkou.

§ 4.
Nařízení, vydaná vládou republiky Českoslo
venské podle zákona zo dne 24. července 1917,
č. 307 ř. z., platí pro celé území republiky Česko
slovensko, pokud není v nich výslovně ustanoveno
jinak, nebo pokud neodporují nařízením, která
platila pro území československé republiky ležící
mimo Cecliy, Moravu a Slezsko před jejich vy
dáním a výslovně nebyla zrušena. '

Národní shromáždění republiky českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Sazby trestní, stanovené v nařízeních dosud
vydaných, zůstávají v platnosti.

Čís. 337.
Zákon, zc dne 15. dubna 192b,
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; § 5.
Vláda se pověřuje, aby provedla tento zákon,
jenž nabývá ihned účinnosti. Vláda se zmocňuje,
aby zrušila kterékoli vládní nařízení, vydané dosud
k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Hodža v. r,
Dr. Wínter v. r.
Sonniág v. r.,
Jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.
Švehla v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Dr. fieidler v. r.
Kloíáč v. r.
Habrman v.

Čís. 338.

VyHaška
ministra' vnitra ae dna 23. dubna 1920
o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 8. srpna 1919,
č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských
legitimacích.
Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., kterým se
zavádějí všeobecné občanské legitimace, nabývá
účinnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
dnem 1. května 1920.
Švehia v. r.
Čís. 339.

Nařízení vlády republiky ea’osloven ská
ze dne 7. květm 1920
o příplatku k přejímacím cenám bramborů při
dodávce jich nad předepsaný kontingent
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
Č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:
§ 1.
Příplatek 28 K povolený vládním nařízením
ze dne 30. března 1920. č. 200 Sb. z. a n., roz
šiřuje se na pozdní brambory sklizně roku 1919,
které byly nebo budou dodány nad kontingent
i po 30. dubnu 1920.

Ministerstvo pro zásobování lidu se zmoc
ňuje, aby za brambory, které budou odvedeny na
základě snížení spotřební dávky samozásobitelů,
poskytlo zvláštní příplatek do výše 28 K za 1 q.
Poměr tohoto příplatku k prémii nadkontingentní ustanoví ministerstvo pro zásobování lidu.
§ 3.
Toto nařízeni nabývá platnosti dnem vy
hlášení. Provedení jeho ukládá se ministerstvu
pro zásobováni lidu.
Dr. Veselý v. r.,
v zastoupeni ministerského předsedy.
Sonntág v. r.,
Jako ministr financí a správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Dr. Beneš y. r.
Dr. Wínter v. r.
Habrman v. r.
Dr. Heidier v. r.
Klofáě v. r.
Hampl v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r.
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r.

Čís. 340.
Nařízení zplnomocnlúálic ministra vlády
Československé republiky pro správu
Slovenska s© clno 23. března 19 20,
čís. 2797—pres. (- 784—zdmv.)

o jmenování lékařů ve veřejné službě
zdravotnické.
Na základě §u 14 zákona ze dne 10. prosince
1918, ě. 64 Sb. z. a n., nařizuji toto:
§ 1.
Na všechna volná místa lékařská ve veřejné
službě zdravotnické, a to v župních a městských
veřejných nemocnicích, jakož i v soukromých ne
mocnicích s právem veřejnosti, potom na všechna
volná místa lékařů župních, městských, okres
ních, obecních a obvodních, a to i pro místa nově
systemisovaná, musí býti rozepsán veřejný kon
kurs a uprázdnění i konkurs musí býti oznámeny
a znění konkursu předloženo zdravotnickému re
ferátu úřadu ministra s plnou mocí pro správu
Slovenska. Veřejný konkurs rozepisuje Činitel,
který podle zákona k zaplnění uprázdněného
místa je povolán.
§ 2.
Po uplynutí lhůty konkursu předložiž činitel,
jenž konkurs rozepsal, všechny došlé žádostí
zdravotnickému referátu úřadu ministra s plnou
y'

