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Cis. 616.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 12. listopadu 1920,
kterým se provádí zákon ze dne 30. března 1920,
čís. 228 Sb. z. a n., o zřízení poradního sboru pro
tělesnou výchovu.
Podle posledních odstavců §§ 3 a 4 a podle
§ 6 zákona ze dne 30. března 1920, čís. 228
Sb. z. a n., se nařizuje:

československých, tělocvičné sekce ústředního
spolku českých profesorů a české eugenické spo
lečnosti.
Tyto členy jmenuje ministr veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy k návrhu ministerstev,
resp. orgánů a korporací výše jmenovaných.
O návrh požádá ministerstvo veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy, které si může vymíniti, aby návrh na členství v poradním sboru
byl odůvodněn činností navržených v oboru tě
lesné výchovy.
§3.
Funkce předsedy, místopředsedy a členů po
radního sboru trvaji 3 léta. Předseda i členové
mohou po tříleté době funkční opět býti jmenováni.

§ 1.
Poradní sbor pro tělesnou výchovu má
20 členů.
§ 4.
Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné
Vol4a místopředsedy (§ 3, odst. 2. a 4., zákona)
výchovy může tento počet podle potřeby (při
vzniku nových ořganisací tělovýchovných a pod.) provede se hlasovacími lístky o prvé schůzi poKilního sboru prostou většinou hlasů za přítom
rozmnožili.
/
nosti aspoň poloviny členů poradního sboru,
§ 2.
předsedu v to nečítaje.
Cleny poradmho sboru pro tělesnou výcl\ovu
Při této volbě předseda nehlasuje; při rov
jsou: 4zástupcové ministerstva veřejného zdravot
nosti hlasů rozhodne los.
nictví a tělesné výchovy, 2 zástupcové ministerstva
národní obrany, po jednom zástupci ministeistev
.§ 5.
školství a národní osvěty, sociální péče, pro sjed
Přespolní
členové
(j 4, odst. 2., zákona), t. j.
nocení zákonodárství a orgauisace správy, úřadu mi
I
-členové
bydlící
mimo
policejní obvod pražský,
nistra s plnou mocí pro správu Slovenska a mini
mají
za
účast
na
svolané
schůzi nárok na dietu
sterstva zemědělství, dále po jednom zástupci.pro
fesorského sboru lékařské fakulty, profesorského 30 Kc denních a náhradu cestovného. Tytéž
sboru filosofické .fakulty univers ty Kailovy neb jiné nároky mají všichni Členové za cesty, které pod
tuzemské university, sborn docentů tělocvičného nikají, aby splnili úkol jim poradním sborem
kursu (v budoucnosti tělovýchovného ústavu), peda uložený a ministerstvem veřejného zdravotnictví
;
gogického ústavu Jana Amosa Komenského, česko a tělesné výchovy schválený. v
Za zvláštní práce s viýdaji spojené nebo za
slovenské obce sokolské, československé obce
sportovní, svazu dělnických tělocvičných jednot ýětší práce odborné literární může ministei^štvo
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veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy jed
notlivým členům uděliti přiměřené remunerace
k návrhu předsedy tohoto poradního sboru
z dotace, již má k disposici ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy pro péči
o tělesnou výchovu.
§6.
V jednacím řádě (§ 6 zákona) poradního
sboru bucftež vytčeny mimo jiné tyto zásady:
1. Poradní sbor připravuje ideový podklad
působnosti odboru pro tělesnou výchovu mini
sterstvu veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy
a podává posudky a návrhy o všech otázkách
tohoto rázu.
2. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy ustanovuje pro poradní sbor ta
jemníka, který spravuje agendu poradního sboru
a sestavuje s předsednictvem program schůzí.
3. Poradní sbor může zřizovat! komise ze
svých členů a_ případně kooptovaných odborníků.
4. Všem jednáním poradního sboru musí býti
přítomen úředník ministerstva veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy, který není členem po
radního sboru.
§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Jeho provedením pověřuje se ministr veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta vi r.
Dr. Mičura v. r.
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Procházka v. r.

a XXXIV. z roku 1916) do základu zdanění
částky, sloužící k zúrokování zápůjček hypotekárně zajištěných neb uzavřených na prioritní
obligace nebo jiné dlužní úpisy po dobu 10 let
ode dne, kdy podnik byl ve smyslu citovaného
§ 4 prohlášen za všeužitečný, prokáže-li podnik,
že jest obchodně i technicky řádně veden a že
čistý zisk po provedení odpisův a po obvyklém
dotování reservního fondu nestačil ani k čtyř
procentnímu zúročení kmenového neb akciového
kapitálu podniku nebo závodních podílů.
článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se povéřuje ministr financí
spolu se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r,
Dr. Hotowetz v. r„
jako ministr obchodu a ministr pověřený vedením
úřadu pro zahraniční obchod a v zastoupení ne" přítomného ministra financí.
Průša v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík v, r.
Dr. Brdíík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Čís. 618.
Vyhláška
ministerstva obchodu v dohodě s mini
sterstvem financí ze dne 30. října 1920,
kterou se upravují úroková sazba a příplatky
úrokové v úvěrové akcí pro živnostníky válkou
poškozené na Slovensku.
Na základě čl. 5. zákona zo dne 23. května
1919, čís. 276 Sb. z. a n., a § 4,
odstavce,
a § 21 nařízení vlády republiky československé
ze dne 4. května 1920, čís. 336 Sb. z. a n., usta
novuje ministerstvo obchodu v dohodě s mini
sterstvem financí s platností od 1. července 1920
až na další takto:
I. Úroková sazba z úvěrů poskytnutých v úvě
rové akci pro živnostníky válkou poškozené vo
smyslu citovaného zákona zvyšuje se na 5%.
II, Pro ústavy úvěry přímo poskytující sta
noví se úrokový příplatek 2'’/o (činí tudíž celkové
zúročení 7"/ul
ili. Tatra banka účastinný spolok eskontuj e
směnky z těchto úvěrů za diskontní sazbu ~6‘/„"/uposl.

Čís. 617.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 12. listopadu 1920,
jímž se provádí § 6, 5. 2., zákona ze dne 22. čer
vence 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při
zahájení soustavné elektrisace.
článek I.
U elektrických podniků, prohlášených za všeužitečné dle §4 zákona zc dne 22. července 1919,
č. 438 Sb. z. a n., nezahrnují se při výměru daně
podle II. hlavy zákona ze dne 25. října 1896,
č. 22Q ř. z. (pro Slovensko podle uherského zák.
čl. VIII. z roku 1909 a zák. či. Lili. z roku 1912

'
Dr. Hotowetz v. r.,
jako ministr.obchodu a v zastoupení nepřítomného
ministra financí.

