Sbírka zákonů a nařízení, č. 476 a 477.

476.
Zákon ze dne 21. prosince 1921,

1807
§ 3.

Z výnosu přirážky bude každoročně v první
řadě uhrazeno:

kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne
18. března 1921, čís. 120 Sb. z. a n., o poskyto
vání vyživovacího příspěvku rodinám osob vy
konávajících činnou službu vojenskou.

1. fondu všeobecné nemocnice v Praze část
ka 2'4 milionů Kč jako náhrada za výnos
zdravotní přirážky, zavedené na základě
zmocnění daného cis. nař. z 13. března 1917,
č. 149 ř. z.,

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

2. státní pokladně určitá část výnosu při
rážky k přímým daním, předepsaným v úze
mí Slovenska a Podkarpatské Rusi, a to
k plnění úkolů, vytčených v zák. čí. XXI. z ro
ku 1898. Výše částky té činí v roce 1922 5/s
výnosu přirážky, v roce příštím bude upra
vena nařízením se zřetelem k výši přirážky

§ 1.
Platnost zákona ze dne 18. března 1921,
č. 120 Sb. z. a n., kterým se vydávají před
pisy o poskytování vyživovacího příspěvku ro
dinám osob vykonávajících činnou službu vo
jenskou, prodlužuje se až do příští jednotné
zákonné úpravy vyživovacího příspěvku.

§ 2.
Zákon tento nabude účinnosti dnem 1. led
na 1922.
Provede jej ministr vnitra ve shodě se
zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.

477.
Zákon ze dne 21. prosince 1921
o zdravotní přirážce ku přímým daním stát
ním, podléhajícím přirážkám, a utvoření ve
řejného fondu pro podporu veřejných nemoc
nic a ústavů léčebných v republice česko
slovenské.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ IPro veřejné nemocnice a ústavy léčebné
v republice československé bude se vybírati
od 1. ledna 1922 do 31. prosince 1923 při
rážka ku všem přímým daním přirážkám
podléhajícím.

(§ 2).
§ 4.
Výnos přirážky po odečtení náhrad, uvede
ných v.§ 3 ad 1. a ad 2., tvoří zvláštní jmění
účelové — fond pro podporu veřejných ne
mocnic a ústavů léčebných.

§ 5Fond tento jest samostatným veřejným
fondem ve správě ministerstva veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy a minister
stva financí.
Účty fondu podléhají dozoru nej vyššího
účetního kontrolního úřadu ve smyslu zákona
z 20. března 1919, čís. 175 Sb. z. a n.
Ministr veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy spolu s ministrem financí podávají
každoročně Národnímu shromáždění zprávu
o stavu a použití fondu.
Podrobné předpisy o správě fondu a jeho
hospodaření budou vydány nařízením.

§ 6.
Z fondu pro podporu veřejných nemocnic
a ústavů léčebných budou udělovány každo
ročně podpory veřejným nemocnicím (stát
ním, zemským, župním, okresním, obecním,
soukromým s právem veřejnosti a j.) dle
skutečných potřeb té které nemocnice, při
čemž dlužno vžiti zřetel zvláště na počet lů
žek nemocnice, dále na počet ošetřovacích
dnů, na význam nemocnice pro veřejné zdra
votnictví, její zařízení, její stav finanční, ja
kož i jiné okolnosti hodné úvahy.

§ 2.
Výše přirážky činí pro rok 1922 8%.
V příštím roce bude výše^ přirážky stano
vena nařízením, nesmí však přesahovat!

10%.

§ 7.
Z fondu (§ 4) mohou býti dále — pokud
prostředky jeho to dovolí — udělovány také
podpory právnickým osobám (spolkům, na

