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b) v příjmech:
1. příspěvky hektarové,
2. úroky z uloženého jmění,
3. příspěvek státu,
4. jiné příjmy.
§ 11.
Účet rozvážný vykazuje:
a) v aktivech:
1. hotovost pokladní,
2. vklady u peněžních ústavů,
3. vklady u poštovního úřadu šekového,
4. cenné papíry dle denního kursu,
5. nedoplatky hektarových příspěvků,
6. zápůjčky hypotekární,
7. reality,
8. inventář po odpisu,
9. přechodná aktiva,
10. průběžné položky,
11. ostatní aktiva;
b) v pasivech:
1. přeplatky hektarových příspěvků,
2. přechodná pasiva,
3. hodnoty přiznaných nároků,
4. ostatní pasiva,
5. fond kursovních rozdílů,
6. průběžné položky,
7. konečné jmění (počáteční k 1. lednu
a přírůstek dle účtu provozovacího).
§ 12.
Členům revisní komise Všeobecného pensij
ního ústavu náleží aspoň dvakráte v roce prohlížeti a zkoumati pokladnu a knihy, účet
nictví, uložení jmění fondovního a listiny
vztahující se k tomu; rovněž mají k vyzvání
presidenta (vládního komisaře) Všeobecného
pensijního ústavu provésti mimořádné re
vise. Dále zkoušejí účetní závěrku fondu.
O každé revisi, jakož i o výsledku zkoumání
účetní závěrky podají představenstvu (správ
ní komisi) Všeobecného pensijního ústavu pí
semnou zprávu.
§ 13.
(!) Fond pro zaopatření zaměstnanců vel
kostatku podléhá dozoru státní správy; tento
dozor vykonává ministr sociální péče v do
hodě s předsedou státního pozemkovéhoúřadu.
_ C2) K bezprostřednímu vykonávání stát
ního dozoru jest povolán dozorčí orgán státní
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správy zřízený u Všeobecného pensijního
ústavu.
(s) Ministr sociální péče a předseda stát
ního pozemkového úřadu jsou oprávněni kdy
koliv podrobiti hospodaření fondu úřednímu
prozkoumání.
§ 14.
(1) Fond pro zaopatření zaměstnanců velko
statku jest osvobozen od daně výdělkové a dů
chodové s výjimkou daně důchodové placené
srážkou dle § 133 zákona o osobních daních.
(2) Požitky vyplácené fondem zaměstnan
cům jsou podrobeny dani z příjmu, kterou
sráží vyplácející fond.
§ 15.
Nařízení vlády ze dne 17. září 1920, č. 536
Sb. z. a n., pozbývá působnosti dnem 31. pro
since 1921.
§ 16.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedou je všichni ministři.
Udržal v. r.,
jako náměstek předsedy vlády, spolu za ministra
zahraničních věcí a jako ministr národní obrany.

A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.,
též za ministra Šrámka.

497.
Zákon ze dne 21, prosince 1S21,
kterým se mění ustanovení § 1164 obč.
zákoníka.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ I§ 1164 občanského zákoníka ve znění zá
kona ze dne 1. dubna 1921, č. 155 Sb. z. a n.,
pozměňuje se takto:
Práva zaměstnancova, plynoucí z ustanovení
§§ 1154, odst. 3., 1154b), 1155,1156—1159b),
1160, 1162—1163 nemohou býti pracovní
smlouvou ani zrušena ani omezena.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
202’

Sbíika zákonů a nařízení, č. 498 a 499,
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Ministrům spravedlnosti a sociální péče se
ukládá, aby tento zákon provedli.
T, G. Masaryk
Dr. Beneš v.
Dr. Bolanský
Habrman v.

499.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 1. prosince 1921

v. r.
r.
v. r.
r.

o úpravě pracovní doby v lékárnách.
Na základě zákona ze dne 19. prosince 1918,
č. 91 Sb. z. a n., o 8hodinné době pracovní,
nařizuje se takto:

498.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 29. prosince 1921,
kterým se prodlužuje působnost nařízení o za
chování služebních poměrů zaměstnanců pod
léhajících zákonu o obchodních pomocnících
ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl.
XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu).
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 387
Sb. z. a n., se nařizuje:

článek I.
Podle § 1, odst. 5., uvedeného zákona dovo
luje se veřejným i ústavním lékárnám, aby při
rozdělení doby pracovní na místě úpravy,
která jest předepsána v § 1, odst. 1., zákona,
vzaly za základ období 4nedělní s podmínkou,
že v tomto období nesmí celková doba pracovní
přesahovati 192 hodiny.
článek II.

Článek I.
Působnost nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 9. ledna 1919, č. 14 Sb. z. a n.,
a ze dne 28. února 1919, č. 108 Sb. z. a n.,
(§§ 2 až 4), jakož i nařízení ministra s plnou
mocí pro správu Slovenska ze dne 13. května
1919, č. 87/1919, uveřejněného v čís. 14. úradných novin z r. 1919, se změnami podle vlád
ního nařízení ze dne 24. června 1920, č. 395
Sb. z. a n., kteráž byla prodloužena naposledy
vládním nařízením ze dne 23. června 1921,
č. 218 Sb. z. a n., prodlužuje se dále do 30.
června 1922.
Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením se pověřuje ministr
spravedlnosti.
Udržal v. r.
jako náměstek předsedy vlády.

Černý v. r.
Dr. šrobár v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.

Tučný v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.

Podle § 8, odst. 2., zákona dovoluje se ve
veřejných i ústavních lékárnách práce noční,
t. j. práce v době od 10. hodiny večerní do 5.
hodiny ranní.
K této práci lze použiti i žen starších 18 let
(§ 9, odst. 3., zákona).
článek III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedením jeho pověřuje se ministr soci
ální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
černý v. r.
Dr. Mičura v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r
Srba v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.

.Státní tiskárna v Praze.

