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Dozor nad správou církevního jmění, jakož 
i rozhodovali v rozepřích náleží nej vyšším 
orgánům církevní správy.

§ 113.
Takové fondy a ústavy církevní, na pří

klad pensijní aneb fondy sloužící výdajům 
administrace církevní a jiné, které se zaklá
dají podle usnesení církevních korporací po
volaných k tomu podle zřízení církevního 
a při kterých správa fondů ústavních vyhra
zena je těmto orgánům církevním podle zří
zení církevního k tomu povolaným, nepotře
bují zvláštního schválení státního.

§ 114.
Kdyby některý církevní ústav přestal trva

li, náleží rozhodnutí o dalším používání ma
jetku toho ústavu příslušnému církevnímu 
orgánu, neňí-li nadací listinou aneb stano
vami ustanoveno jinak. Rozhodnutí to však 
podléhá schválení nejblíže vyššího orgánu cír
kevní správy. Kdyby příslušný církevní orgán 
pro jakoukoli příčinu neučinil rozhodnutí, při
padne správa pozůstalého jmění a rozhodnutí 
o jeho používání, jde-li o ústav farního neb 
filiálního neb školního sboru, seniorátnímu 
výboru, jinak výboru synodnímu. Při tom jest 
však hleděti k případnému novému užití to
hoto ústavu a k tomu, aby se výnosu jmění 
použilo k účelům blízkým těm, pro které byl 
ústav zřízen.

§ 115.
Českobratrská církev evangelická má vše

obecný církevní fond, z něhož se zapravují 
potřeby obecné administrace církevní, ze
jména:

1. náklady synodů, synodních zpráv a 
předloh;

2. náklady spisů vydávaných synodním vý
borem ;

8. náklady vzešlé disciplinárním jednáním 
podle rozumu disciplinárního řádu;

4. jiné výlohy obecné církevní správy.

§ 116.
Všeobecný církevní fond se shromažďuje:
1. z výnosu všeobecné církevní sbírky chrá

mové, kterou synodní výbor každoročně roz
pisuje;

2. z výtěžku spisů vydaných synodním vý
borem ;

8. z příspěvků sborů, které synod aneb 
podle jeho usnesení synodní výbor na sbory

rozvrhne, a to příspěvků jednak stálých, jed- 
nad občasných, potřebných pro větší náklady 
církevní;

4. z podpor, které byly synodním výborem 
pro tento fond vyžádány ze státní dotace 
evangelické, zejména z interkalarií.

§ 117.
Všeobecný církevní fond spravuje synodní 

výbor a podává z něho účty každému synodu, 
synod udílí správnímu výboru absolutorium.

§ 118.
Pokud se dostává českobratrské církvi 

evangelické roční státní paušální dotace, bude 
o vynakládání jejím činiti příslušnému mini
sterstvu návrhy synodní výbor.

Návrhy ty se mohou vztahovati zejména 
na tyto účely církevní: Na funkční platy kon- 
seniorů nebo i jejich vikářů, na administraci 
a výdaje ústřední správy církevní, na vše
obecný fond církevní, na podpory farním, fili
álním a školním sborům k upravení služného 
farářů, vikářů a učitelů, na podpory pensistů, 
vdov a sirotků, na podpory jich ve zvláště 
těžkých případech nedostatku, na subvence 
k vydržování církví, na zapravení dluhů a 
staveb, na podpory pro nemajetné studující 
bohosloví.

Za povolení těchto podpor musí žádati jed
nak staršovstva sborů, jednak seniorátní vý
bor, po případě i synodní výbor.

žádosti staršovstev, doprovozené přehle
dem a posudkem konseniorů, jakož i žádosti 
seniorátních výborů posílány buďtež pro
střednictvím synodního výboru.

65,
Zákon ze dne 15. února 1922,

kterým se doplňují a mění dosavadní předpisy 
o pojišťovnách.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.
Dokud nebude věc jinak zákonem upravena, 

jest na Slovensku a v Podkarpatské Rusi ku 
zřízení pojišťovacích ústavů zapotřebí zvlášt- 

I ního státního povolení.
Udíleti povolení přísluší ministru vnitra 

j v dohodě s ministry financí, průmyslu, obcho-
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du a živností a spravedlnosti, po případě 
s ostatními příslušnými ministry.

Vláda se zmocňuje, aby podle obdoby mini
sterského nařízení ze dne 5. března 1896, č. 
31 ř. z. (pojišťovacího regulativu) vydala na
řízením předpisy o zakládání, zařízení a ho
spodaření pojišťoven na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi a o státním dozoru na ně, 
nehledíc k tomu, byly-li zřízeny před vydáním 
tohoto zákona či později.

Tím mění se §§ 453 a další zák. čl. XXXVII 
z r. 1875.

Článek II.
U spolků pojišťovacích, zakládajících se na 

vzájemnosti, pojato buď do stanov ustano
vení, kteří členové mají právo hlasovati a jak 
je budou vykonávati.

Dozorčí úřad může ze závažných důvodů 
předepsati, že hlasovací právo členů má býti 
vykonáváno přímo, a stanovití lhůtu tří
měsíční ku provedení změny stanov, jinak 
změna tato bude provedena z moci úřední.

článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede jej ministr vnitra v dohodě 
s ministry spravedlnosti, průmyslu, obchodu 
a živností, a pokud se týče Slovenska, s mi
nistrem s plnou mocí pro správu Slovenska.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r. 
černý v. r.

66.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. února 1922
o zřízení ústřední komise pro sběr léčivých 

rostlin.

Podle § 90 zákona ze dne 29. února 1920, 
č. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny republiky 
Československé), nařizuje se toto:

§ 1.
Při ministerstvu veřejného zdravotnictví 

a tělesné výchovy zřizuje se ústřední komise 
pro sběr léčivých rostlin.

§ 2.
Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin 

podává na požádání ministerstva veřejného

nařízení, č. 66.

zdravotnictví a tělesné výchovy odborné vě
decké posudky a návrhy, činí z vlastního po
pudu návrhy v otázkách týkajících se sběru 
léčivých rostlin, jakož i ve všech otázkách se 
sběrem souvisejících, a se svolením zmíně
ného ministerstva vydává knihy, brožury, 
letáky, koná přednášky a pod.

§ 3.
Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin 

skládá se z 20 členů, kteří zastupují zejména 
tyto obory, případně stavy: farmakognosii, 
botaniku, lékárnictví, farmakologii, lékařství, 
obchod (kruhy velkodrogistické), sběratele, 
výzkumné ústavy zemědělské pro produkci 
rostlinnou.

§ 4.
Všechny členy jmenuje ministerstvo veřej

ného zdravotnictví a tělesné výchovy, z nichž 
pak jednoho jako zástupce ministerstva ze
mědělství a jednoho jako zástupce výzkum
ných ústavů zemědělských pro produkci rost
linnou po předchozích návrzích ministerstva 
zemědělství, jednoho jako zástupce minister
stva obchodu a jednoho jako zástupce mini
sterstva národní obrany po předchozím ná
vrhu těchto ministerstev. Zástupci jmenova
ných ministerstev a výzkumných ústavů ze
mědělských pro produkci rostlinnou, jakož 
i zástupce ministerstva veřejného zdravotni
ctví a tělesné výchovy jsou členy výboru 
Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin.

§ 5.
Předsedu, místopředsedu a jednatele (pří

padně jiné funkcionáře, knihovníka a pod.) 
volí ústřední komise ze svého středu. Před
sedu potvrzuje ministerstvo veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy.

§ 6.

Doba činnosti předsedy, místopředsedy a 
jmenovaných řádných členů trvá 3 roky.

§ 7.
Valná schůze Ústřední komise koná se nej

méně jednou do roka.

§ 3.
Práce ústřední komise řídí a provádí vý

konný výbor, v němž zasedají:
a) předseda, místopředseda a jednatel 

ústřední komise;
b) zástupci v § 4 jmenovaných minister

stev a výzkumných ústavů zemědělských pro 
produkci rostlinnou;


