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324.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. listopadu 1922,

kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 
1921, č. 477 Sb. z. a n., o zdravotní přirážce 
ku přímým daním státním, podléhajícím při
rážkám, a utvoření veřejného fondu pro pod
poru veřejných nemocnic a ústavů léčebných 

v republice československé.

K provedení zákona ze dne 21. prosince 
1921, č. 477 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.

Od 1. ledna 1922 do 31. prosince 1923 po
ukazuje zemské finanční ředitelství v Praze 
zemské finanční pokladně pro fond všeobecné 
nemocnice v Praze z měsíčního výnosu při
rážky (§ 1 zák. z 21. prosince 1921, č. 477 
Sb. z. a n.) vždy do 4 týdnů po uplynutí mě
síce vypadající lhůtu 200.000 Kč (§ 3, ad 1., 
zákona). Generální finanční ředitelství v Bra
tislavě a hlavní finanční ředitelství v Užho- 
rodě poukazují měsíčně státní pokladně, a to 
generální finanční ředitelství v Bratislavě na 
účet příjmové položky 1. §u 6 tit. 1 kap. 23 
státního rozpočtu a hlavní finanční ředitelství 
v Užhorodě na účet příjmové položky 1. §u 6 
tit. 1 kap. 23 A z výnosu přirážky v jich ob
vodě předepsané na rok 1922 5/8 a z výnosu 
přirážky předepsané na rok 1923 částku, jež

bude stanovena podle výše přirážky (§ 3, 
ad 2., zákona).,

§ 2.

Zemské finanční ředitelství v Praze, gene
rální finanční ředitelství v Bratislavě a hlavní 
finanční ředitelství v Užhorodě poukáží 
částky, vybývající po zapravení náhrad uve
dených v § 1, zemské finanční úřady v Brně 
a Opavě pak celkové obnosy přirážky, jež 
byly v jich obvodě vybrány, státní ústřední 
pokladně na účet fondu pro podporu veřej
ných nemocnic a ústavů léčebných, který byl 
zákonem ze dne 21. prosince 1921, č. 477 Sb. z. 
a n. (§4), zřízen.

Fond pro podporu veřejných nemocnic a 
ústavů léčebných spravuje ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy a mini
sterstvo financí.

K zastoupení fondu může ministr veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě 
s ministrem financí určití některého z úřed
níků ministerstva veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy práva znalých.

§ 4.
Z fondu pro podporu veřejných nemocnic 

a ústavů léčebných přidělí ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě 
s ministerstvem financí pololetně, a to nejdéle 
do 2 měsíců po uplynutí pololetí, zemskému 
správnímu výboru českému, zemskému vý
boru moravskému a zemské správní komisi 
slezské 75% částky, jež byla z dotyčné země 
fondu odvedena. Tyto úřady jsou pak povinny
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říditi se při rozdělování přidělené částky 
předpisy § 6 zákona a podati do dvou měsíců 
od přídělu ministerstvu veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy zprávu o tom, jak 
přidělenou částku mezi jednotlivé nemocnice 
rozdělily, a uvésti u každé položky důvody, jez 
vedly k přiznání podpory a k vyměření jejímu 
ve vykázané výši.

Z částky, jež odvedena byla fondu ze Slo
venska a z Podkarpatské Rusi, rozdělí mini
sterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy 75% nemocnicím na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi a přikáže vypadající 
částky jednotlivým nemocnicím pololetně vždy 
do dvou měsíců po uplynutí pololetí.

Zbývajících nerozdělených 25% z celkového 
výnosu přirážky (§ 8, odst. 5., cit. zák.) roz
dělí ministerstvo veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy v dohodě s ministerstvem fi
nancí veřejným nemocnicím a ústavům léčeb
ným, a to předem veřejným nemocnicím stát
ním a právnickým osobám vytčeným v § 7 zá
kona.

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy předloží poradnímu sboru, zří
zenému na základě zákona ze dne 9. dubna 
1920, č. 242 Sb. z. a n., jednou za rok výkazy 
o rozdělení částek vytčených v odstavci 1. a 2. 
tohoto paragrafu, jakož i konečné návrhy na 
rozdělení částky, již dle odstavce 3. tohoto 
paragrafu rozděluje v dohodě s ministerstvem 
financí, k podání dobrého zdání. Múze však, 
objeví-li se toho potřeba, i z této částky po
skytnout! podpory ještě před svoláním po
radního sboru a sdělí pak toto opatření porad
nímu sboru dodatečně.

§ 5.
O žádostech za poskytnutí zálohy ze stát

ních prostředků dle § 9 zákona rozhoduje mi
nisterstvo financí.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Provede je ministr veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy v dohodě s ministrem fi
nancí.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r. 
Tučný v. r.

Malypetr v. r. 
Bechyně v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.

325.
Vyhláška ministra financí 

ze dne 26. října 1922
o vydání 6% státních pokladničních poukázek 
republiky československé splatných 1. čer

vence 1923.

§ 10 zákona ze dne 21. prosince -1921, č. 495 
Sb. z. a n., zmocňuje ministra financí, aby ke 
krytí nákladů, vzešlých z provedení tohoto zá
kona, opatřil nutné prostředky úvěrními ope
racemi.

Dle tohoto zmocnění vydává finanční správa 
6% státní pokladniční poukázky republiky če
skoslovenské splatné dne 1. července 1923. 
Poukázky znějí na doručitele a vydávají se 
v kusech po 1000, 5000, 10.000 a 50.000 Kč 
s datem 26. října 1922 a mají 1 kupon splatný
1. července 1923. Každý kus jest opatřen 
snímky podpisů ministra financí a předsedy 
Nej vyššího účetního kontrolního úřadu. Zápis 
v knize státního dluhu stvrzen jest snímkem 
podpisu ředitele státního dluhu.

Tyto pokladniční poukázky požívají sirotčí 
jistoty. O promlčení pohledávek z kapitálu 
i úroků platí všeobecná zákonná ustanovení.

Poukázky lze koupiti v nom. ceně u Bankov
ního úřadu ministerstva financí. Při koupi na
hradí se kupujícímu 6% úroky do 31. prosince 
1922.

Dr. Rašín v. r.

Státní tiskárna v Praze.


