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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.

Provede je ministr veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy v dohodě s ministrem fi
nancí.
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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
§ 5.
jistoty. O promlčení pohledávek z kapitálu
O žádostech za poskytnutí zálohy ze stát i úroků platí všeobecná zákonná ustanovení.
ních prostředků dle § 9 zákona rozhoduje mi
Poukázky lze koupiti v nom. ceně u Bankov
ního úřadu ministerstva financí. Při koupi na
nisterstvo financí.
hradí se kupujícímu 6% úroky do 31. prosince
§ 6.
1922.
Dr. Rašín v. r.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Státní tiskárna v Praze.

