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373.

Zákon ze dne 12. prosince 1922
o upotřebení části správních přebytků hro

madných sirotčích pokladen.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

(t) Hromadné sirotčí pokladny v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku odvedou každého roku 
po vyúčtování z úhrnu správních přebytků, 
které podle schválených ročních výkazů 
budou zjištěny za léta 1919 až 1921, percen
tuální kvótu příslušným zemím.

(2) Kvóta tato činí o Vro procenta méně, 
nežli úroková míra sirotčí pokladny ve výka
zovém roku platná. Z částek takto vypočte- 
ných odečte se režijní příspěvek dvou pro
cent a súčtuje jako státní příjem.

§ 2.

Částek, podle § 1 zemím přidělených budiž 
upotřebeno k ošetřování a vychovávání chu
dých sirotků až do dokonaného 18tého roku 
věku, jakož i zanedbaných neb opuštěných 
dítek.

§ 3.
Vznikla-li by u některé hromadné sirotčí 

pokladny ztráta reservním fondem nekrytá, 
budiž schodek uhrazen ze správních přebytků

Miných hromadných pokladen sirotčích pří
slušné země.

§ 4.
(1) Zákon tento nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení.
(2) Provésti jej náleží ministrům spravedl

nosti a financí ve shodě s ostatními zúčast
něnými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Dalanský v. r. Dr. Rašín v. r.

374.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 7. prosince 1922, 
kterým se vydává jednací řád pro rozhodčí 
komise podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 
1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), 
ve znění novely ze dne 13. července 1922, 

č. 220 Sb. z. a n.

Podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, 
č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve 
znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 
Sb. z. a n., nařizuje se dodatkem k nařízení 
vlády ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n.:

§ I-
Rozhodčí komise rozhoduje o stížnostech 

proti opatřením (rozhodnutím) státního po-
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