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váhy a úkolů podniků upraveny vládním na
řízením. Při tom bude zároveň stanoveno, jak 
má býti přihlíženo k veřejným zájmům.

Provozovací kapitál může si správa podniku 
opatřiti krátkodobými úvěry se svolením mi
nisterstva, do jehož oboru podnik náleží, a se 
svolením ministerstva financí. Jinak mohou 
podniky tyto míti podíl na úvěrech ústavně 
vládě povolených podle rozhodnutí vlády.

Přebytky zjištěné po zapravení investic po
dle zásad stanovených nařízením podle 
odst. 1..odvádí podnik do státní pokladny, 
která hradí případný schodek zálohou. Zálohy 
provozovací poskytnuté státní pokladnou, 
jakož i podíly na úvěrech státních (odst. 2.) 
budou poskytovány na úrok, který určí vláda. 
Zálohy _ poskytnuté státní pokladnou, jež 
kryty jsou odvedenými přebytky, se neúro- 
kují.

Bilance, sdělané podle zásad stanovených 
nařízením podle odst. 1. a schválené minister
stvem, do jehož oboru podnik náleží, jakož 
i ministerstvem financí a Nej vyšším účetním 
kontrolním úřadem, jsou součástí státní účet
ní závěrky.

Ustanovení §§ 5 a 6 zákona ze dne 20. břez
na čís. 175 Sb. z. a n., zůstávají ne
dotčena.

Zatížení majetkové podstaty těchto podni
ků může se díti jen zákonem. ^

§ 4‘

^Správa podniku jest povinna předložití 
včas rozpočet podniku na rok příští. Rozpočet 
tento jest přílohou rozpočtu státního.

§ 5.

Na předpisech o právním zastoupení stát
ního majetku a o vedení exekuce proti státu 
se nic nemění.

§6.

Provedení tohoto zákona, který nabývá 
účinnosti dnem 1. ledna 1923, ukládá se mi
nistru financí v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

T, G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Rašín v. r.

Zákon ze dne 21. prosince 1922

o změně §u 8 zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně 
v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 
15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát 

přejímá'výkony zdravotně policejní.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
V odst. 4. §u 8 zákona ze dne 13. července 

1922, č. 236 Sb. z. a n., zaměňují se slova: 
, částkou 10.000 Kč“ slovy „částkou 3600 Kč“ 
a vkládá se za slova „i požitky vyšší" věta: 
„Jedna třetina smluvních požitků služebních 
je mimořádným přídavkem odpovídajícím mi
mořádným přídavkům úředníků státních".

Poslední věta téhož odstavce bude zníti 
takto: „Pensijní základna budiž stanovena se 
smluvními požitky ve smlouvě služební, nemá 
však býti nižší, než pensijní základna stano
vená §§ 1 a 2 zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 237 Sb. z. a n.“.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti současně se 

zákonem ze dne 13. července 1922, č. 236 
Sb. z. a n„ a provede jej ministr veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy se zúčastně
nými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.
Šrámek v. r.
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Zákon ze dne 21. prosince 1922,
kterým se mění ustanovení zákona ze dne
18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., o zmocnění 
vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, 
ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, 
jakož i k potřebným opatřením s tím souvi

sejícím.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.
§ 1 zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 

Sb. z. a n., mění se a má zníti takto:


