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Obsah: (44.—47.) 44. Zákon o zevní úpravě předmětů státem vydaných neb podporovaných a vý
znamných po stránce výtvarné nebo veřejného vkusu. — 45. Nařízení, jímž se zřizuje poradní
sbor pro ústavy léčebné a humanitní. — 46. Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne
13. května 1921, 6. 189 Sb. z. a n., o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na
velkém majetku pozemkovém, a částečně se mění vysvětlivky k nařízení tomuto. — 47. Nařízení,
kterým se stanoví podle zákonů o odvodu koní a povozů náhrada odhadcům a náhrada za zpáteční
dopravu nepřevzatých evidenčních koní a dopravních prostředků.

44.
Zákon ze dne 16. února 1923
o zevní úpravě předmětů státem vydaných neb
podporovaných a významných po stránce
výtvarné nebo veřejného vkusu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ I(1) Zevní úprava předmětů na státní ná
klad nebo za státní subvenci vydávaných,
které jsou významný po stránce výtvarné
nebo veřejného vkusu, vyžaduje souhlasu
ministerstva školství a národní osvěty,
(2) Má-li se vydati předmět označený
v odstavci 1., jest za tím účelem oznámit!
ministerstvu školství a národní osvěty přesně
a včas věcné podmínky i případná přání.
(3) Ministerstvo školství a národní osvěty
opatří si ve věcech většího významu a nákladu
návrhy na provedení veřejnou soutěží,o jejímž
výsledku po stránce umělecké rozhodne po
rota, jím jmenovaná. Ve věcech méně důle
žitých nebo ve věcech naléhavých vypíše
soutěž omezenou nebo zadá dílo přímo umělci,
jejž uzná za zvláště k tomu způsobilého.
(4) Výrok poroty má závažný význam po
radní a může ho býti pominuto jen v přípa
dech, kde by provedení návrhu doporučeného
porotou bylo na závadu včasnosti nebo upotřebitelnosti předmětu k účelu, pro který má býti
opatřen.

§

2.

Zákon ze dne 13. ledna 1920, č. 45 Sb. z. a
:i., se zrušuje;
§ 3.
Tento zákon provede ministr školství a ná
rodní osvěty v dohodě se zúčastněnými
ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Malypetr v. r.
Bechyně v. r.

45.
Vládní nařízení
ze dne 2. března 1923,
jímž se zřizuje poradní sbor pro ústavy lé
čebné a humanitní.

Vláda republiky československé nařizuje
podle,§ 6 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 242
Sb. z. a n., o prozatímní úpravě právních po
měrů ústavů léčebných a humanitních v re
publice československé:
§ IPři ministerstvu veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy zřizuje se poradní sbor pro
ústavy léčebné a humanitní.
Sídlem jeho jest Praha.
§ 2.

Poradní sbor pro ústavy léčebné a huma
nitní podává na požádání ministerstva veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy nebo
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