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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 upotře- 
bitelnosti 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:

§ I-
Při 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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z vlastního popudu odborné náměty, pokud 
jde o správu ústavů léčebných a humanitních, 
po případě o vrchní dozor k ústavům ta
kovým.

Poradnímu sboru předkládají se podle po
sledního odstavce §u 8 zákona ze dne 21. pro
since 1921, č. 477 Sb. z. a n., každoročně k po
souzení zvláště konečné návrhy na rozdělení 
dotací, jež budou se vyplácet! veřejným ne
mocnicím a jiným ústavům léčebným z fondu, 
zřízeného na základě uvedeného zákona.

§ 3.

Poradní sbor skládá se ze zástupců mi
nisterstev veřejného zdravotnictví a těles
né výchovy, sociální péče, školství a národní 
osvěty, národní obrany, dále Zemského správ
ního výboru v Čechách, Zemského výboru na 
Moravě, Zemské správní komise pro Slez
sko, Zemského svazového výboru pro Sloven
sko, Svazu českých měst, Svazu českých okre
sů, Svazu měst slovenských, Svazu žup sloven
ských, Svazu německých sborů samospráv
ných, ústřední jednoty čsl. lékařů, Říšského 
svazu německých lékařů, Organisace českých 
správních úředníků veřejných nemocnic 
v Čechách, Svazu německých správních úřed
níků všeobecných veřejných nemocnic v Če
chách, ústředního svazu nemocenských po
kladen v Praze, českého ústředí nemocen
ských pokladen v Praze, Svazu německých ne
mocenských pokladen na Král. Vinohradech, 
Svazu moravských a slezských nemocenských 
pokladen v Moravské Ostravě a Zemské úřa
dovny pro pojišťování dělníků na Slovensku.

Až do zřízení zemského svazového výboru 
pro Slovensko bude v poradním sboru zastu
povat! Slovensko též ministr s plnou mocí 
pro správu Slovenska, po případě zástupce 
jím ustanovený.

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy může podle potřeby povolati 
do poradního sboru i jiné odborníky nebo zá
stupce jiných korporací jako další členy 
sboru.

§ 4.

Počet zástupců v předchozím paragrafu 
uvedených orgánů a korporací určuje a členy 
poradního sboru jmenuje ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Za tím účelem vyžádá si ministerstvo ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy ná
vrhy jmenovací od orgánů a korporací, jež 
dle § 3 mají poradní sbor obeslati.

Funkční období trvá 3 léta; po jeho uply
nutí mohou býti členové sboru znovu jme
nováni.

Dle týchž zásad jmenuje se náhradník na 
zbytek funkčního období, odpadl-li člen sboru.

§ 5.
Předsedou poradního sboru jest ministr 

veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, 
jeho náměstkem jest služebním pořadím 
nej starší z úředních zástupců ministerstva 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, 
kteří jsou členy sboru.

§ 6.
Funkce předsedy, jeho náměstka i členů 

poradního sboru jest čestná.
Členové, kteří nejsou státními úředníky, 

slíbí do rukou předsedy nebo jeho zástupce, že 
budou úřad svůj svědomitě konati a úřední 
tajemství zachovávati.

§ 7.
Schůze poradního sboru svolává předseda, 

kdykoliv se ukáže toho potřeba, nejméně však 
dvakrát do roka.

. Všechny členy pozvati jest písemně, ..včas 
a s přesným udáním programu.

§8.

Poradní sbor řídí se jednacím řádem, na 
němž sám prostou většinou hlasů se usnesl, 
a jenž byl ministerstvem veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy schválen. Za stejných 
podmínek jest přípustná i změna jednacího 
řádu.

§ 9.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Jeho provedením pověřuje se ministr 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ve 
shodě se zúčastněnými ministry.

Malypetr v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r. 
Bečka v. r.

Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r, 
Udržal v. r. 
Tučný v. r.

Dr. Markovič v. r.


