
Sbírka zákonů a nařízení, č. y®. 44:1

článek II.

Tabulka v § 1 vládního nařízení ze dne
13. ledna 1922, č. 22 Sb. z. a n., doplňuje se 
takto:

Činnost vojenského hodnostáře

Výše maxi
málního 

funkčního 
přídavku 

v Kč ročně

Dvěma zástupcům přednosty dělo
střeleckého a zbrojního odboru

8.000

Radům nejvyššího vojenského soudu, 
kteří zastávají funkce senátních 
presidentů

6.000

1 Ostatním radům nejvyššího vojen
ského soudu a náměstkům gene- 

S rálního vojenského prokurátora
5.000

j Veliteli vojenského zeměpisného 

ústavu 6.000

Veliteli čs. muniční továrny v Poličce
-

6.000

Velitelům zemského ženijního vojska 
pro Cechy, Moravu a Slovensko 

’
5.000

j Přednostovi technické skupiny pro 
Podkarpatskou Rus 3.500

článek III.

116.

Vládní nařízení 
ze dne 7. června 1923,

kterým se pro rok 1923 provádí zákon ze 
dne 21. prosince 1921, č. 477 Sb. z. a n., 
o zdravotní přirážce ku přímým daním stát
ním, podléhajícím přirážkám, a utvoření ve
řejného fondu pro podporu veřejných nemoc
nic a ústavů léčebných v republice českoslo
venské, a částečně mění vládní nařízení ze

dne 9. listopadu 1922, č. 324 Sb. z. a n.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 2, odst. 2., § 3, bod 2.,' a § 5, odst. 4., 
zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 477 Sb. z. 
a n., o zdravotní přirážce ku přímým daním 
státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření 
veřejného fondu pro podporu veřejných ne
mocnic a ústavů léčebných v republice česko
slovenské :

§ I-

Výše přirážky pro rok 1923 činí 8%.

§ 2.

Generální finanční ředitelství v Bratislavě 
a hlavní finanční ředitelství v Užhorodě pře
vedou měsíčně na šekový účet ministerstva 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, 
a to generální finanční ředitelství v Brati
slavě ve prospěch příjmové položky 1. §u 5 
tit. 1 kap. 23 státního rozpočtu a hlavní fi
nanční ředitelství v Užhorodě ve prospěch 
příjmové položky 1. §u 5 tit. 1 kap. 23 A 
z výnosu zdravotní přirážky v jejich obvodě 
předepsané na rok 1923 6/s-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1923. Provedení jeho přísluší mini
stru národní obrany.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 

Malypetr v. r. 
Bečka v. r.

Dr. Dolanský v. u 

Novák v. r. 

Stříbrný v. r.

Dr. Hodža v. r.

Habrman v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Di1. Kállay v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markoyič v. r.

§ 3.
Zemské finanční ředitelství v Praze pře

vede částku vybývající po zapravení náhrady 
uvedené v § 3, bod 1., zákona, .generální 
finanční ředitelství v Bratislavě a hlavní 
finanční ředitelství v Užhorodě částky, vy
bývající po zapravení náhrad uvedených 
v § 2 tohoto nařízení, zemské finanční ředi
telství v Brně a finanční ředitelství v Opavě 
pak celkové obnosy přirážky, jež byly v jejich 
obvodech vybrány, na šekový účet fondu pro 
podporu veřejných nemocnic' a ústavů léčeb
ných (§ 4 zákona).

§ 4.
§ 1, druhá věta, a § 2 vládního nařízení 

ze dne 9. listopadu 1922, č. 324 Šb. z. a n.,
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pozbývají platnosti. Ostatní ustanovení cit. 
vládního nařízení zůstávají nedotčena.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provedou je ministr veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy a ministr financí 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Doíanský v. r. 
Hábrman v. r.
Dr. Franke v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Hodža v. r.

Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Bečka v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

117.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 9. června 1923

o obchodní a celní úmluvě mezi republikou 
československou a Švýcarskem.

Obchodní a celní úmluva mezi republikou 
Československou a Švýcarskem, sjednaná vý
měnou diplomatických not v Bernu dne 6. břez
na 1920, uvedená podle zákona ze dne 25. listo
padu 1919, č. 637 Sb. z. a n., zatímně v plat
nost vládním nařízením ze dne 18. května 
1920, č. 378 Sb. z. a n., a v jeho příloze oti
štěná, byla usnesením , Národního shromáž
dění, a to poslanecké sněmovny ze dne 8. února 
1921 a senátu ze dne 17. března 1921, a roz
hodnutím presidenta republiky ze dne 1. června 
1923 ústavně schválena.

Tím stává se shora uvedené vládní nařízení 
bezpředmětným.

Při tom se vyhlašuje, že důsledkem výpo
vědi se strany švýcarské dnem 5. července 
1921 pozbyla platnosti zvláštní ustanovení 
celní, zakládající se na odst. 1. a 2. článku 2 
obchodní smlouvy mezi Rakousko-Uherskem 
a Švýcarskem, sjednané dne 9. března 1906. 
Příslušné pokyny v oboru celním byly vydány 
vynesením ministerstva financí ze dne 2. čer
vence 1921, č. 69.842/6856/21—IV/12, uve
řejněným ve Věstníku ministerstva financí 
z roku 1921, odd. I B, č. 84 (str. 240).

V dohodě s ministrem financí, ministrem 
průmyslu, obchodu a živností a ministrem 
zemědělství vyhlašuj i :

Dr. Beneš v. r.

Státní tiskárna v Praze.


