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§ 14.

Přemisťování holubů na území
republiky.
Dnem vyhlášení mobilisace počínajíc jest
každá přeprava (přemisťování) živých po
štovních holubů jakéhokoli druhu na území re
publiky zakázána; toliko vojenská správa
může i v těchto případech prováděti jakoukoli
přepravu (přemisťování) poštovních holubů.
15.
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(3) Odevzdají-li se poštovní holubi ústřed
nímu svazu spolků chovatelů poštovních ho
lubů, přenechá je svaz buď zdarma nebo za
mírný poplatek novým spolkům, nebo je prodá
členům podle nejvyšší podané nabídky; získa
ná částka připadne ve prospěch ústředního
svazu spolků chovatelů poštovních holubů.

(4) Podobně může vojenská správa podporovati ústřední svaz spolků chovatelů poštov
ních holubů tím, že mu přenechá nebo od
prodá vojenské poštovní holuby.
§17.

Součinnost obcí.

Účinnost a provedení nařízení.

(!) Obce jsou povinny podporovali spolky
chovatelů poštovních holubů, jakož i státní or
gány ve všem, co jest předepsáno zákonem
a tímto prováděcím nařízením.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ; provedou je ministr národní obrany,
ministr vnitra a ministr spravedlnosti.

(2) Jest to zejména:
a) starali se o to, aby osoby, které nejsou
členy spolků chovatelů poštovních holubů, po
štovních holubů nechovaly;
b) dbáti toho, aby v obvodu obce nebyli cvi
čeni holubi, kteří nepatří některému členu
spolku chovatelů poštovních holubů, a aby
osoby provádějící cvičení měly k tomu písemné
osvědčení od ministerstva národní obrany;
c) dohlížeti nad tím, aby se v obvodu obce
poštovní holubi nestříleli nebo nechytali.
§16.

Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r. Udržal v. r.
Bečka v. r.
Malypetr v. r.
Stříbrný v. r.
Novák v. r.
Habrman v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Franke v. r.
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Vládní nařízení
ze dne 21. února 1924,

■^'opadnutí poštovních holubů.

kterým se vydávají podrobné předpisy
k článkům II., III., VII. a VIII. finančního
zákona pro r. 1924.

í1) Poštovní holuby, kteří propadli podle
§ 12 zákona ve prospěch státu, oznámí úřad
(soud), který prohlásil jich propadnutí, zem
skému vojenskému velitelství, v jehož obvodu
touto úřad (soud) leží; toto velitelství pak roz
hodne, kterému vojenskému holubníku mají
býti odevzdáni, a zařídí proto, čeho je třeba.

Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. XVIII. finančního zákona ze dne
14. prosince 1923, čís. 245 Sb. z. a n., kterým
se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních
investic pro rok 1924:

(~) Zemská vojenská velitelství hlásí čtvrtletně ministerstvu národní obrany počet po
štovních holubů, přibylých takto do vojen
ských holubníků, a kromě toho počet zalétlých
(:lzich holubů, kteří byli vojenským holubníSuin odevzdáni, i s návrhem, mají-li tam býti
Ponecháni nebo odevzdáni ústřednímu svazu
Polku chovatelů poštovních holubů.

§ 1.
Dle čl. II. fin. zákona pro r. 1924 smí býti
úvěrů povolených tímto zákonem použito jen
k potřebám naznačeným v příslušných kapito
lách, titulech, paragrafech a pododděleních
státního rozpočtu, který jest připojen jako
příloha k finančnímu zákonu a zároveň s ním
ústavně schválen.
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Předpis tento se nevztahuje na podrob
nější položky uvedené v rozpočtových sešitech
jednotlivých kapitol, připojených k vládnímu
návrhu finančního zákona.
§ 2.

Prostředky povolené státním rozpočtem
mohou býti požadovány jen dle skutečné po
třeby. Každý poukazovací úřad jest povinen
dbáti při tomto požadování největší úspor
nosti a pamatovati, že rozpočtové položky ne
jsou určeny k tomu, aby vždy byly vyčerpány,
nýbrž že tvoří nejkrajnější hranici, až po kte
rou mohou býti učiněny výdaje v rozpočto
vém roce na nezbytně nutné resortní potřeby.
Nezbytně nutné potřeby resortní jsou ony,
které jsou odůvodněny jednak zákony, vlád
ními. nařízeními neb právními tituly, jednak
ony, které vyžaduje nerušený chod správního
odvětví.
§ B.
V případech odst. 2. čl. II. fin. zákona budiž
odůvodněno v příslušném spise, že výdaj od
povídá skutečné potřebě a že nepřesahuje V12
povoleného celoročního úvěru.
V případech odst. 3. čl. II. fin. zákona budiž
rovněž odůvodněno, že výdaj odpovídá sku
tečné potřebě. Převyšuje-li potřeba v jednot
livém případě ve správním roce 1924 peníz
50.000 Kč, budiž vždy vyžádán souhlas mini
sterstva financí již k prejudicielnímu činu
této potřeby.
Byl-li již dán k celkové potřebě souhlas
ministerstvem financí, není k výplatě případ
ných částek schválené potřeby zapotřebí dal
šího souhlasu ministerstva financí.
Bylo-li třeba vyžádati si předchozího sou
hlasu ministerstva financí, buďtež pozname
nány den příslušného rozhodnutí tohoto
ústředního úřadu a číslo jednací ve spise.

ního zákona v daném případě rozpočtového
úvěru, provede se poukaz.
V opačném případě uvede orgán obstaráva
jící službu účetní neb finanční podle platné
účetní instrukce ve spise příslušné námitky
a vrátí jej poukazovacímu, po případě rozpoč
tovému referentu k dalšímu jednání.
Nesouhlasí-li poukazovací, po případě roz
počtový referent s námitkami orgánu obsta
rávajícího službu účetní nebo finanční, jest
přednosta podřízeného úřadu poukazovacího,
po případě poukazovací referent (u minister
stva) povinen předložití věc s odůvodněným
vyjádřením svému nadřízenému ministerstvu,
případně ministrovi k rozhodnutí.
Jednotlivým .ministerstvům a nejvyšším
ústředním úřadům jest vyhrazeno, aby vydaly
v dohodě s ministerstvem financí podrobnější
předpisy v rámci tohoto nařízení, pokud toho
jejich organisace vyžaduje.

Řádnými výdaji splatnými v delších než
měsíčních lhůtách dle 2. odst. čl. II. rozumějí
se takové platy, které jsou splatný dle své
povahy vé čtvrtletních, pololetních neb i roč
ních lhůtách, jako na př. nájemné neb pach
tovné, umořovací splátky stavebních nákladů,
úroky a splátky státního dluhu a pod.
Tyto výdaje mohou se požadovat! celou
částkou splatnou v určité lhůtě.
§ 6.

Nepoukáže-li se v některém měsíci celá
V12 řádného ročního úvěru, může býti použito
zbytku v příštích měsících, jestliže jest to
nutno ku hrazení řádných výdajů.
Naopak bylo-li výjimečně v jednom měsíci
poukázáno za souhlasu ministerstva financí
více než 1/12, fná býti vyrovnána v některém
pozdějším měsíci ona částka, o kterou bylo
§ 4.
poukázáno více; nejpozději se tak státi musí
Aprobanti spisu jsou osobně zodpovědní za v posledním měsíci rozpočtového roku.
to, aby bylo vyhověno nařízení předcházejí
§ 7cího paragrafu.
Je-li potřebí sjednati dle finančního zákona
Správnost uvedených údajů přezkouší or
gán obstarávající službu účetní neb finanční, předchozí souhlas ministerstva financí, budiž
dbaje při tom přísně platných účetních in tomuto zaslána dvojmo stručná informace
strukcí pro zkoušení platebních poukazů, pří o každém jednotlivém případu; v této infor
padně referát rozpočtový; Jsou-li údaje maci buď odůvodněna nutnost a neodkladnost
správné a možno-li tudíž použiti dle finanč navrženého opatření.
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Ministerstvo financí vyžádavši si případně
dalších objasnění, vyznačí na obou stejno
pisech své rozhodnutí, podrží jeden stejnopis
jako koncept, druhý vrátí.
§

8.

Opatření dle čl. III. jest zcela výjimečné.
Souhlas k tomuto opatření může býti dán jen
v mezích ustanovení tohoto článku a jen je-li
odůvodněna náležitě nutnost navrženého opa
tření (§ 2, odst. 2.).
Úvěrů, stanovených v nejnižších pododděle
ních státního rozpočtu připojeného k finanč
nímu zákonu, může býti především použito
dle jejich určení a výše, jak uvedeno v podrob
ných sešitech příslušných kapitol. Rozdělení
v sešitech kapitol má pouze interní význam
a může býti v případu nezbytné potřeby v me
zích připuštěných odst. 1. čl. II. finančního
zákona, t. j. v mezích příslušné kapitoly, titulu
a paragrafu, resp. pododdělení býti použito
úspor té které položky k úhradě většího vý
daje jiné položky téže kapitoly, titulu a para
grafu, resp. pododdělení.

ústavní listiny, při čemž též bude zajištěna
úhrada těchto výdajů.
§ 10.
Jestliže byly hrazeny některé výdaje pře
sunem (virementem) podle odst. 1. čl. III.
fin. zákona úsporami z úvěrů jiných* rozpočto
vých položek, buďtež tyto úspory zazname
nány jako trvalá zkrácení oněch položek.
§ liZa úvěrní operace podle bodu 1. čl. VIL fin.
zákona pokládá se též vydání pokladničních
poukázek ministrem financí. Těmito poukáz
kami mohou poplatníci platiti daně přímé a
nepřímé, jakož i poplatky.
§ 12.

K článku VIII. fin. zákona se ustanovuje, že
úvěr rozpočtového roku lze zatížiti výdajem
poukázaným včetně do 31. prosince 1924. Po
tomto dni jen tehdy, byl-li platební rozkaz
dodán k předpisu příslušné účtárně nejdéle
do 5. ledna 1925, a provádí-li se výdaj poklad
nou byl-li této dodán nejpozději do 10. ledna
§ 9Řízení dle § 7 zákona z 20. března 1919, čís. 1925.
Poukazy, v r. 1924 datované a došlé účtárně
175 Sb. z. a n., buď zavedeno dříve, než se
neb
pokladně po uplynutí těchto lhůt, jest
založí právní titul požadované potřeby, a ne
teprve, když se má již hotové právní jednáni vrátiti jako neplatné.
likvidovati placením.
Případný souhlas ministerstva financí neb
Toto řízení budiž provedeno i v těch přípa Nej vyššího účetního kontrolního úřadu dle
dech, když v témže pododdělení státního roz čl. II. neb III. fin. zákona dlužno si vyžádati
počtu má býti použito úspor docílených na^yý- před koncem roku 1924.
dajích mimořádných k úhradě výdajů řád
§ 13.
ných a naopak.
Důsledkem ustanovení čl. III. jest, že sou
Ustanovení §§ 2, 3, 4, 7 a 1. odst. §u 8 tohoto
hrn úvěrů schválených ústavně finančním zá nařízení platí obdobně též pro rozpočet stát
konem, jest nejkrajnější mezí, až ke ktere ních investic.
vláda při svolení ku překročení jednotlivých
rozpočtových položek smí jiti, při čemž ovšem
§ 14.
jest vždy nezbytným požadavkem, aby pří
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
slušné opatření bylo pro resortní účely
hlášení a provede je ministr financí v dohodě
nutným.
Není-li pro jakýkoliv požadavek rozpočtem se všemi ministry.
povolených prostředků a není-li také možná
Bechyně v. r.
úhrada tohoto požadavku úsporami u jiných
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
položek schváleného rozpočtu, nelze povolili
Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.
prostředků k hrazení takovýchto výdajů ani
řízením dle § 7 zákona z 20. března 1919, čís.
Stříbrný v. r.
Srba v. r.
!75 Sb. z. a n. V těchto případech musí býti
Udržal v. r.
Habrman v. r.
vyžádáno svolení zákonodárných sborů, po
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.
Případě Stálého výboru Národního shromáž
dění republiky československé podle § 54
Státní tiskárna V Praze,

