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veřejném sezení, leč by stěžovatel ve stížnosti 
nebo žalovaný úřad v odvodním spise vý
slovně žádali, aby ustanoveno bylo o nich ve
řejné ústní líčení.

DÍL VI.
Závěrečná ustanovení.

§ 45.
Náklad, který vznikne provedením tohoto 

zákona, uhradí dosavadní vydržovatelé.

§ 46.
(1) Dnem účinnosti tohoto zákona pozbý

vají platnosti, pokud tento zákon výslovně ji
nak nestanoví nebo se z něho jinak nepodává, 
všechna v jiných předpisech obsažená ustano
vení o předmětech, které jsou upraveny_y tom
to zákoně. Zejména se zrušují s výjimkou 
předpisů o pensích a zaopatřovacích^ platech, 
pokud neodporují tomuto zákonu, dále před
pisů, jichž se tento zákon dovolává, pokud 
vztahuje jejich platnost na poměry jím upra
vované, dosud platná ustanovení:

zákona ze dne 23. května 1919, č. 274 Sb. 

z. a n.,
zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 306 Sb. z. 

a n., kromě čl. IV,
zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. 

z. a n., kromě čl. IV, V, VI, VII, hlavy IV a V.

(2) Vládě se ukládá, aby předpisy, jichž se 
tento zákon dovolává a jejichž platnost vzta
huje na poměry jím upravované, vyhlásila ve 
znění přizpůsobeném tomuto zákonu.

§ 47.
(1) Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

1926.
(2) Personální opatření učiněná v době od 

1. ledna 1926 do vyhlášení tohoto zákona zů
stávají v platnosti a sluší je uvésti ode. dne 
jejich účinnosti v soulad s ustanoveními to
hoto zákona. Při tom budiž postupováno podle 
obdoby ustanovení dílu V.

(s) Ustanovení tohoto zákona se ne
vztahují na učitele, kteří byli podle §u 27 
zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. 
z. a n., přeloženi do trvalé výslužby nebo pro
puštěni, jestliže byli nejdéle do vyhlášení 
zákona písemně vyrozuměni podle ^obdoby 
ustanovení 3. odstavce §,13 zákona čís. 286 
ai 1924 Sb. z. a n. Služební a platové poměry 
těchto učitelů se řídí předpisy platnými do 
dne účinnosti zákona.

(4) Zákon tento provede ministr školství a 
národní osvěty v dohodě s ministry financí 
a vnitra.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

' Dr. Krčmář v. r.

105.

Zákon ze dne 24. června 1926 
o platových poměrech státních obecních 

(městských) a obvodních lékařů.

Národní shromáždění republiky^ českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Platové poměry státních obecních 
(městských) a obvodních lékařů se upraví 
podle zásad současného zákona o úpravě pla
tových a někteiých služebních poměrů stát
ních zaměstnanců (platový zákon) tak, aby 
počáteční smluvní plat dosavadního středního 
typu zdravotních obcí a obvodů odpovídal 
počátečnímu služnému sedmé platové stupnice 
úřednické ročních 9.000 Kč (§11 svrchu uve
deného zákona).

(2) Mimo tento typ (typ základní) se zřídí 
podle zásad § 37, odst. 1, vládního nařízení ze 
dne 11. ledna 1923, č. 24 Sb. z. a n., tři další 
typy zdravotních obcí a obvodů, ve kterých 
činí počáteční smluvní plat 6.000, 12.000 a
15.000 Kč ročně.

(s) Počáteční smluvní plat se zvyšuje po 
pěti rocích bezvadné služby vždy o 10%, nej
výše však šestkráte.

(4) činovné a výchovné státním obecním 
(městským) a obvodním lékařům nenáleží.

§ 2.
Odpočivné a zaopatřovací platy státních 

obecních (městských) a obvodních lékařů a je
jich pozůstalých budou přiznávány a vymě
řovány ve smyslu a podle zásad platového zá
kona uvedeného v § 1, při čemž jednotná po
čáteční pensijní základna ve všech typech 
zdravotních obcí a obvodů odpovídá počáteč
nímu smluvnímu platu základního typu a zvy
šuje se o přiznané zvýšení platu.
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Vládní nařízení určí, která ustanovení pla
tového zákona uvedeného v § 1 a případně 
s kterými změnami 'platí pro státní obecní 
(městské) a obvodní lékaře, jakož i pro pozů
stalé po nich.

§4.

Náklad, který vznikne provedením tohoto 
zákona, se uhradí z těchže pramenů, ze kte
rých se hradí aktivní, odpočivné a zaopatřo
vací platy osob, o něž jde.

§ 5.

Veškerá ustanovení tomuto zákonu odpo
rující pozbývají platnosti.

§6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1926 a provede jej ministr veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy v dohodě s mi
nistry financí a vnitra.

T, G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Scliieszl v. r.

106.
Vládní nařízení 

ze dne 2. července 1926
o částečném přenesení působnosti župního 
úřadu (župana) v Mukačevě na úřady nižší 

instance.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3, odst. 8., zákona ze dne 29. února 
1920, čís. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny če
skoslovenské republiky):

§ 1.

0) Působnost, která přechází podle vlád
ního nařízení ze dne 4. června 1926, č. 84 Sb. 
'z. a n., na župní úřad (župana) v Mukačevě, 
přenáší se v případech právních ustanovení 
uvedených v § 1, lit. A, čís. 1—12 (v oboru 
správy veřejného zdravotnictví), lit. B, 
čís. 1—9 (v oboru správy komunikační), 
v lit. D, čís. 1—2 (ve věcech manželských), 
lit. E (v oboru vydávání cestovních pasů) 
vládního nařízení ze dne 22. prosince 1922,

č. 385 Sb. z. a n., na hlavnoslúžnovské úřady 
jako úřady I. stolice s výjimkou příslušnosti 
k vydávání cestovních pasů v obvodu policej
ního komisařství v Mukačevě a v Berehově, 
jež se přenáší na tyto úřady jako úřady 
I. stolice.

(2) Příslušnost k povolování veřejných sbí
rek, které mají býti uspořádány toliko v ob
vodu některého hlavnoslúžnovského úřadu, 
v obvodu policejního ředitelství v Užhorodu, 
v obvodu policejního komisařství v Mukačevě 
a v Berehově, a příslušnost k opatřením s tím 
souvisejícím, pokud by župnímu úřadu (žu
panovi) v těchto případech náležela, přechází 
na tyto úřady.

§ 2,
Na záležitosti do dne účinnosti tohoto na

řízení podané nebo projednávané nevztahují 
se ustanovení shora uvedená; je vyřídí župní 
úřad (župan) ve své působnosti.

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1926; provede je ministr vnitra v do
hodě se súčastněnými ministry.

, černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

107.

Vládní nařízení 
ze dne 2. července 1926, 

kterým se částečně mění seznam přepycho
vých předmětů a výkonů, vydaný vládním na
řízením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 26, odst. 1., zákona ze dne 21. pro
since 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu 
a dani přepychové:

§ 1.

(1) Položka 139 seznamu přepychových 
předmětů, vydaného vládním nařízením č. 
185/1924 Sb. z. a n., se zrušuje.

(2) Položka 105 téhož seznamu se pozmě
ňuj e a bude zníti:


