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240.
Zákon ze dne 17. prosince 1926

o úpravě rozpočtu vojenské správy.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
_ Rozpočet ministerstva národní obrany (ka

pitola XI) na rok 1926 snižuje se ve výdajích 
o částku 860 mil. Kč.

§ 2.

O) Na opatřování dalšího nejnutnějšího 
vojenského materiálu a na vybudování ne- 
vyhnutelně^ nutných vojenských staveb zři
zuje se zvláštní „Fond pro věcné potřeby ná
rodní obrany", dotovaný ze státního rozpočtu.

(2) K tomu cíli ukládá se ministru financí, 
aby každý rok po dobu 11 let, od roku 1927 
počínaje, zařazoval do státního rozpočtu (Vše
obecná pokladní správa) částku 815 mil. Kč.

^(3) Fond může býti také zvětšován dary, 
odkazy, sbírkami a pod.; není však samostat
nou právnickou, osobou.

(^ Peněžní prostředky fondu ukládají se 
na běžný účet u ministerstva financí, které 
je bude úrokovati až do vyčerpání sazbou 
podle poměrů na peněžním trhu.

(5) Fond spravuje a prostředky jeho na
kládá ministerstvo národní obrany za součin
ností ministerstva financí podle výstrojního, 
výzbrojního a stavebního programu, sestave
ného ministrem národní obrany v dohodě 
s ministrem xinancí. K jiným účelům pro
středků fondu nesmí býti použito.

§ 3.
Rozpočet ministerstva národní obrany ne

smí přesahovali zřetelem k věcným potřebám 
národní obrany, opatřovaným z fondu uve
deného v předchozím paragrafu, po dobu 11 
let, počínajíc rokem 1927, částku 1400 mil. 
Kč, ledaže by nové zákony vyžadovaly větších 
nákladů, rozpočtem dosud nepředvídaných.

§4.
Roční účty fondu schválené ministerstvem 

národní obrany a ministerstvem financí před
kládají se nej vyššímu účetnímu kontrolnímu 
úřadu.

§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.

§ 6.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru 
financí a ministru národní obrany.

T. G. Masaryk v. r. 
švehía v. r.

Dr. Engliš v. r. Udržal v. r.

241.

Vládní nařízení 
ze dne 22. prosince 1926

o úpravě cla na síran amonný saz. pal. 599 g 2. 

celního sazebníku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla a po
dle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 349 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby za
tímně upravila obchodní styky s cizinou:

§ 1.
Součinitel 20 k základní celní sazbě 3-60 Kč 

na síran amonný saz. pol. 599 g 2. celního sa
zebníku snižuje se na součinitel 6 na dobu od 
1. ledna 1927 do 30. června 1927.

§ 2.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1927 a provede je ministr financí po dohodě 
s ministry průmyslu, obchodu a živností a 
zemědělství.

švehla v. r.
Černý v. r. Najman v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v.%. Udržal v. r.
Dr. Peroutka v. r. Šrámek v. r.

Dr. Nosek v. r.

242.

Vyhláška ministra veřejných prací 
a ministra zemědělství 

ze dne 18. listopadu 1926 
o působnosti a složení státní vodohospodářské 

rady.

Na základě ustanovení §u 13 vládního na
řízení ze dne 22. prosince 1925, č.‘ 266 Sb. z.
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