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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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a n., o státní pomoci při živelních pohromách 
roku 1925 a o opatření k zamezení škod při 
živelních pohromách v budoucnosti, vydávají 
se o působnosti a složení státní vodohospo
dářské rady tyto podrobné předpisy:

§ I-

Státní vodohospodářská rada jest poradním 
sborem ministerstva veřejných prací a mini
sterstva zemědělství.

Sídlem jejím jest Praha.

Státní vodohospodářské radě přísluší podá
vat! buď na vyzvání ministerstva veřejných 
prací neb ministerstva zemědělství neb 
z vlastního podnětu dobrá zdání a návrhy:

1. o všeobecném programu soustavné 
úpravy vodních toku k zamezení povodňových 
škod a k hospodářskému využití vodstva po
dle §u 6 zákona ze dne 15. října 1925, č. 227 
Sb. z. a n.;

2. o podrobném ročním programu prací 
uvedených pod 1.;

8. o provádění a udržování staveb dle těchto 
programů;

4. o směrnicích pro stanovení příspěvků 
veřejných korporací a ostatních zájemníků.

§ 2.

Státní vodohospodářská rada skládá se ze 
80 členů, a to:

1. z pěti zástupců zúčastněných ústředních 
úřadů státních (ministerstev veřejných prací, 
zemědělství, financí, vnitra a ministerstva 
průmyslu, obchodu a živností);

2. ze tří zástupců úřadů zemských (Čechy, 
Morava, Slezsko), z jefdnoho zástupce žup- 
ních úřadů na Slovensku a z jednoho zástupce 
civilní správy pro Podkarpatskou Rus;

3. ze čtyř zástupců zájmových korporací 
průmyslu, obchodu a živností;

4. ze čtyř zástupců zájmových korporací 
zemědělských;

5. z jednoho zástupce korporací národo
hospodářských ;

6. ze šesti zástupců korporací vodohospo
dářských a melioračních;

7. z pěti zástupců z řad vědeckých a prak
tických odborníků.

Členy státní vodohospodářské rady uvedené 
pod č. 1. jmenuje příslušný ministr. Ostatní 
členy jmenuje ministr veřejných prací v do
hodě s ministrem zemědělství, a to, pokud 
jde o členy uvedené pod č. 2.—6., k návrhu 
příslušných korporací.

Za každého člena bude zároveň týmž způ
sobem jmenován náhradník, který, bude-Ii 
člen zaneprázdněn, zúčastní se na pozvání 
předsedy jednání ve funkci člena. Člen státní 
vodohospodářské rady jest povinen, vyroz- 
uměti předsedu včas o svém zaneprázdnění.

§ 3.
Členové a náhradníci státní vodohospodář

ské rady jsou jmenováni na funkční období 
tří let, které počíná první schůzí.

Uprázdní-li se místo některého člena neb 
náhradníka před uplynutím tohoto období, 
bude jmenován na zbytek období nový člen 
neb náhradník způsobem, uvedeným v §u 2.

Pokud nebudou noví členové a náhradnici 
jmenováni, prodlužuje se funkční období 
státní vodohospodářské rady v jejím dosavad
ním složení až do provedeného nového jme
nování.

Ministr veřejných prací v dohodě s mini
strem zemědělství může i před uplynutím 
funkčního období státní vodohospodářskou 
radu rozpustiti. V tom případě provede se 
nové jmenování podle §u 2.

§ 4.
Státní vodohospodářskou radu svolává buď 

ministr veřejných prací neb ministr země
dělství, zpravidla 4 týdny předem, a to stří
davě dle období kalendářních roků.

§ 5.
Řádné schůze státní vodohospodářské rady 

konají se dle potřeby, nejméně dvakráte do 
roka. Pořad jednání stanoví ministr veřej
ných prací v dohodě s ministrem zemědělství.

Požádá-li o to většina členů a uvede před
mět jednání, svolá předseda státní vodo
hospodářskou radu k mimořádné schůzi.

Iniciativní návrhy musí býti podány, má-li 
se o nich jednati, písemně předsedovi 8 dní 
před schůzí.

§ 6.

Jednání státní vodohospodářské rady koná 
se výlučně v jejích řádných nebo mimo
řádných schůzích dle ustanovení §§ 7—10.
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§ 7.
Schůzím státní vodohospodářské rady před

sedá ministr veřejných prací neb ministr 
zemědělství, po případě zástupce jimi určený.

V předsednictví střídají se oba ministři 
v obdobích kalendářních roků.

K platnému usnášení jest potřebí přítom
nosti alespoň 16 členů.

Usnesení děje se prostou většinou hlasů 
přítomných členů.

Při rovnosti hlasů jest návrh považovat! 
za zamítnutý.

Předsedající nehlasuje. Předsedá-li v za
stoupení ministra jím ustanovený člen státní 
vodohospodářské rady, nastupuje na jeho 
místo s právem hlasovacím jeho náhradník.

§ 8.
Zástupci úřadů uvedených v §u 2, čís. 1. a

2., mohou si přibrati do schůzí potřebné re
ferenty, kteří mohou se zúčastniti j ednání 
s hlasem poradním.

§ 9.
Schůze státní vodohospodářské rady jsou 

neveřejné.
§ 10.

Jednací řečí státní vodohospodářské rady 
jest jazyk státní, ve kterém se také sepisuje 
protokol.

§ 11.
O řádné neb mimořádné schůzi sepíše se pro

tokol, který bude obsahovali: jména přítom
ných členů, náhradníků a referentů, předměty 
denního pořádku, stručný postup jednání, 
podstatný obsah důležitých dobrozdání a do
slovné znění učiněných usnesení.

Písemná zvláštní vota připojí se k proto
kolu jako přílohy a učiní se o tom zmínka 
v protokole.

Protokol se přečte v nej bližší schůzi a pro
hlásí za schválený, není-li námitek. V opač
ném případě stanoví se ihned správné znění, 
po případě dožádáním usnesení.

§ 12.

Veškeré agendy státní vodohospodářské 
rady obstarává ministerstvo veřejných prací 
v dohodě s ministerstvem zemědělství.

§ 18.
Členství státní vodohospodářské rady jest 

úřadem čestným. Kterým členům (náhradní

kům) a referentům poskytne se ze státních 
prostředků náhrada výloh za jízdu a stravu, 
jakož i výměru a podmínky této náhrady 
ustanoví ministerstvo veřejných prací v do
hodě s ministerstvem zemědělství a financí.

§ 14.
Tyto předpisy nabývají účinnosti dnem 

vyhlášení.

Dr. Srdínko v. r. Dr. Spina v. r.

243.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 20. prosince 1926, 

jíž se opravují data výměny ratiťikačních li
stin a počátku účinnosti Úmluvy mezi česko
slovenskou republikou a Německou říší o úle
vách pohraničního styku mezi územím, které 
versailleskou smlouvou připadlo českosloven
ské republice, a územím Německé říše, publi
kované pod č. 23 Sbírky zákonů a nařízení 

z roku 1926.

Ratifikační listiny úmluvy mezi českoslo
venskou republikou a Německou říší o úle
vách pohraničního styku mezi územím, které 
versailleskou smlouvou připadlo českosloven
ské republice, a územím Německé říše, byly 
vyměněny dne 11. června 1925, takže úmluva 
nabyla podle čl. 14 působnosti dne 11. čer
vence 1925.

Tím se opravuje nesprávné uvedení těchto 
dat při vyhlášení úmluvy pod č. 23 Sbírky 
zákonů a nařízení z roku 1926.

Švebla v. r.

244.

Vládní nařízení 
ze dne 22. prosince 1926 

o úpravě školské správy v hlavním městě 
Praze.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 14 zákona ze dne 6. února 1920,


