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35.

Zákon ze dne 29. února 1928 
o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky 
hlavního města Prahy ve všeobecné nemocnici 

v Praze.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
(') Předpisy o náhradě ošetřovacích útrat 

ve všeobecných veřejných nemocnicích v Če
chách, zejména § 5 zákona ze dne 5. března 
1888, č. 19 čes. z. z., o úpravě veřejnopráv
ních poměrů všeobecných veřejných nemocnic 
v Čechách, platí ode dne účinnosti tohoto zá
kona také o náhradě ošetřovacích útrat ve 
všeobecné nemocnici v Praze za příslušníky 
hlavního města Prahy.

(2) Týmž dnem pozbývá platnosti předpis 
dekretu dvorské kanceláře ze dne 18. září 
1788, č. 292, gub. č. 32958, o léčení pražských 
chudých ve všeobecné nemocnici v Praze zdar
ma předpis dekretu dvorské kanceláře ze 
dne 25. července 1829, č. 3311, č. 146 čes. prov. 
sb. zák., p léčení jiných pražských obyvatelů 
na III. třídě nemocniční za nižší sazby.

§ 2.
Předchozími předpisy se nic nemění na 

zvláštním administrativním postavení vše
obecné nemocnice v Praze a jejích správních 
zařízeních, která podle § 21 zákona č. 19/1888 
čes. z.^ z. zůstala nedotčena, s dodatkem, že 
zemská správa politická v Praze, jakožto úřad 
spravující všeobecnou nemocnici v Praze, vy
měřujíc ošetřovací sazbu, poskytne zemské

mu správnímu výboru příležitost, aby se o ní 
předem vyjádřil.

§ 3.

Ustanovení odst. 2. § 86 zákona ze dne 27. 
dubna 1850, č. 85 čes. z. z. (obecního řádu 
hlavního města Prahy), podle něhož poměry 
obce ku všeobecné nemocnici v Praze mají 
býti upraveny dohodou se správou státní, ne
vztahuje se na věci upravené tímto zákonem.

§ 4.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. 
Jeho provedením pověřuje se ministr veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy v do
hodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.
Dr. Tiso v. r.

36.

Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 29. února 1928 

o statistice výroby cukrovky podle hospodářů 
v letech 1927 a 1928 a o statistice sušáren če
kanky a továren na kávové náhražky za vý

robní období 1927/1928.

Podle § 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, 
č. 49 Sb. z. a n., o organisaci statistické 
služby, vyhlašuji:

Podle usnesení výboru Statistické rady 
státní pro statistiku zemědělskou, jenž byl 
podle § 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 28. 
listopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n., zmocněn,
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?nooSe llsnááel s konečnou platností, bude v r. 
1928 provedena statistika výroby cukrovky 
podle hospodářů za léta 1927 a 1928, jakož 
i statistika sušáren na čekanku a továren na 
kávové náhražky za výrobní období od 1. září 
1927 do 31. srpna 1928.

Statistika výroby cukrovky podle hospo
dářů bude provedena prostřednictvím cukro
varu, jejichž orgánové vyšetří v březnu t. r. 
dotazem u zemědělců, s nimiž budou uzavířati 
smlouvy 0 dodávce řepy, data vztahující se 
■ závodům, v nichž se cukrovka pěstuje, a po 

skončeni výrobního období doplní tyto údaje 
daty o množství dodané cukrovky.

Pěstitelé cukrovky mají povinnost dáti zá
stupcům cukrovarů pravdivé a přesné infor
mace o skutečnostech zjišťovaných touto sta
tistikou, jakož i podati bez odkladu později 
zadané doplňky, opravy a vysvětlivky.

Správy cukrovarů jsou povinny vyžádati si 
od zemědělců potřebné údaje, doplniti je daty 
o množství dodané cukrovky a zaslati tento 
statisticky materiál bez průtahu a bez jakého
koliv zprostředkování přímo Státnímu úřadu

„ ft^kému, jakož i podati bez odkladu poz- 
oeji zadané doplňky, opravy a vysvětlivky.

Statistika sušáren čekanky a továren na ká
vové náhražky provede se vyplněním zvlášt

ních dotazníků. Každý, kdo provozuje po živ- 
nostensku sušení čekankových kořenů nebo 
vyrábí kávové náhražky, jest povinen pří- 
slusný dotazník ve všech jeho částech prav- 
drve a přesně yyplniti a vrátiti Státnímu 
uradu statistickému po ukončení výrobního 
období, nejpozději 15. září 1928, jakož i po
dati později bez odkladu všechny žádané do
plňky, opravy a vysvětlivky.

Provedením tohoto usnesení byl podle § 11 
vh nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen Státní 
úřad statistický v Praze.

Porušení povinnosti zpravodajské bude tre
stáno podle ustanovení § 5 zák. č. 49/1919 Sb. 
z. a n.

Orgánové cukrovarů, jichž prostřednictvím 
budou sbírána data o výrobě cukrovky podle 
hospodářů, jsou povinni zachovati o všech zji
štěných skutečnostech přísnou mlčenlivost, 
zvláště vůči úřadům berním.

Porušení této povinnosti bude trestáno po
dle § 8 zák. č. 49/1919 Sb. z. a n.

Dr. Šrámek v. r.


