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(2) Příspěvek ve výši 10% pozemkové daně 
předepsané v obci z veškeré půdy kromě lesů 
jsou povinny platili všechny obce, tedy i ty, 
které nevypisují obecních přirážek k pozem
kové dani.

í3) Způsob, jakým se příspěvky fondu od
vádějí a zúčtují, stanoví předpisy, jež vydalo 
ministerstvo financí k provedení zákona 
č. 76/1927 Sb. z. a n. a zákona ze dne
15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě 
finančního hospodářství svazků územní samo
správy (vynesení min. fin. č. 132835/27 — 
Věstník min. financí č. 2/1928, str. 228 a 
další).

(j) Z příspěvků do fondu plynoucích hradí 
správa fondu veškerou svoji režii, nutná vy
dání spojená s agendou okresních komisí, ze- 
jména náklady řízení při zjišťování způsobe- 
ných škod, jakož i náhrady pozemkové daně 
s přirážkami povolené jednotlivým poškoze
ným držitelům zemědělské půdy.

(5) hospodaření zvláštními fondy dlužno 
postupovati _ s největší šetrností, členové 
okresní komise mají nárok na náhradu cestov- 
ného ^ a stravného z prostředků fondového 
jmění podle předpisů platných pro státní za- 
íííěstnanee 6. platové stupnice, pokud jim ne
přísluší nárok na takovou náhradu z jiného 
právního titulu. Aktivním zaměstnancům stát
ním nebo samosprávným přísluší náhrada ce
stovních výloh podle předpisů platných pro 
státní ̂ zaměstnance. Cestovní účty jest předlo- 
ziti příslušnému politickému úřadu ku pře
zkoušení. Přiznanou částku poukáže a vyplatí 
sprava fondu.

(_’) Zbytku dotací, který nebyl běžnými 
,aV .a Povolenými náhradami daně s přir 
Kami v dotčeném roce vyčerpán, může t 
použito ku poskytování mimořádných pod; 
pi o hospodářsky slabé poplatníky pozemk 

ane, jimž ku zmírnění škod způsobených 
' e n/,mi Pohromami jest zvláštní pomoci tře 
i 'Pa^ly-uloží se jako reserva ; 
~ •v.1 vyoaju příštích let na úrok. úroky z i 
žene reservy plynou do fondu.

váif^S^4 Úče1lové,ho Jmění pro poskj 
nich POZemAově ^aně z důvodů žr
ziíáštm l^'fn-^ělských kulturách tv 
skSrad n"aínéh0 rozP°čtu ^mě<
sE) Toto EaCh-a na.Moravě Ústředn
leně oď StatnTh °ye^e?1 JeSt účtovati od
Sia ze dEí ° ]meni fondů (P^le § 2
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(s) Účetní závěrku o hospodaření tímto úče
lovým jměním předloží jeho správa do tří mě
síců po skončení správního roku nejvyššímu 
účetnímu kontrolnímu úřadu.

§ 12.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem

1. ledna 1928 a provede je ministr financí 
v dohodě s ministry zemědělství a vnitra.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Novák v. r.
Dr. Gazík v. r.
Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

černý v. r.
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Spina v. r. 
Najman v. r.

75.

Vládní nařízení 
ze dne 24. května 1928 

o poskytování podpor při živelních pohromách.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 14. července 1927, č. 118 
Sb. z. a n., o poskytování podpor při živelních 
pohromách:

§ 1.
í1) Od 1. ledna 1928 počínajíc bude přispí

vat! stát do fondů, zřízených při zemědělských 
radách ( v Podkarpatské Rusi při zemědělském 
referátu civilní správy) podle § 108 zákona ze 
dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o pří
mých daních, částkou -8,000.000 Kč ročně a 
držitelé půdy zvláštní přirážkou, vybíranou 
zároveň s pozemkovou daní ve výši 12% státní 
daně.

(2) Peníz, získaný dle odstavce 1., tvoří 
zvláštní účelové jmění těchto fondů, z něhož 
se budou poskytovati podpory zemědělcům, 
postiženým živelními pohromami v roce 1928 
a v letech dalších.

§ 2.
í1) Ze státního příspěvku, uvedeného v § 1, 

odst. 1., připadá částka 3,440.000 Kč fondu 
zřízenému při zemědělské radě v Praze,
1.600.000 Kč fondu zřízenému při zemědělské 
radě v Brně, 240.000 Kč fondu zřízenému při 
zemědělské radě v Opavě, 2,280.000 Kč fondu 
zřízenému při zemědělské radě v Bratislavě a
440.000 Kč fondu zřízenému při zemědělském
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referátn civilní správy Podkarpatské Rusi
nrvS01?!6; R°ZWh tento PIatí Pro dobu 
pivmch 5 let, počínajíc rokem 1928. Rozvrh
na další léta provede ministr zemědělství v do- 
node s ministrem financí.

(2) Tyto státní příspěvky poukáže minister
stvo financi ve ^letních splátkách předem.

§ 3.
Přirážku 12% k státní pozemkové dani vy-

b2níUh?p7bf°Vár°yéň S P°zemkovou daní 
beim urady (suctovaci oddělení). Odvod ieií
provedou účtárny zemských finančních úřadů
E0,if°ndiUf ’ ,uyedeným v § 2> ve čtvrtletních 
Unitách splatných pozadu.

§ 4-
(J> účelová jmění fondová (S 1 odst 2 )

vPp7aze a^rnf111^^ . zeměděls’kých ' rad 

vad v Opavě a

.e sXrtředmt0 ^ UŽŠÍ k°mÍSe’ zvolená

vélmtvoň^Sárt^010 ÚČ,e,ového Jmění fondo-

daH)iiaf„iafrdréh? m

4MH f0n,i0vým iest

('’) Ministerstvu zemědělství íoc-r

Hs—řKa-ri

§ 5.
l-,u7 Z Prostředku, uvedených v S8 2 a 3
včetně SiSÍf^t ^ řidičům' 

lesu, kten budou postiženi ži-

Sn V roce 1928 a v Ietech dal-
sich Podpory udělují se jen v mezích, pro
středku fondového jmění, částky, jichž v tom 
kterem kalendářním roku nebude použito, za
chovají se pro týž účel v letech dalších.

-i *7 2lVe4ni" Pohromou rozumí se mimořádná 
škoda na pozemcích, podrobených pozemkové 
dam na zemědělských plodinách, hospodář
ských a obytných budovách a na hospo
dářském zvířectvu zemědělců, která jest pro 
poškozeného rázu katastrofálního. Jest to ze- 

■1 ra<ma^škoda, ^působená krupobitím, povodní, 
Pnjtrzi mračen, větrnou smrští, mrazy, 
mokrem, suchem, myšmi, škůdci rostlinnými, 
požárem, dále dobytčími nákazami, tato ovšem 
jen potud/pokud dobytče zhynulo anebo bylo 
nucene poraženo, škoda pak nebyla hrazena 
podle platných předpisů o nákazách zvířecích, 
-bv.a-h vsak náhrada podle těchto předpisů 
odepřena, ač při nákaze, o kterou šlo, se jinak 
poskytuje, nelze poskytnout! podpory ani po
dle tohoto nařízení. V úvahu přijde tu pře- 
devsím poškození, ohrožující postiženého na 
jeho hospodářské existenci, a pak ono poško- 
zem, jimž zmenší se normální výtěžek země
dělského (lesního) podniku o polovici výji- 
mecne alespoň o dvě pětiny, odůvodňují-li to 
zvlast nepříznivé hospodářské poměry poško
zeného.

(3) Wi zemědělec v jednom roce postižen 
několikráte týmiž neb různými živelními po- 
iio.nami, možno posuzovati rozsah škody po
dle úhrnného účinku všech v úvahu přicháze
jících prokazatelných živelních škod.

(‘) Poskytování podpor jest vžiti zřetel 
k hospodářským poměrům poškozeného, jakož 
i náhradám a podporám, jichž se mu z téhož 
důvodů dostalo, zejména podle §§ 108 a 109 
zak. č. 76/1927 Sb. z. a n., z titulu pojištění 
neb soukromých podpor.

(5) Místní příslušnost fondového jmění 
ureuje se polohou majetku živelní pohromou 
postiženého y obvodě působnosti té které ze-
Sk Rusi y’ P°kud 86 týČe eivilní správy 

§ 6.
ráliíHi P^vP0-ry'ib'Ud°- P0skyt0vány v natu' 
i - ^ igmalni a šlechtěné osivo, hnojivo,
nebo 7n’ ^°nC1 pi:ostředky a P°d-) buď zdarma 
nebo za cenu sníženou. Peněžní podpory v ho-
skvtovánítá11 ?.clskyt0vány Jen výjimečně. Po- 

zapujcelí se v zásadě nevylučuje.
gtěrn l0™™* Se1 Udělují- když byla dříve zji
štěna konečná skutečná škoda, při škodách



Sbírka zákonů a nařízení, č. 75. 327

způsobených na zemědělských plodinách však 
zpravidla až po skončené sklizni. Jen v pří
padech zvláště ohledu hodných možno poskyt- 
nouti okamžitou výpomoc již dříve.

§ 7.
(]) Vyšetřováním škod pověřují se politické 

úřady I. stolice za spolupůsobení místních a 
okresních komisí.

(2) Místní komise, kterou jest zříditi 
v každé obci postižené živelní pohromou, 
skládá se z předsedy a dvou až čtyř místních 
znalců, jmenovaných politickým úřadem I. 
stolice z řad místních zemědělců po slyšení de
legáta zemědělské rady z příslušného okresu.

(3) Místní komise jest schopna jednati, 
jsou-li přítomni kromě předsedy aspoň 2 
znalci. Za názor komise platí posudek, pro 
nějž se vysloví prostá většina přítomných 
členů komise, při rovnosti hlasů rozhoduje 
předseda. Nedocílí-li se většiny, třeba vyzna- 
čiti posudky jednotlivých členů komise.

(4) Funkce místních komisí jest čestnou a 
členové nemají tudíž nároku ani na odměnu, 
ani na náhradu jakýchkoli výloh.

(5) Okresní komise podle vládního nařízení
ze dne 24. května 1928, č. 74 Sb. z. a ni, o ná
hradách pozemkové daně z důvodů živelních 
škod na zemědělských kulturách, jsou pří
slušný jednati i podle tohoto nařízení.

§ 8.

I1) Žadatel o podporu ohlásí škodu bez pro
dlení, nej později do 8 dnů ode dne, kdy škoda 
mohla býti při náležité péči zpozorována, 
u obecního úřadu obce, kde se škoda stala. Na 
pozděj ší ohlášení škody nebude brán zřetel. 
Výjimečně může překročení oznamovací lhůty 
býti prominuto, prokáže-li poškozený, že se 
zmeškání nestalo z jeho viny, a nebyla-li pře
kročením lhůty vyloučena možnost zjistiti ně
kterou z okolností rozhodných pro určení 
škody.

(2) Obecní úřad zpraví o tom předsedu 
místní komise, byla-li již zřízena, jinak poli
tický úřad I. stolice, aby místní komisi zřídil.

(3) Místní komise vyšetří:
a) Jakého druhu byla živelní pohroma (po

vodeň, krupobití atd.),

b) jak se projevil škodlivý účinek živelní 
pohromy (odplavením půdy, zlámáním stébel 
atd.),

c) rozsah způsobené škody. Příslušné znaky 
jest tu zjistiti se zřením ku výsledku žní tak, 
aby se mohlo posouditi, zda jde o škodu ohro
žující postižené existenčně, neb zmenšující 
normální výnos hospodářského tělesa o jednu 
polovinu, výjimečně alespoň o dvě pětiny (§ 5, 
odst. 2 a 3),

d) majetkové, rodinné a výdělečné poměry 
žadatelovy, jakož i tu okolnost, zda a do jaké 
míry jest škoda uhrazena náhradou neb pod
porou (§ 5, odst. 4).

O šetření místní komise sepíše se protokol.

(4) Předseda místní komise odevzdá spisy 
o vyšetření škody obecnímu úřadu, který je 
předloží politickému úřadu I. stolice pro 
okresní komisi.

§ 9.
(1) Okresní komise přezkouší práci míst

ních komisí. V případě nezbytnosti vyšle nej
výše dva své členy, aby věc vyšetřili za spolu
působení místní komise na místě samém. 
Takto vyslaní členové okresní komise mají 
nárok na náhradu cestovného a stravného 
z prostředků účelového jmění fondového po
dle předpisů, platných pro státní zaměstnance
6. platové stupnice, pokud jim nepřísluší ná
rok na náhradu takovou z jiného titulu. Aktiv
ním zaměstnancům státním nebo samospráv
ným přísluší náhrada cestovních požitků po
dle předpisů platných pro státní zaměstnance. 
Cestovní účty jest předložití příslušnému poli
tickému úřadu I. stolice ku přezkoušení. Při
znanou částku poukáže a vyplatí správa úče
lového jmění fondového (§ 4, odst. 1).

(2) Po přezkoušení prací místních komisí 
postoupí je okresní komise s odůvodněným 
návrhem politickému úřadu I. stolice, který 
připojí své dobrozdání a zašle celý elaborát 
správě účelového jmění fondového.

(3) V případech zvlášť naléhavých, kdy 
jde o zemědělce ohroženého živelní pohromou 
na existenci, může politický úřad I. stolice, 
dle možnosti po slyšení delegáta zemědělské 
řady z příslušného soudního okresu navrh- 
nouti ihned správě fondu, jaká podpora by 
měla býti udělena jako okamžitá pomoc.

§ 10.
Na základě zaslaných elaborátů rozhodne 

o podporách — v Čechách a na Moravě podle 
návrhů odborů zemědělské rady — správa 
účelového jmění fondového volným uvážením 
s platností konečnou (§4, odst. 1).
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§ 11.

J^n°tne tiskopisy vydány budou ná- 
vami UCeloveho Jměllí fondového jeho sprá-

^l^^ohy, spojené s vydáním všech po
třebných tiskopisu, jakož i místním šetřením 
clenu okresních nouzových komisí (§ 9, odst.
úrokVlIl6 reZ1>ní ^lohy zatěžují především 
'(§ 4 mdst7 8°)UC1 Z UCelového iniění fondového

§ 12.

liláípn^p1 t0ij0 nabyvá účinnosti dnem vy- 
hlasem. Provede je ministr zemědělství v do
hodě s ministry financí a vnitra.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Srdínko v. r. černý v. r.

Dr. Engliš v. r. Dr. Hodža v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.
Najman v. r. Dr. Spina v' r.

Udržalv.r. Dr. Tiso v. r.

Dr. Nosek v. r. Dr. Gažík v. r.

či. II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášeni; jeho provedením pověřuje se ministr
nistry!1 °brany V d0h0dě 86 zúč^tněnými mí

76.
Vládní nařízení 

ze c*ne 24. května 1928, 
junz se částečně mění vládní nařízení ze dne 
25 září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se pro- 
vad! zákon o úpravě hospodaření ve státních 
avo ech, ústavech a zařízeních, jež převahou 

nemají plniti úkoly správní.

podkfls rePubliky, československé nařizuje
1922 č 404 Zak°na Ze dne 18- Pasince 
ve státních ’ a' a1n‘’,° úpravě hospodaření 
iPŽ f závodech, ústavech a zařízeních 

•leZ Plevahou nemaJÍ Plniti úkoly správní : ’

čl. I.
Vládni nařízení ze dne 25. září 1924 č 206

"Vojenské lesní podniky

černý v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Novák v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Najman v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gažík v. r.

77.
Vládní nařízení 

ze dne 24. května 1928
o konečné úpravě pohledávek u všech peněž- 
mch ústavů v Polském Těšínsku s výjimkou 

vkladů u Těšínské spořitelny.

Jda republiky československé nařizuje
řůna 1920 VýbW" 8-
koslovenském llínsku:' “ ° ,la ^

§ 1.
a bě5n?!fdfy naknížky’ pokladniční poukázky 
a bezne úcty (všechny tři druhy nadále hro
madné zvané „pohledávky”) v polských mar-
šhS-u 7seínPenecníCh ÚStavů v Peském Tě- 
smsku (§ 10 opatřeni č. 583/1920 Sb z a
n.) s vyjimkou_ vkladů u Těšínské spořitelny
poJileSvky věř!SCode dluSka S^stótní 

100 polských marek za

v nólík^vftek ?0dí,ta, se z Peníze účtovaného 
v polských márkách koncem rozhodného dne,

• J. H). srpna 1920, s připsanými úroky do
(§-5 č f.920’. Pokud budou v dokladech
však’ na?- i-86 116 uvedeny.‘ °d tohoto součtu
rozínl l1 Úplně všechny částky po
řízení vvbrí' f/1?/1116 účinnosti tohoto na-
uložené í kdeZ1t° na Částky v této době 
uiozene se vůbec nehledí.
byk°StVlrUyf kt-erá koncem 10- srpna 1920
rakouskn „i C^Vai?a v Papinových korunách 
rakmisko-uherskych, přepočítati jest na polské
markám,V P°merU 100 K = ^0 polským


