
Sbírka zákonĎ a nařízeni, ě. 97. 891

Vládni nařízení 
ze dne 28. června 1928

o výkonu poukazovacího práva, o úpravě
účetní a pokladniční služby u zemských 

a okresních úřadů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podie § 7, odst. 5, zákona ze dne 14. července 
1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické 
správy:

§1.

I1) Poukazovací právo u zemského úřadu 
vykonává zemský president neb úředník zem
ského úřadu, kterého určí zemský president.

(2) Poukazovací právo u okresního úřadu 
vykonává okresní hejtman (náčelník) nebo 
jeho zástupce v úřadu.

(3) Pokud jde o hospodaření vlastními pro
středky rozpočtovými, je poukazovací právo 
zemských a okresních úřadův omezeno usta
noveními §§ 50, 51 a 89 zák. č. 125/1927 Sb. 
z. a n.

§ 2.

(!) Zemské úřady konají účetní a poklad
niční službu svými účtárnami podle předpisů 
pro zemské správy politické, zejména podle 
tak zvané instrukce pro službu bez pokladny.

(2) Okresní úřady konají účetní a poklad
niční službu účetními úředníky jim přiděle
nými podle ustanovení tohoto nařízení a před
pisů podle něho vydaných; výjimečně, ze
jména u malých okresních úřadů, může býti 
služba pokladniční vykonávána i jiným způ
sobilým úředníkem.

§ 3.
^účetní a pokladniční služba u okresního 

uradu zahrnuje výkon účetních a pokladnič- 
mch prací, spolupůsobení při dohledu nad 
hospodařením obcí v okresu a pomocnou admi
nistrativní službu účetní podle ustanovení § 3 
instrukce III z roku 1866 pro účtárny zem
ských poukazovacích úřadův. Služba účetní 
budiž oddělena od služby pokladniční; účetní 
úředník bude konati službu při likvidování a 
systematickém účtování, a jiný při pokladně 
a zápisech chronologických.

§ 4.
Odporuje-li poukaz okresního úřadu plat

97. ným předpisům, jmenovitě ustanovením to
hoto nařízení a předpisům podle něho vyda
ným, musí účetní úředník okresního úřadu 
poukaz neprovedený vrátiti a na příslušném 
spise vyznačiti závady poukazu; trvá-li okresní 
hejtman (náčelník) nebo jeho zástupce v úřadu 
na provedení poukazu, může se tak státi toliko 
na písemný rozkaz.

§ 5.

Pokladniční služba zemských a okresních 
úřadů se koná zpravidla šekovým řízením po
štovního úřadu šekového. Za tím účelem se 
jmenovaným úřadům za souhlasu ministerstva 
financí zřídí potřebný počet šekových účtův. 
Okresní úřady však mohou, je-li to účelno, vý
jimečně konati některé platby též vlastními 
pokladnami.

§6.

(!) Šeky a převodní příkazy okresního 
úřadu podpisuje okresní hejtman (náčelník) 
nebo jeho zástupci k tomu zmocnění.

(2) Deposita, kauce, vadia a podobné uscho
vávají se v pokladně okresního úřadu, po pří
padě u berního úřadu neb u poštovního úřadu 
šekového; krátkodobá deposita snr jí býti ulo
žena též u místních spořitelen. Deposita, kauce 
a vadia v hotovosti se skládají zpravidla 
přímo na šekový účet okresního úřadu.

(3) U pokladen okresních úřadů budiž za
řízena spoluzávěra.

§ 7.

(!) Toto nařízení nabývá účinnosti současně 
s účinností zák. č. 125/1927 Sb. z. a n.

(2) Jím pozbývají platnosti všecka usta
novení dosud platná, pokud mu odporují.

(3) Nařízení provede ministr vnitra v do
hodě s ministrem financí.
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