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vého programu ustanovení § 8, o revisi a ob
nově pak ustanovení §§ 9—11.

(3) Nabude-li taková obec lesního hospo
dářství o výměře nepřesahující 50 ha teprve 
po účinnosti tohoto nařízení, jest dvouletou 
lhůtu podle odst. 1. počítati ode dne, kdy obec 
majetku toho nabyla.

§ 13.
Majitelé lesů, kteří nejsou povinni míti pro 

své lesní hospodářství ani lesní hospodářský 
plán, ani hospodářský program, mohou získati 
osvobození od povinnosti oznamovati úřadu 
každou mýtní těžbu, uložené v § 2, odst. 1., 
zák. č. 87/1928 Sb. z. a n. majitelům lesů, 
kteří nehospodaří podle plánů, jestliže si po-' 
řídí hospodářský lesní plán nebo lesní hospo
dářský program, vyhovující předpisům to
hoto nařízení, a předloží jej ke schválení 
okresnímu úřadu, v jehož obvodě jest hospo
dářský celek, na který se plán nebo program 
vztahuje. Ustanovení § 6, odst. 3., platí i pro 
schvalování těchto plánů a programů. Schvá
lením plánu nebo programu zprošťuje se ma
jitel lesa řečené oznamovací povinnosti, bude 
však nadále povinen hospodařiti podle takto 
schváleného plánu nebo programu a jej revi- 
dovati a obnovovati podle ustanovení tohoto 
nařízení. Rovněž budou se naň vztahovali 
veškerá ustanovení tohoto nařízení platící pro 
majitele lesů, kteří jsou povinni hospodařiti 
podle plánu nebo programu.

§ 14.
úředně schválené lesní hospodářské pro

gramy jsou s hlediska zák. č. 37/1928 Sb. z. 
a n. na roven postaveny plánům.

§ 15.
Jestliže hospodářský celek (lesy, na které 

se plán nebo program vztahuje), jest majet
kem města se zvláštním statutem, vykonáva
jícího působnost okresního úřadu, nebo 
jestliže přesahuje obvod okresního úřadu, 
přechází působnost okresního úřadu podle to
hoto nařízení na zemský úřad; přesahuje-li 
však i obvod zemského úřadu, přechází působ
nost okresního i zemského úřadu na minister
stvo zemědělství.

§ 16.
(U Ustanovení zákona ze dne 14. ledna 

1893, č. 11 ěes. z. z., o dohledu na hospodářství 
v obecních lesích, zůstávají nedotčena, pokud 
v odst. 2. výsuvně není jinak stanoveno.

(2) Příslušnost politických úřadů, stano
vená zák. č. 11/1893 čes. z. z. se mění tak, 
jak se podává z ustanovení tohoto nařízení.

(3) Rovněž nedotčena zůstávají ustanovení 
o povinnosti hospodařiti podle plánů, obsa
žená v § 17, odst. 1. a 2., zák. čl. XXXI/1879 
a v § 3 zák. čl. XIX/1898.

§ 17.
Jsou-li podle tohoto nařízení povolány 

zemské úřady nebo ministerstvo zemědělství, 
aby rozhodovaly v I. stolici, jest učiniti pří
slušná podání u okresního úřadu, v jehož ob
vodě jest hospodářský celek (lesy, na něž se 
plán nebo program vztahuje). Je-li však ve 
věcech upravených tímto nařízením odůvod
něna příslušnost zemského úřadu nebo mini
sterstva zemědělství jen tím, že hospodářský 
celek (lesy, na. něž se plán nebo program 
vztahuje), přesahuje obvod okresního nebo 
zemského úřadu, jest příslušná podání uči
niti přímo u výše uvedených úřadů.

§ 18.
Toto nařízení nabude účinnosti čtrnáctým 

dnem po vyhlášení; provede je ministr země
dělství v dohodě se zúčastněnými ministry.

Udržal v. r.
Dr. Slávik v. r. Dostálek v. r,
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v, r.
Mlčoch v. r.

Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Zákon ze dne 24. června 1930
o přiznávání a odnímání práva veřejnosti 

nemocnicím.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
(1) Právo veřejnosti nemocnicím přiznává 

a odnímá vláda k návrhu, jejž učiní minister
stvo veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy v dohodě s ministerstvem vnitra a s mi
nisterstvem financí vyslechnuvši prve pří
slušné zemské zastupitelstvo.

(2) Tím pozbývají platnosti ustanovení § 7, 
odst. 3., a § 19, odst. 1., zákona ze dne 5. března 
1888, č. 19 čes. z. z., o úpravě veřejně-práv- 
ních poměrů všeobecných veřejných nemocnic
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v Čechách, a mění se jednak výnos minister
stva vnitra ze dne 4. prosince 1856, č. 26641, 
pokud jest jím upravena příslušnost pro při
znávání a odnímání práva veřejnosti nemocni
cím v nynější zemi Moravskoslezské, jednak 
§ 56 zák. čl. XIV/1876, o úpravě veřejného 
zdravotnictví.

(3) Jinak zůstávají předpisy vztahující se 
k přiznávání a odnímání práva veřejnosti ne
mocnicím nezměněny.

§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede jej ministr veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy v dohodě s ministrem 
vnitra a s ministrem financí a pokud jde o ne
mocnice, v nichž umístěny jsou kliniky, též 
v dohodě s ministrem školství a národní 
osvěty. -

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Spina v. r.

93. .

Vládní nařízení 
ze dne 26. června 1930, 

jímž se provádí zákon ze dne 20. května 1930, 
č. 70 Sb. z. a n., u duchovních církví a nábo
ženských společností státem uznaných pří
padně recipovaných, jakož i pozůstalých po 

nich.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 12, odstavce 5., zákona ze dne 20. května 
1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují od
počivné a zaopatřovací platy některých stát
ních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož 
i pozůstalých po nich:

§ 1.
(i) Odpočivné požitky duchovních církví a 

náboženských' společností státem uznaných 
případně recipovaných, pro něž by byl zákon 
ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. z. a n., 
o úpravě platů duchovenstva církví a nábo
ženských společností státem uznaných pří
padně recipovaných, platil, kdyby nebyli bý
vali přeloženi do výslužby před jeho účinností, 
po případě zaopatřovací požitky pozůstalých 
po těchto duchovních a po takovýchto du
chovních, kteří zemřeli v činné službě před 
účinností uvedeného zákona, pokud v tom kte
rém .případě mají podle pensijních pravidel 
pro ně dosud platných nárok na odpočivné, po

případě zaopatřovací požitky, vyměří se ode 
dne určeného v § 6 podle tohoto vládního na
řízení v souvislosti s ustanovením § 2 zákona 
č. 122/1926 Sb. z. a n. a příslušnými ustano
veními vládního nařízení ze dne 17. července 
1928, č. 124 Sb. z. a n., o úpravě platů du
chovenstva.

(2) Ustanovení § 8, odst. 2. a 3., zákona 
č. 70/1930 Sb. z. a n. platí obdobně.

§ 2.

(i) Pensijní základna se určí podle započi- 
tatelné (započtené) služební doby ve veřejné 
duchovní správě (§ 11, odst. 1., § 12, odst. 1., 
a § 13 vl. nař. č. 124/1928 Sb. z. a n.) takto:

Při započitatelné (započtené) 
služební době

při předběžném 
vzdělání, uvedeném 
v § 1, odst. 4., zák. 
č. Í22/1926Sb.z.an.

v písm. 
a)

v písm. 
b)

v písm. 
c)

do 3 roků výlučně 7200 4800 2400
od 3 do 6 „ „ 7980 5328 2664
od 6 do 9 „ „ 8760 5844 2928
od 9 do 12 „ „ 9540 6360 3180
od 12 do 15 „ „ 10320 6876 3444
od 15 do 18 „ „ 11088 7392 8696
od 18 do 21 „ „ 11868 7920 3960
od 21 do 24 „ „ 12648 8436 4224
od 24 do 27 „ „ 13428 8952 4476
od 27 do 30 „ ,, 14208 9468 4740
od 30 roků výše 14976 9984 4992

--- -

(2) Předběžné vzdělání ve smyslu předchá
zejícího odstavce se posuzuje podle §§ 14 až 
17 vl. nař. č. 124/1928 Sb. z. a n.

3.
Duchovním (§ 1, odst. 1.) ve výslužbě pří

sluší k odpočivným platům výchovné:

při předběžném 
vzdělání, uvedeném 
v 6 1, odst. 4., zák.
č. 122/1926 Sb.z. an.

V písm v písm. v písm.
a) b) c)

ročně Kč

Při jednom nezaopatřeném
dítěti.............................. 1224 816 408

| při více nezaopatřených 
dětech.......................... 1800 1200 600

pokud by jim příslušelo za činné služby podle 
ustanovení § 10 vládního nařízení č. 124/1928 
Sb. z. a n. Vdovám, případně spině osiřelým 
sirotkům po duchovních přísluší k zaopatřo
vacím platům (sirotčí pensi) výchovné v té 
výši a potud, pokud by příslušelo manželovi


