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Obšali: (Cis. 65.-74.) 65. Nařízení o zřízení ústřední státní pokladny republiky Československé vPraze. — 66. Nařízení
týkající se zvýšení cestovních, diet a stravného pro zřízence československých státničil drah. — 67. Zákonoorganisaci lidových kursů občanské výchovy. — 68. Nařízení, jímž se upravují cestovní diety (doprovodné) poštov
ního personálu, doprovázejícího vlakové pošty. — 69. Nařízení o úpravě obchodu lnem. — 70. Nařízení o hospo
daření kostmi, kostním tukem a kostní moučkon. — 71. Nařízení o úpravě obchodu zeleninou a ovocem. —
72. Nařízení o ceně zdaněného cukru spotřebního. — 73. Nařízení, kterým se pozměňují některá ustanovení cejchovnílio řádu, vyhlášeného nařízením ministerstva obchodu ze dne 19. prosince 1872, z. ř. č. 171. — 74. Zákon
___
0 přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož i úředníkův a zřízenců státních podnikův a fondův.

Cis. 65.
Nařízení ministerstva financí
ze dne 31. prosince 1918
o zřízení ústřední státní pokladny republiky
Československé v Praze.
Od 1. ledna 1919 zřizuje se ústřední státní
pokladna republiky Československé.
Tato pokladna bude obstarávat! pro oblast
republiky Československé úkoly:
1. bývalé státní ústřední pokladny ve Vídni,
2. platebny veškerých ministerstev a ústřed
ních úřadů a
3. pokladny státního dluhu.
Šveiila v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. řfniban v. r.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Habermarin v. r.
Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Čís. 66.

Nařízení ministerstva železnic
v dohodě s ministerstvem financí
ze dne' S. miora 1910,
týkající se zvýšení cestovních diet a stravného
Pro zřízence československých státních drah.
Za služební cesty a služební zaměstnání zří
zenců mimo stanoviště povolují se s platností od
1. listopadu 1918 až do odvolání tyto výhody:
I.
1. Zřízenci, kteří jsou zaměstnáni služebně
mimo své stanoviště po delší dobu na jiném, avšak
Stále témž místě, mohou si .zaúčtovat! místo redu
kovaných diet a stravného (§ 72 služ. ř.) plné die
ty a stravné po 3měsíční dobu tohoto zaměstnání,

aniž by se tím změnilo ustanovení § 13 (4) plato
vého regulativu.
II.
1. Vedle mimořádných přídavků k dietám a
stravnému, povolených výnosem bývalého rakou
ského ministerstva železnic ze dne 28. října 1916,
č. j. 33.219 (minist. věstník č. 161) a ze dne 7.
ledna 1918, č. j. 202 (minist. věstník č. 7), obnosem
a) 25(h; pro úředníky IV. služební třídy, b) 40%
pro úředníky V. až VIII.,služební třídy,' c) 50%
pro úředníky IX. až X. služební třídy a pro zří
zence, kteří dle ustanovení platového regulativu
jsou ohledně diet rovni úředníkům X. služební
třídy, a konečně.pro podúředníky, sluhy, výpo
mocné podůředníky i sluhy a dělníky, mohou býti
vypláceny k pravidelným dietám, pak plným
dietám a stravnému (viz I. bod 1) další přídavky
ve výši 25%, 40% a 50% pro úředníky a zří
zence uvedené shora pod a)—c).
2. K redukovaným dietám a stravnému dle
§ 72 služ, ř. a § 13 (4) platového regulativu po
voluje se 100% přídavku.
3. Výhoda zvláštní náhrady, jež povolena
byla výnosem bývalého rakouského ministerstva
železnic ze dne 13. prosince 1917, č. j. 46.548, k re
dukovaným dietám a stravnému dle § 69 služ. ř„ se
zrušuje. Naproti tomu mohou býti — trvá-li expo
nování déle 3 měsíců — na místě plných diet
(stravného), povolených bodem 1.1 k redukovaným
dietám a stravnému dle § 72; služ. ř„ § 11 (12) a
§ 13 (3) platového regulativu, zvýšeným o 100%'
dle ustanovení předchozího odstavce, vyplaceny
další přídavky na základě § 69 služ. ř. až do výše
rozdílu mezi redukovanými, o 100% přídavek zvý
šenými dietami (stravným) a plnými, o dvojitý
přídavek zvýšenými dietami (stravným)’.
III.
1. K cestovnímu paušálu, poukazovanému dle
§ 75 služ. ř. povoluje se, pokud paušál ten určen
14
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jest pro služební cestu mimo služební místo, mimo
přídavky mimořádné, povolené výnosem býva
lého rakouského ministerstva železnic ze dne 21.
května 1917, č. j. 11.912, obnosem:
14% pro úředníky IV, služební třídy,
16% „
„
V. až VIII. služební třídy,
20% „
„
IX. a X. služební třídy,
dále podúředníky a sluhy,
další přídavky v této výměře:
10% paušálu pro úředníky IV. služební třídy,
16% paušálu pro úředníky V. až VIII. slu
žební třídy,
20% paušálu pro úředníky IX. a X. služební
třídy, jakož i pro podúředníky a sluhy.
2. Tento přídavek bude určen v jednotlivých
případech se zřetelem na ustanovení bodu 3 a 4
výnosu bývalého rakouského ministerstva že
leznic ze dne 21. května 1917, č. j. 11.912.
IV.
Přídavky, uvedené v předcházejících bodech
II. a III. budou zaúčtovány pod kap. 32 opatření
válečná (tit. 5 státní zřízenci, § 4 přídavky atd.
b) zřízenci státních drah), leč že by zatěžovaly
stejně jako ostatní náklady příslušných služebních
cest, ne15o jako paušály soukromé strany, auto
nomní orgány, fondy, místní dráhy soukromé,
úvěry stavební neb investiční, atd.
*
V.
Vzhledem na uvedené výhody zastavují se
dnem 1. listopadu 1918 nejen výhoda dle výnosu
bývalého rakouského ministerstva železnic čís.
46.548,'4917 uvedená v bodě II., 3, ale též všechny
jiné, během, války všeobecně neb jednotlivě na
podkladě § 69 služ. ř. povolené zvláštní trvalé
náhrady k pravidelným dietám (stravnému) na
místě posledně povolených paušálových náhrad.
SvefaSa v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Rašili v. r.
Dr. Wfnter v. r.
Klořáč v. r.
Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Stříbrný v. r,
Dr. Stránský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. tíruban v. r.
Cis. 67.
Zákon se dne 7. února 1919
o orgaiiisaci lidových kursů občanské výchovy.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
§ 1.
V celé oblasti státu československého buďtež
pořádány bezplatné kursy občanské výchovy,
v nichž by se všemu občanstvu dostávalo od
borného lidového výkladu o ústrojí státu, o pů
sobnosti jeho ve všech oborech jeho činnosti a
o právech a povinnostech občanů státních.

§ 2.

K tomu cíli zřizují se v každém městě,
které je sídlem dosavadního okresního zastupitel
stva, resp. sídlem župním s náležitým zřetelem na
politické strany zvláštní sbory, složené z osob
věci znalých a z delegátů vzdělávacích spolků a
jednot místních a okolních. Sbory tyto mají pořá
dat! ve všech obcích svého okrsku tyto kursy a
jsou oprávněny zřizovali v jednotlivých místech
své odbory.
§3.
Náklad na pořádání těchto kursů se hradí
z příspěvků měst, obcí, okresní, resp. župní samo
správy a ze subvencí státních. Obce jsou povinny
se postarati o vhodnou místnost (vyloučeny jsou
hostince) a nesou náklad věcný.
§4.
Organisace i správa těchto kursů a dohled na
ně náleží příslušnému oddělení ministerstva škol
ství a národní osvěty.
§5.
Zákon tento nabývá působnosti dnem vyhlá
šení.
§ 6.
Provedení zákona svěřuje se ministru škoD
ství a národní osvěty.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy,
fiaberiiiann v. r.
Čís. 68.
Nařízení ministerstva polt a telegrafů
ze dne II února 1919,
jímž se upravují cestovní diety (doprovodné)
poštovního personálu, doprovázejícího vla
kové pošty.
§ 1.
Personál poštovního a telegrafního ústavu,
doprovázející vlakové pošty požívá následujících
cestovních diet (doprovodného): Hodinové a noční
poplatek.
§ 2,
Hodinové obnáší za prvních 10, mimo stano
viště t. j. od odjezdu příslušné vlakové pošty
z místa stanoviště až do jejího návratu ztrávených hodin:
u úředníků (zeměpanských i třídních) . K 12‘—,
u průvodčích (podúředníků i sluhů) . . K 1T—,
u sluhů (definitivních i výpomocných) . K 10'—.
Za každou další mimo stanoviště ztrávenou
hodinu, t. j. od odjezdu příslušné vlakové pošty
až do jejího návratu:
u úředníků (zeměpanských i třídních) . K 0’55,
u průvodčích (podúředníků i sluhů) . . K 0'45,
u sluhů (definitivních i výpomocných) . K 0’40.

