Cis. 153.

uřadu pak u představeného svého nejblíže nadří
zeného uřadu. Slib buď vykonán písemně přesně
Zákon ze dne 20. března 1919,
dle formule v § 1. zákona ustanovené a listinu
jenž se týče oddělení správy finanční od správy buď státním zaměstnancem před tím, kdož slib
přijímá, opatřena dateni a podepsána. Státní za
politické.
městnanci, kteří nejsou mocni jazyka českého,
Na základě usnesení Národního shromáždění mohou, žádají-li za to. vykonati slib dle přilože
nařizuje se:
ného oficielního německého textu přísežné for
§ 1.
mule.
O složení slibu buď sepsán protokol, který
Správa přímých daní odděluje se od správy
buď
podepsán úředníkem slib přijímajícím a stát
politické.
ním zaměstnancem slib skládajícím. K protokolu
Berní referáty, tvořící podle nařízení ra buď připojena listina o slibu.
kouského ministerstva financí ze dne 10. září 1868,
Představený úřadu zašlé pak protokol s listi
z. ř. č. 129, oddělení okresních hejtmanství, stá
nami
o slibu ihned po uplynutí lhůty v § 1 tohoto
vají se samostatnými úřady I. stolice pro správu
přímých daní a přejímají veškeren obor působ nařízení stanovené představenému svého nejblíže
nosti, který dosud měla okresní hejtmanství ve nadřízeného úřadu a zároveň připojí seznam
věcech správy přímých daní i s jejich vymáhá těch státních zaměstnanců, kteří slibu nevykonali.
ním. Úřady tyto, které se zovou berními sprá Je-li znám důvod tohoto nevykonávání slibu (ne
vami, podléhají zemskému finančnímu úřadu moc, výslovné odřeknutí a pod.) buď to v sezna
(zemskému finančnímu ředitelství, finančnímu ře mu uvedeno.
Úřad, jemuž byl předložen seznam státních
ditelství).
Ve městech s vlastním statutem se co - do zaměstnanců, kteří slibu nevykonali, zašle se
znam ten cestou služební svému ministerstvu.
vymáhání daní nic nemění.
§ 3.
§ 2.
Ministerstvo pošt a telegrafů a ministerstvo
Zemští finanční ředitelé (finanční ředitel)
jsou samostatnými, na přednostech zemských železnic jest zmocněno, aby v zájmu nerušeného
správ politických nezávislými přednosty zem provozu pošt a železnic upravilo samostatně, kde
ských finančních úřadů (zemských finančních a jak představení úřadů malí slib skládati.
ředitelství, finančního ředitelství).
§ 4.
§ 3.
Zákon tento, jehož provedením se pověřuje
ministr financí, nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Di. Rašín v. r.

Cis. 154.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 21. března 1919
k provedení zákona ze dne 7. února 1919, č. 74
Sb. z. a n., o přejímání státních úředníkův a zří
zencův, jakož i úředníkův a zřízencův státních
podnikův a fondův.

Příslušný ministr dohodnuv se se sůéastněnými ministry, rozhodne, zda nastaly účinky ne
složení slibu v § 2 zákona uvedené.
§ 5.

Státní zaměstnanci, kteří nemohli se přihlá
siti a slib složití pro překážky nepřekonatelné,
jsou povinni ke slibu se přihlásiti a slib složití do
8 dnů, jakmile ^ překážka ta odpadla. Přihláška
i slib buď učiněn u úřadu v § 2 nařízení uvede
ného. O tom. zda tu byla nepřekonatelná pře
kážka rozhodne ministr, v jehož oboru státní za
městnanec byl ustanoven a to v dohodě s mini
strem vnitra.
Nebyla-li nepřekonatelná překážka uznána,
buď se zaměstnancem tím nakládáno dle před
pisu § 4.
§

6.

Nařízení toto nabývá ihned působnosti.
. § 1.
, Měsíční Lhůta, v. § 1, odst. 1. zákona ze dne
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
7. února 1919, č. 74 Sb. z. a n., stanovená, začíná | Dr. Stránský v. r.
Dr. Rašín v. r.
dnem 1. dubna 1919 a končí dnem 30. dubna 1919.
Stanek v. r.
Habrman v. r.
§ 2.
Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r.
Státní zaměstnanci, kteří spadají pod ústa- Stříbrný v. r.
Kioíáč v. r.
novem' § 1 zákona, mají se ku slibu přihlásiti a slib !
Dr. Winter v. r.
složití u představeného svého úřadu, představení

