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Cis. 337.
Nařízení vlády republiky Československé

' ze dne 18. -června 1919 

o obchodu rannými brambory.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307, a uherského zákona cl. LXÍ11. z roku 
1912 a čl. L. z roku 1914 se nařizuje:

§ 1.
Obchod brambory domácí i zahraniční 

sklizně roku 1919 jest až do 15. září 1919 v celé 
oblasti Československé republiky volný.

§ 2.
Ministerstvo pro zásobování lidu vyhrazuje 

si dle nařízení ze dne 24. března 1917, z. ř. č. 131, 
právo požadovací na tyto brambory k úhradě 
potřeby zásobovacích středisk neb jednotlivýélT 
okresu v případech, kde uzná toho potřebu 
v záirnu veřejném.

Dále stanoví ministerstvo pro zásobováni 
lidu směrné ceny pro drobný prodej ranných 
bramborů sklizně doma a za 1 kg takto:

1. až do 1. srpna 1919.......................r50 K,
2. od 2. srpna do 15. srpna 1919'. . I — K,
3. od 16. .srpna do 31. srpna 1919 . . . —‘80 K,
4. od 1. září do 15. září 1919 .... —‘60 K.

§ 3.
Vývoz ranných bramborů za hranice státu 

jest zakázán.
§ 4.

Nařízení úřadu pro výživu lidovou ze dne
22. června 1918, z. ř. č. 231, o úpravě obchodu 
brambory se zrušuje, pokud se nesrovnává 
s tímto nařízením.

§ 5.
Přemršťování- směrných cen bude trestáno 

soudem; přestupek § 3 stíhán bude okresními 
úřady politickými pokutou až do 20.000 K nebo 
vězením až do 6 měsíců.

Cis. 333.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 18. června 1919,

kterým se mění bod 2. § 15 nařízení ze dne
21. března 1919, č. 160 Sb. z. a n., o použiti 

cukrovky ze sklizně 1919.
*

§ 1.
Bod 2. § 15 nařízení vlády republiky Česko

slovenské ze dne 21. března 1919, čís. 160 Sb. z. 
a n., má zníti:

Ceny vyrozumívají se na základě 88% 
rendemeníu za 100 kg netto bez pytle ze sta
nice dodávajícího cukrovaru za surovinu proti 
hotovému zaplacení beze srážky při dodávce 
do 31. října 1920.

§2.
Nařízení toto nabývá . ihned účinnosti.

Švehla v. r., v zastoupení ministerského 
předsedy.

Dr, Rašín v. r. Dr. Soukup v. r.
Prášek v. r. Dr. Kraban v. r.
Klofáč v. r. Habrtnnn v. r.
Dr, Stránský v. r. Staněk, v. r.
Dr. Zahradník v. r. Dr. Vrbě tisk v v. r.

Čís. 339.

Mařízení vlidy rspubli jy československé 
ze dne 13. června 1-319

k provedení zákona o platech profesorů vysoko
školských.

Na základě § 17 zákony ze dne 13. února 1919, 
č. 78 Sb z a n„ se nařizuje: ■ ^

.§ 1.

§ 6
Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy

hlášení.
§ 7.

Provedením nařízení pověřuje se minister
stvo pro zásobování lidu a ministerstvo země
dělství.

SvehSa v. r., v zastoupení min. předsedy.
Prášek v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r.

Dr. Soukup v. r. 
řfabrmah v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Hruban v. r.

Započtení služebních let dle § 6, odst. 2. zá
kona o platech může býti přiznáno i těm, kdož 
v době působnosti zákona jsou již řádnými pro
fesory.

Započtení to lze přiznati zejména v těch pří
padech, kde profesor činný podle svého učebního 
příkazu jako mimořádný profesor po více než 
čtyři roky splnil všechny podmínky, aby mohl 
býti jmenován profesorem řádným, jmenování 
však z důvodů mimo jeho osobu ležících nena
stalo. K časovému rozdílu kratšímu jědriohd roku 
nebudiž zpravidla přihlíženo.

Návrh sboru profesorského na započteni 
těchto let uvede a bedlivě uváží všechny okol
nosti, pro něž jmenovací návrh nebyl vyřízen 
anebo nebyl vůbec ani učiněn.
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§2.

Místní přídavek odstupňovaný ve smyslu 
§ 9 zákona dle drahotních poměrů sídla vysoké 
školy a dle počtu posluchačů stanoví se takto:

Sídla vysokých škol se zařazují dle druhot
ních poměrů do 4 tříd.

V I. třídě je Praha.
Ve I!. třídě jsou místa s více než 80.000 

obyvateli.
Ve 111. třídě jspu místa s více než 40.000 

obyvateli.
Ve IV. třídě jsou místa s méně než 40.000 

obyvateli.
Místní přídavek na vysokých školách s méně 

než 600 posluchači činí v I. třídě 2400 K. ve 11. tř. 
2100 í<, ve Iři. tř. 1800 K.a ve IV. tř. 1500 K.

Tento přídavek zvyšuje se při 600. 1200, 1800, 
2400 a 3000 posluchačích vždy o 120 K, takže činí 
nejvýše v I. třídě 3000 K, ve II. třídě 2700 K, ve III. 
třídě 2400 K a ve IV. třídě 2100 K.

Výše jednotlivých přídavků: je patrna z ta
bulky připojené k tomuto nařízení.

O počtu obyvatelstva rozhoduje poslední 
úřední sčítání.

O počtu posluchačů rozhoduje stav z 31. Pro
since běžícího školního roku. Počítali sluší poslu
chače TJné i mimořádné.

Zrnění-li se počet posluchačů způsobem roz
hodujícím pro výši místníťio přídavku, podá o tom 
vysoka škola z úřední povinnosti zprávu minister
stvu školství a národní osvěty.

Místní přídavek se vyplácí současně s pří
davkem aktivitním 4 zákona).

§ 3.
Remunerace dle § 10 zákona přísluší profe

sorovi jako přednostovi ústavu, kliniky nébO' poli
kliniky, jako řediteli semináře nebo prosemináře 
nebo za konání cvičení praktických v § 10 blíže 
označených. Koná-li týž profesor ve školním roce 
více cvičení praktických, nebudiž remuneraoe 
vyměřována za každé cvičení zvláště, leč by šlo 
o cvičení paralelní vedené bez pomoci zvláštního 
cvičitele (§ 10, odst. 2).

Remunerace tato se poskytuje za značné 
práce s funkcemi zmíněnými spojené. Při ústa
vech nezáleží na označeni, nýbrž na sktdečnč po
vaze zařízení, jehož vedení vyžaduje zvláštní ná
mahy. Není tedy ústavem zařízení, jež slouží 
v podstatě pouze účelům.'seminárním.

Remunerace se určí v každém jednotlivém 
pr-padě dle ocenění výkonu. Za tím účelem podají 
sbory profesorské' nejdéle do konce ledna, po pří
padě do kouče května běžícího semestru příslušné 
návrhy. Remunerace bude výplaeena v zákon

ných lhůtách na průkaz, že remnnerovaný výkon 
se skutečně stal.

Koná-li profesor cvičení praktické v obou se
mestrech,. bude ve lhůtách zákonných vyplacena 
vždy polovice remunerace.

Byl-li k vedení ústavu, kliniky nebo polikli
niky, k řízení semináře nebo prosemináře nebo 
ke konání cvičení praktických na místě profesora 
ustanoven zástupce, nemá nároků na remuneraci 
dle § 10 zákona, lze mu však k návrhu profesor
ského sboru poveliti přiměřenou odměnu.

§ 4.

Za asistenty a konstruktéry ve smyslu § 12 
zákona jest pokládat! i ty, kdož byli ustanoveni 
dle § 2 nařízení ze dne 1. ledna 1897, z. ř. č. 9.

Návrhy sborů profesorských na započtení let 
ve smyslu § 12 buďte podrobně odůvodněny.

§ 5.

Místní přídavky na rok 1919 určí se dle počtu 
posluchačů koncem zimního semestru 1918/19. 
Za tento rok. příslušejí částkou vypadající na dobu 
od 1. dubna 1919.

Remunerace za řízení seminářů a prosemi
nářů a konáni cvičení praktických ve smyslu 
? 10 zákona budou ve školním roce 1918/19 po-' 
skytnuty pouze za letní semestr 1919. Remune
race za vedení ústavů, klinik a poliklinik a funkční 
přídavky rektorů a děkanů příslušející za školní 
rok 1918/19 částkou vypadající na dobu od
1. dubna 1919.

i
§ 6.

Provedením tohoto nanzení pověřuje se mi
nistr školství a národní osvěty a ministr financí.

Přehledná tabulka místních přídavků.
I. třída IT. třída

s víc’než
IIT. třída 
svíce než

IV. třída 
aménř než

Počet posluchačů: Praha 80.00)
obyv.

■10.000
obyv.

40.000'
< byv.

méně než 600 24001< 2100 K 1800 K 1500 K
600 neb více 2520 ,. 2220 „ 1920 „ 1620 „

1200 neb více 2640 „ 2?40 „ 2040 1740 „
1800 neb více 2760 „ 2^60 „ 2160 „ 1860 „
2400 neb více 2880 „ 25«0 „ 2280 „ 19*0 „
3000 neb více 3000 „ 2700 2400 . 2100 „

Svehfa v. r„ v zastoupení min. oředsedv.
Hr. Rašin v. r. 
Prášek v. r.
Kloiáč v. r.
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Habnnan v. r. 
Stanek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
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