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požitky, jež úředníci ti skutečně berou, a požitky,
na něž by měli při postupu časovém i při postupu
do vyšších stupňů platových nárok, kdyby v do
bě nápadu nebyli ještě dosáhli 60 roků věku a
35, roku služebního.
§ 4.
Ustanovení v §§ 1—3 vztahuje se i na civilni
úředníky státní, kteří sice byli v státní službě
ustanoveni po 1. listopadu 1918, ale přestoupili do
ní z jiné služby veřejné, nebo služby jí na roven
postavené, pokud léta válečná nebyla již v jejich
dřívějším služebním poměru stejnou měrou, nebo
vyšší připočtena.
§ 5.
Ustanovení §§ 1—4 platí obdobně i pro státní
osoby učitelské. Stejně tak platí pro praktikanty
(elévy) a pro právní praktikanty a auskultanty
v přípravné službě soudcovské, jakož i pro kandi
dáty středoškolské služby učitelské, konající po
vinný rok zkušební. Válečná půlletí po rozumu § 1
započtou se až po jmenování úředníky (soudci).
Ustanovení §§ 1—4 platí dále obdobně i jpro
aktivní státní zaměstnance (sluhy a podúředníky), kteří náleží do kategorie sluhů státních,
pokud jde o jejich postup do vyšších stupňů pla
tových (§ 1 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 16
ř. z.).
^
„
Ustanovení tato platí obdobně i pro všechny
ostatní civilní státní zřízence, počítajíc i veškeré
zaměstnance ve státních závodech i podnicích a
fondech státem spravovaných.
Příznivější postupově, povyšovací a jmeno
vací podmínky, jakož i jiné sem náležející vý
hody těchto zaměstnanců musí zůstaíi zachovány.
§ 6.
Civilním státním zaměstnancům, počítajíc
k tomu i státní učitelské osoby, zaměstnance ve
státních závodech a podnicích i fondech státem
spravovaných, kteří za války aktivně sloužili, ale
byli před účinností tohoto zákona dáni na trvalý
odpočinek, nebo jejich pozůstalým, přepočte se
dodatečně základna'pensimí, či provisijní (darů
z milosti) a vpočtou se zápcčítatelná válečná půl
letí do celkové doby služební podle §§ 1—3.
§ 7-.
Osobám ve službě jsoucím, které nemají^ pl
ného výslužného, poskytuje ..se, byly-li za. války
v civilní státní službě opět zaměstnány, přídavku
k výslužnému. Přídavek tento se vyměří tak, ?e
se doba ztrávená v tomto zaměstnání a válečná
půlletí při vyměřování výslužného připočítávají.
Zisk takto vzešlý platí i pro pozůstalé po tako
vých osobách.
§ 8.
Výhody podle tohoto zákona nabývají plat
nosti dnem 1. října 1918 a poskytuje se jich na

přihlášku bez uhrazování případných statutárních
příspěvků; doplatků z tohoto zákona za dobu před
1. říjnem 1918 se neposkytuje. Ústředním úřadům
jest vyhrazeno vyloučiti ze započtení válečných
let osoby, o nichž bude vhodným způsobem pro
kázáno, že nebyly válkou vůbec poškozeny.
§9.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 10.
Provésti zákon ukládá se všem súčastněiiým
ministrům.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Veselý v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
EiaSbnuan v. r.
Dr. Heldler v. r.
Dr. Horáček v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení ministrů
pro’ zásobování lidu i veřejného zdravotnictví a
tělesné výchovy.

Čís. 458.
Zákon ze dne 24- července 1919,
kterým se povoluje městu Brnu státní subvence
tří pětin čistého nákladu až do výše 2,700.000 K na
stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce
nouzová.
Dle usnesení Národnilro shromáždění se nařr
zuje:
§ 1.
Ke.krytí nákladů, spojených se stavbou budov
v Brně, prováděnou jako práce nouzová, povoluje
se městu Brnu státní subvence až do výše
2,700.000 K§ 2.
Práce při jmenovaných nouzových stavbách
budov, prováděných obcí. zadány buďte, pokud
toho třeba, nebo pokud tak dosud učiněno nebylo,
oprávněným živnostníkům po řádně provedeném
veřejném řízení zadávacím.
Ministru veřejných prací se ukládá, by tento
zákon provedl a ustanovil nařízením všechny po
drobnosti o použití povolené subvence při prová
dění oněch nouzových staveb budov, jakož
i o způsobu, jakým díti se má vyplácení povole
ných subvencí.
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Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Hampl v. r.
Cis. 459.
Zákon ze dne 24. července 1919,

<!&

Jímž se vláda zmocňuje opatřiti úvěr v italské
měně do 60,000.000 Hr.

zemědělském odboru české techniky v Praze, bu
diž počátkem školního roku 1919/20 přičleněno
k československé vysoké škole zemědělské v Brně
s prvým, druhým a třetím ročníkem, k nimž budiž
pak příštím rokem připojen ročník čtvrtý.
§ 3.
Upíná výprava vysoké školy zemědělské
v Brně se všemi ústavy, zejména demonstračním
statkem, školním revírem a pokusnými poli, jakož
i její konečné trvalé umístění ve vlastních účel
ných budovách staniž se nejdéle do konce roku
1930.
§ 4.
Ministerstvo školství a národní osvěty se
zmocňuje, aby v dohodě s ministerstvem zeměděl
ství a financí, vyslechnuvši přípravný sbor pro
tuto vysokou školu při něm zřízený, provedlo
všechny potřebné práce přípravné a vydalo pro
dobu počáteční potřebná nařízení.
'§■ 5.
Provedení tohoto zákona ukládá se vládě.
§ 6.
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy bude
vyhlášen.

Z usnesení Národního shromáždění se naři
zuje:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby opatřila úvěr v ital
ské měně na nákup surovin a zboží do 60,000.000
lir.
§ 2.
Provedení tohoto zákona ukládá se celé
vládě.
§3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
T. G. Masaryk v. r.
šení.
Tusar v. r.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Winter v. r„
Tusar v. r.
jako ministr sociální péče a v zastoupení ministrů
Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r.
pro zásobování lidu a veřejného zdravotnictví a
Prášek v. r.
tělesné výchovy.
Hampl v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Prasek v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hampl v. r.
Dr. Horáček v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrnian v. r.
Dr. Veselý v. r.
Švehla v. r.
Dr. Winter v. r.,
Stříbrný v. r.
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r.
tomných ministrů pro zásobování lidu a veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Cis. 461.
Čís. 460.
Zákon ze dne 24. července 1919,
kterýmž se zřizuje samostatná československá
státní „Vysoká škola zemědělská v Brně“.

Dle usnesení Národního shromáždění se naři
zuje:
§ i.
V Brně zřizuje se samostatná československá
stárni vysoká škola zemědělská o dvou odborech:
hospodářském a lesnickém se čtyřletou dobou
trvání studia a českou vyučovací řečí.
§ 2.
Hospodářský odbor československé vysoké
školy zemědělské v Brně budiž zřízen počátkem
školního roku 1919/20 ihned o 4 ročnících. Les
nické oddělení, jež prozatímně umístěno jest při

Zákon ze dne 23. července 1919,
kterýmž zřizuje se československá státní „Vysoká
škola obchodní v Praze".

Podle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje :
I 1.
V Praze zřizuje se československá státní vy
soká škola obchodní s tříletou dobou trvání studia
a českou řečí vyučovací.
§2.
Prvý a druhý ročník budiž zahájen počátkem
studijního roku 1919/20 a třetí ročník počátkem
roku 1920/21.
§ 3.
Tato vysoká škola obchodní vypraví se po
prvá tři léta jako samostatný odbor při české vy

