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Sbírka zákonů a nařízení
česl&oslo^vexiLSlcéfoo.

částka XCVII. Vydána dne 18. srpna 1919.

Obsah: (Gis. 479.—485.) 479, Nařízení o započteni aktivní vojenské služby pro postup do vyšších služebních 
požitku těm úředníkům, skupiny li služební pragmatiky, kteří vyšli z řad oprávněných poddůstojníků 
a v den uzákonění služební pragmatiky neměli ještě čtyři civilní služební léta. — 480. Vyhláška, že se 
opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. března 1919 o státních zkouškách 
judicielních a státovědeckých. — 481. Nařízení, kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace. — 

\ 482' Nařízení, kterým se opravuje nařízení vlády republiky Československé (ze dne 15. července 1919,
čís. 3S6 Sb. z. a n., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ku krmení. — 483. Nařízení, jímž se 
částečně mění vyhlášení místodržitelě pro Če'chy ze dne 8. února 1889, čís. 1079 pres. z. z. č. 6, 
obsahující ustanovení o provedení zákona zemského ze dne 23. února 1888, čís. 9 z. z. — 484. Nařízení 
o mimořádném drahotaim přídavku k odpočivným a zaopatřovacím požitkům státních zaměstnanců 

~á jich pozůstalým. — 485. Nařízení, jímž se podmínečně uvolňuje výplata výkupní hodnoty, zápůjčky 
neb důchodu ze životních pojistek k soupisu přihlášených (§ 10 nař. ze dne 10. dubna 1919, č. 184 
Sb. z. a n.).

Cis. 479. Čís. 480.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21, čeřvna 1919

o započtení aktivní vojenské služby pro postup 
do vyšších služebních požitků těm úředníkům 
skupiny E služební pragmatiky, kteří vyšli z řad 
oprávněných poddůstojníků a v den uzákonění 
služební pragmatiky neměli ještě čtyři civilní slu

žební léta.

§ 1.

Platnost § 2. nařízení všech ministerstev ze 
dne 25. ledna 1914, č. 18 ř. z., rozšiřuje se na ony 
úředníky skupiny E služební pragmatiky, kteří 
vyšli z řad oprávněných poddůstojníků a byli 
ustanoveni státními úředníky před uzákoněním 
služební pragmatiky, neměli však 1. února 1914 
ještě čtyři civilní služební léta co státní úředníci.

. S 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; výkonem jeho pověřují se všechna sú- 
častněná ministerstva.

Švehla v. r„ v zastoupení ministerského 
předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Habnuan v. r. 
Staněk v. r.

Dr. ZahradnH^v. r. 
Dr. Soukup v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Klofáě v. r.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě 
s ministerstvem školství a národní osvěty 

ze dne 9. srpna 1919,
že se opravuje chyba v nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 7. března 1919 o státních 

zkouškách judicielních a státovědeckých.

V nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 7. března 1919 o státních zkouškách judi
cielních a státovědeckých, jež bylo vyhlášeno 
v částce XXV. Sb. z. a n. z r. 1919 pod čís. .122, 
má býti v § 2 v řádku 2. „dnem 28. října 1918“' 
místo „dnem 28. října 1919“. o.

Švehla v. r. Hampl v. r.

Čís. 481.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 8. srpna 1919,

kterým se zavádějí všeobecné občanské 
legitimace.

Na základě cis. nař. ze dne 9. února 1857, 
č. 31 ř. z., se nařizuje:

§ T.
Každý občan Československé republiky má 

právo žádati, by mu byla vydána všeobecná ob
čanská legitimace, jež slouží, mu ve státě za prů-
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kaz. totožnosti ve všech př^adečh, pokud nejsou j 
pro tento průkaz předepsány podmínky přísnější. ;

§ 2.
Legitimace zhotovená z tuhého papíru v ka

pesním formátě-obsahujž*kromě fotografie a vlast
noručního úředně ověřeného podpisu osoby, pro 
kterou legitimace jest vydána, potřebná úřední 
data o osobě této, jakož i označení a razítko 
úřadu, jenž ji vydal.

§5.
Legitimace tyto vydává, zjistiv totožnost 

osoby a potřebná data, politický úřad I. instance 
řádného bydliště žadatelova, tam, kde jsou zřízeny 
státní policejní úřady, přísluší vydávání legitimací 
těmto úřadům, pro Slovensko určí příslušné úřady. 
ministr s plnou mocí pro správu Slovenska.

Legitimace tyto jsou úřední listiny, jichž pa
dělání a' zneužití se trestá dle trestního zákona.

Vydávají se stranám k ústní neb písemné žá
dosti za náhradu hotových výloh.

Legitimace jakož i písemné žádosti o ně jsou 
prosty kolků.

V § 5.
Platnost legitimací není obmezena na určitou 

dobu; nová legitimace může býti kdykoliv vydána 
od úřadu řádného bydliště žadatelova, při čemž 
musí však býti stará legitimace vrácena.

Ztráta, již nutno dostatečně osvěděiti, budiž 
ihned hlášena témuž úřadu; tento úřad může též 
starou legitimaci opraviti.

§ 6.
Provedení nařízení toho ukládá se ministrovi 

vnitra v dohodě se súčastněnými ministry; ministr 
vnitra urči vyhláškou, kdy nařízení toto nabývá 
účinnosti v jednotlivých obvodech státu.

Švehla v. r. 
Kíofáč v. r. 
listí8pl v. r.
Dr. Horáček v.

Tusar v. r.
Staněk v. r. 
Houdek v. r. 
Prášek v. r.

r. Dr. Winter v. r.

Čís. 482.
MaMzení vlády republiky československé 

ze dne 8. srpna 1919,

kterým se opravuje nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 15. července 1919, e. 386 
Sb. z. a n., o upotřebení obilí a mlýnských vý

robků ku krmení.

$ 8 citovaného nařízení má zníti takto: 
PřídSt otrub v § 7 zmíněných (otruby povin

né) oprávněným zemědělcům obstará Státní obil-
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ní ústav. Ostatními otrubami jakož i veškerými 
jinými odpadky mlýnů, podniku na loupání ovsa 
a krupáren, jakož Ls množstvím zadiny, ovsa, 
kukuřice, kukuřičných palic a směsky Státním 
obilním ústavem zakoupeným (§ 5) nakládá Stát
ní obilní ústav dle příkazu ministerstva pro záso
bování lidu.

' Tusar v. r.
Švehla v: r.
Dr. Horáček v. r. 
Prášek v. r, 
Kloiáč v. r.

Star.ěk v. r.
Dr. Winter v. r. 
Harap! v. r. 
Houdek ý. r.

Čís. 483.
Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 8. srpna 1919,
jímž se částečně mění vyhlášení inístQdržitele 
pro Čechy ze dHe 8. února 1889, č. 1079 pres. z. 
z. č. 6, obsahující ustanovení o provedení zá
kona zemského ze dne 23. února 1888, č. 9 z. z.

V souhlasu ze zemským správním výborem 
pro Čechy nařizuje se:

§ 1.
Ustanovení o výměře cestovního paušálu pro 

obvodní lékaře v Čechách má zníti takto: k §, 8, 
zákona: Lékařům obvodním povolená náhrada ná
kladů, které jsou spojeny s cestami služebními, 
vyměřena buď paušalováním, ač není-li učiněna 
úmluva jiná; paušál buď s platností od 1. ledna 
1919 stanoven tak, aby obnášela náhrada za kaž
dých 5,km rozlohy v obvodu nejméně 20 K a dále 
za každých 1000 obyvatel zdravotního obvodii zji
štěných při posledním sčítání lidu 40 K; zbylé 
zlomky 1000 obyvatel nedosahující, přesahďjíci 
však počet 500, počítají se i tiLza plných 1000 
obyvatel; na zlomky menší, jakož i na zlomky 
5 knr nedosahující, nebere se zřetele.

K takto zvýšenému paušálu povoluje se pro 
rok 1919 přirážka 100% z vypočteného obnosu.

§ 2- V-
Nařízení toto plat; pivo území Čech a~habývá 

účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi

nistr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Prášek v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Winter v. r. 
Staněk v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.
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