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hoto zákona povoliti na jeho žádost dodatečně 
podmíněný odklad trestu.

g 24.
(O Výkonem tohoto zákona pověřují se mi

nistři spravedlnosti, národní obrany a vnitra.
(3) Účinnosti nabude zákon dne 28. října 

1919.
T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r. Klofáč v. r.

Švehla v. r.

Čís. 563.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 20. říjn 1919,

jímž se mění nařízení vládní ze dne 15. července 
1919, č. 400 Sb. z. a n., o zřízení zemědělského 

ústavu účeínlcko-spravovědného.

§ 1.
§ 9 nařízení vlády republiky Českosloven

ské ze dne 15. července 1919, č. 400 Sb. z. a n., 
zrušuje se ve svém nynějším znění a bude zníti 
takto:

„Ústav náleží do oboru působnosti minister
stva zemědělství, které jest zejména stejně jako 
hlavní zemědělské zájrffové korporace oprávněno 
vyžadovat! si od ústavu zprávy, dobrá zdání a 
vysvětlení.

Úředníci, sluhové a ostatní personál ústavu 
jsou služebně podřízeni přímo řediteli ústavu.

Úředníci, sluhové a ostatní zřízenci, kteří 
budou při ústavě ustanoveni, jsou státními za
městnanci a mají pro ně platnost všecky předpisy 
pro státní zaměstnance platné, zejména předpisy

služební pragmatiky ze dne 25. ledna 1914, ě. 15 
ř. z., a nařízení veškerého ministerstva ze dne 
25. ledna 1914, č. 21 ř. z. Zařazení jejich provede 
ministr zemědělství dle platných předpisů.

Úředníci, sluhové a ostatní zřízenci ústavu 
tvoří zvláštní samostatný status.

Ministru zemědělství jest zejména též vyhra
zena:
a) po návrhu ředitele organisace ústavu a stavu 

jeho personálu;
b) vydávat! služební instrukce pro ústav po 

návrhu ředitele;
c) přijímali, jmenovati, překládali a povyšovati 

úřednictvo; služebnictvo a vůbec personál 
ústavu po návrhu ředitele, pokud dle plat
ných předpisů pro státní úředníky není jme
nování státních úředníků vyhrazeno presi
dentu republiky;

d) schvalovali roční rozpočet a roční závérku 
ústavu (§ 4 b);

e) rozhodovali v záležitostech zásadních, jako 
zejména o záležitostech jazykových, o smlou
vách nájemních a pod.“

s 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
Provedením jeho pověřují se ministři země

dělství a financí.

Tatsar
Švehla v. r.
Sonníag v. r.
Habnnan v. r.
Klofáč v. r.
Han?p! v. r.

v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Heidíer v. r. 
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Státní tiskárna v Praze.


