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Cis. 603.
Vyhláška vlády re^u Jliky Českosloven

ské ze dne 7. listopadu 191i 

o úředním listě civilní správy Podkarpatské Rusi.

Oznámení, která mají podle vyhlášky veške
rého ministerstva ze dne 23. ledna 1919, č. 58 Sb. 
zák. a nař., býti vyhlašována v „Pražských No- 
vinách“, jest, pokud se vztahují na území Pod
karpatské Rusi, uveřejňovati též v úředním listě 
civilní správy Podkarpatské Rusi.

Švehla v. r.

Čís. 634.

Zákon ze dne 29. října 1919

o zrušení pokladny patentního úřadu.

Š 1.
Pokladna patentního úřadu se zrušuje. Ve

škeré poplatky pro tento úřad jest zapravovati 
na dále na účet patentního úřadu u poštovního 
úřadu šekového.

§ 2.
Zákon tento nabývá 'účinnosti 14 dní po vy

hlášení.
§ 3.

Provésti tento zákon ukládá se ministru 
obchodu v dohodě s ministrem financí a pošt.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Heidler v. r.

Čís. 605. \

Zákon ze dne 29. října 1919,
Jimž ustanovují se zásady, podle nichž lze učitel
stvo škol obecných a občanských dočasně při
kázat! na kterékoliv služební místo v území re

publiky československé.

í>' 1.
Nastane-li toho potřeba, jest ministr školství 

a národní osvěty oprávněn učitele (učitelku) ve- 
řojné školy obecné neb občanské, přikázat! do
časně na kteroukoli školu jinou v oblasti republiky 
Československé.

§ 2.
Byl-li učitel takto na jiné místo služební do

časně přikázán, má nárok na posavadní své slu
žební požitky, které se i nadále řídí podle usta
novení platných v onom území správním, v němž 
posléze byl činný, ačli s novým služebním mí

stem není spojen nárok na požitky vyšší. Dále má 
právo na cestovné a na výlohy stěhovací. Na vý
lohy stěhovací jen tehdy, stalo-li se přikázání na 
místo uprázdněné. Učiteli přikázanému na Slo
vensko-, nebo do jjných území, přiřčených repu
blice československé, vzniká nárok na výlohy 
stěhovací a příslušné diety. Ministr školství 
může v případech hodných pozoru povoliti učite
lům odměny mimořádné a diety zvýšené.

§ 3.
Posavadní místo služební bude definitivnímu 

učiteli jinam přikázanému zachováno, jestliže se 
ho výslovně nevzdá. Zemský úřad školní jest po
vinen učiniti proto vhodné opatření.

2ádá-li definitivní učitel takto přeložený, aby 
po dvou letech od vydání tohoto zákona byl m 
své původní místo navrácen, musí býti jeho žá
dosti vyho\ěno; po uplynutí dvou let od vydání 
zákena musí býti dáno místo žádosti učitelově, 
i když žádá, aby byl navrácen po jednom roce.

Nepožádá-li do roka za navrácení na původní- 
místo, bude to pokládáno za zřeknutí místa 
toho.

§ 4.
Služební požitky učitelů na Slovensko přiká

zaných platí se až do zákonné úpravy právních 
poměrů učitelstva na S!ovensku z pokladny státní.

§ 5.
Zákon tento nabývá moci dnem vyhlášení, se 

zpětnou účinností ode dne 1. listopadu 1918.

'§ 6.
Ministru školství a národní osvěty še ukládá, 

aby v dohodě s ministrem financí'^ákon tento 
provedl. \

T. G. Masaryk v. r.
Tusár v. r.

Habrasaři v. r..

** N
Čís. 696.

Zákon ze dne 29. října 1919

o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům,

§ 1.
Zraněným, kteří při provozování podniku, le

žícího v nynějším území republiky Českosloven
ské a podléhajícího úrazovému pojištění, před 
1. červencem 1917 utrpěli úraz, jímž ztratili 
alespoň 42% výdělečné schopnosti, a kteří podle 
zákonův o úrazovém pojištění požívají důchodu, 
odpovídajícího této ztrátě, náleží pro mimořádné 
drabotní poměry poválečné příplatek k důchodu.

Zraněným,, kteří utrpěli takový úraz při pro
vozování podniku státních drah rakouských anebo 
uherských, výhr. priv. Buštěhradské železnice, 
priv. Ostecko-teplické dráhy, nebo priv. Košieko-
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