998

obchodu a živnosť, příslušným ústavům na zvele
bování živností, odborným ústředním organisacím hostinských a svazům pro povznesení ná
vštěvy cizinců a činí ti návrhy na povznesení to
hoto odvětví živnosti.
Na návrh jeho může býti osvědčeným pod
nikům vysloveno uznání ministerstva průmyslu,
obchodu a živností. Podniky ty budou v adresáři,
jejž ministerstvo průmyslu, obchodu a živností
bude každého roku yydávati, zvlášť vyznačeny.
Podniky nevyhovující budou z adresáře toho
vyloučeny.
§ 4.
Instruktor požívá při svých úředních výko
nech ochrany veřejného úředníka a podroben jest
ustanovením, platným pro státní zřízence.
Působnost jeho upravena bude zvláštní
instrukcí.
§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení jeho ukládá se ministru prů
myslu, obchodu a živnosti.

než absolvování střední školy, budtež zařazeni
do skupiny B schématu pro časový postup úřed
níků státních dle § 52 zákona ze dne 25. ledna
1914, č. 15 ř. z. Absolventi těchto akademií, kteří
jsou již ve službě státní ustanoveni v takovém
služebním odvětví, pro které jest předepsána
vyšší kvalifikace než absolvování střední školy,
přeřazují se do skupiny B téhož schématu. Práva
již dříve nabytá se tím nemění.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§4.
Provedením jeho pověřují se veškerá mini
sterstva.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Klořáč v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.
Houdek v. r.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Heidler v. r.

Čís, 651.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. prosince 1919,

Čís. 650.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. prosince 1919,

kterým se mění a doplňuje nařízení ministra spra
vedlnosti ze dne 21. srpna 1916, č. 268 ř. z., o opa
třeních pro právní čekatele (právní praktikanty,
auskullanty, kandidáty advokacie a notářství),
kterým bylo válkou konáni jejich civilní služby
znemožněno.
*

jímž se mění nařízení ministerstva kultu a vy
učování, vydané v dohodě s ministerstvem orby,
zemské obrany a veřejných prací ze dne 24.
února 1914, č. 53 ř. z., a jímž se zařazují absolventi
hospodářských akademií v Čechách do skupiny B
postupového schématu die § 52 zákona ze dne 25.
ledna' 1914, č. 15 ř. z.

Na základě zákona ze dne 28. října 1918, č.
11 Sb. z. a n., a cis. nařízení ze dne 17. srpna
1916, č. 262 ř. z„ se nařizuje:

§ 1.
Odstavec 6. nařízení ministerstva kultu a vy
učování ze dne 24. února 1914, č. 53 ř. z., pokud
jím určeno bylo, že hospodářské akademie sluší
považovali za školy střední ve smyslu § 52, od
stavec 3. zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., se
zrušuje ve svém nynějším znění a bude zníti takto:
„6. hospodářské střední školy, střední les
nické školy, střední školy vinařské, ovocnické a
zahradnické*1.
§ 2.
* •
•
o
Absolventi hospodářských, akademií v Čechách, kteří složili příslušně zkoušky, a kteří přijímáni budou do služby státní, pokud pro dotyčné
služební odvětví předepsána jest vyšší kvalifikace

Článek 1.
I

|
S
;
|

§ 3 nařízení ministra práv ze dne 21. srpna
1916, č. 268 ř. z., mění se takto:
Pro kandidáty advokacie, ať byli zapsáni do
seznamu kandidátů nastupujíce vojenskou službu
neb teprve vystoupivše z ní, tu však jen, když
do roka po vykonání právnických studií nastou
pili vojenskou službu a alespoň do roka po tom,
kdy z ní vystoupí, vstoupí do praxe, platí tato
ustanovení:
1. Vojenská služba, i v československém voj
sku, započte se do sedmiletého praktického za
městnání (§ 2 adv. ř.), i do doby, kterou kandidát
dosáhnuv doktorské hodnosíi má ztráviti u advo
káta (§ 2, lit. b) adv. ř.).
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K advokátní zkoušce muže však býti připu
štěn kandidát, prokáže-li kromě ostatních zákon
ných požadavku (§ 3 adv. ř.), že skutečně do
vršil alespoň 6 měsíců praxe u soudu (.§ 2, lit. a)
adv. ř. a zákon z 24. prosince 1910, č. i ř. z. z r.
1911), a dva •roky praxe u advokáta (§ 2, lit. b)
adv. ř.).
Kandidátům však sloužícím dále ve vojsku
československém od požadované praxe odpočte
se tato služba nejvýše až do 1 róku, takže jim
stačí vykázat! celkové praxe’ nejméně 1 , rok
u advokáta a šest měsíců u soudu, je-li jejich cel
ková vojenská služba za války delší 4K roku.
2.Výhod těchto účastni jsou i ti, jichž slu
žební poměr po povolání k vojsku by! zrušen bez'
jich vůle a nikoli disciplinárním nálezem.
O započtení vojenské služby do praxe kandi
dáta advokacie rozhoduje nehledě k § 7 výbor
advokátní komory, v jehož seznamu jest zapsán
kandidát v době, kdy o započítání požádá (§ 30,
odst. 3, adv. ř.). Za místo praxe, jejíž započtení
se povolí, považuje se sídlo komorního výboru,
který k rozhodnutí jest povolán anebo jinak by
by! povolán (§ 7).
Článek 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti je náleží ministru spravedlnosti.
Tusar
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Staněk -v. r.
Prášek v. r.
Houdek

v. r
KSoíáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heldler v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Franke v. r.
llampl v. r.
v. r.

Čís. 652.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne B. prosince 1019,
jímž se mění nařízení ministerstva spravedl
nosti vydané ve shodě se súčastněnými minister
stvy dne 28. prosince 1918, č. 102 Sb. z. a n., stran
odložení účinnosti některých předpisů zákona
o pojišťovací smlouvě.

účinnosti teprve dnem, který bude později určen.
Následující předpisy i s příslušnými obmezeními'smluvní svobody vztahují se též na pojišťo
vací poměry, jež tu budou dne, který později
bude ustanoven;
1. předpisy § 29 o prodlení při placení prémie,
když se započalo pojištění a předpis § 124, odst. 3.
s tím souvislý. Tyto předpisy nevztahují se však
ku prémii splatné před oním dnem, který později
bude určen;
2. předpisy §§ 43—46 o oprávněních pojišťo
vacích agentů, avšak jen pokud v úvahu přichá
zejí právní jednání, jež byla provedena po onom
dni, který později bude určen; pak předpisy
§ 47, odst. 1. o .významu vědomosti pojišťovacích
agentů, pokud této vědomosti nabyli po onom dni,
který později bude uveden; posléze předpisy § 47,
odst. 2.;
3. předpisy
79—88 o pojištění budov proti
ohni".
2.
článek III., odst. 1. věta druhá ministerského
nařízení ze dne 24. prosince .1917, č. 502 ř. z., zní:
.„Předpisy _§§ 1, 3, č. 3„ §§ 4 a 5 tohoto naří
zení nabudou účinnosti teprve dnem, který po
zději bude určen".
§ 3.
článek III., odst 1. ministerského nařízení ze
dne 29. prosince 1917, čv 521 ř.; z.,, zní:
„Předpisy čl. L, č. 3, 4, 5, 6 a 7, odst. 1. na
budou účinnosti teprve dnem, který později bude
určen".
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a přísluší je provésti ministerstvu spravedl
nosti ve shodě s ministerstvem vnitra, obchodu
a financí.

Tusar
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.
Houdek

v. r.
Kiofáč v. r. ’
Dr. Winter v. r,
Dr. Heidier v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Franke v. r.
Hainpl v. r.
v. r.

Čís. 653.
Podle zákona ze dne 24. července 1917, |
č. 307 ř. z., a či. 2. zákona ze dne 28. října 1918, i
Nařízení vlády republiky Československé
č. 11 Sb. 7. a n„ se nařizuje:
ze dne 9. prosince 1919
o stíhání podloudného vývozu.
§ 168 zákona ze dne 23. prosince 1917,:
č. 501 ř. z„ o smlouvě pojišťovací zní:
;
Na základě zákona ze dne 24. července 1917,
„Předpisy tohoto zákona, jež dle § 167 ne- 6. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z r. 1912,
nabyly účinnosti již dne 1. ledna 1918, nabudou a čl. L z r. 1914, nařizuje se toto:
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