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Záznam o vzdání se opravných prostředků 
buď podepsán mimo strany i soudcem.

§6.

K § 514 tr. ř. uh.:
Ke zprávám o žádostech za milost trestanců 

buď přiložen i výtah z protokolu o disciplinárním 
potrestáni v ústavu, zpráva o zdravotním stavu 
vězně, pak všechny trestní spisy, týkající se tre
stance neb jeho spoluvinníkň. Nemohou-ii býti 
spisy proti spoluyinmíkům předloženy, musí býti 
alespoň oznámeno, jak byli potrestáni a zda a 
pokud se' stali účastnými již dříve prominutí 
trestu.

§ 7.

Imřížení toto nabývá účinnosti ihned; pro
vedením jeho pověřuje se ministr spravedlnosti.

Tnsar v. r.

Dr. Hodža v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Houdek v. r.
Hampl v. r. 
Habrman v. r.

Cis. 39.

Zákon ze dne 16. ledna 1920

o právním postavení úředníků v kancelářích vy
sokých škol československých.

$ 1.

Ke službě v kancelářích vysokých škol česko
slovenských se ustanovují úředníci:

a) konceptní (se vzděláním vysokoškolským),
b) aktuárští. kvesturní a kancelářští (se vzdělá, 

ním středoškolským),
a to vesměs po veřejném konkursu.

Tituly a systemisaci míst provede vláda na
řízením.

Dr. Beneš v. r. 
Švehla v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.

§2.

Konceptní úředníci mohou býti ustanovováni 
v IX. hodnostní třídě. Návrh na jejich jmenování 
činí akademický senát nebo profesorský sbor vy
soké školy ministerstvu školství a národní osvěty.

§ 3.

K dosažení konceptního místa žadatel má 
prokázat!, že vykonal studia na fakultě věd práv
ních a státních, všecky theoretické státní zkou
šky právnické a praktickou zkoušku1 právnickou. 
Dále musí se vykázati administrativní nebo jinou 
praxí aspoň dvouletou.

§ 4.

Akademický senát nebo profesorský sbor 
může se schválením ministerstva školství a ná- 
tr.dní osvěty ustanoviti pro kancelář vysoké 
školy rektorátní (universitní) konceptní síly vý
pomocné. Honorování těchto sil bude upraveno 
nařízením. Nařízením jest též upraviti, zda a do 
jaké míry jest počítat! praxi těchto sil jakožto 
předběžnou praxi pro vykonávání praktických 
zkoušek. Kektorátnrsíly výpomocné mají proká- 
zati, že vykonaly studia na fakultě věd právních 
a státních a všecky theoretické státní zkoušky 
právnické.

§ 5.

Pro úředníky aktuárské platí ustanovení 
§§ 1 až 4 zákona ze dne 15. května 1919, č. 262 
Sb. z. a n., o aktuárech s těmito odchylkami:

a) pro službu v kancelářích universitních musí 
prokázali, že vykonali zkoušku dospělosti na 
ústavech typu gymnasijního,

b) k titulům stanoveným v § 3 zákona o aktuá
rech sluší přidali: rektorátní.
Podrobnější ustanovení o konání aktuárské 

zkoušky budou vydána nařízením.

§ 6.
Kvesturní úředníci musí se vykázati, že vy

konali kromě zkoušky dospělosti na střední škole 
zkoušku ze státního účetnictví nebo praktickou 
zkoušku z oboru služby účetní a pokladniční. 
Pro universitní kanceláře požaduje se zkouška 
dospělosti na ústavu typu gymnasijního.

§ 7.

Kancelářští úředníci musí se vykázati, že vy
konali zkoušku dospělosti na střední škole, pro 
universitní kanceláře na ústavu typu gymnasij
ního.

Úředníci tito mohou býti převzati do stavu 
úředníků aktuárských, jestliže po delší, nejméně 
tříleté praxi v kanceláři vysoké školy, vykonají 
zkoušku aktuárskou.

§ 8.

Úředníky aktuárské, kvesturní a kancelářské 
ustanovuje akademický senát nebo profesorský 
sbor se schválením ministerstva . školství a ná
rodní osvěty.
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§9.

Ministr školství a národní osvěty jest zmocněn 
povoliti pro dobu přechodní v jednotlivých přípa
dech odchylky od předběžného vzdělání.

§ 10.

Zákon tento působí od 1. ledna 1920.

§ 11.

Provedení tohoto zákona přísluší ministru 
školství a národní osvěty.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r. Habrman v. r.

Cis. 40.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 17. ledna 1920

o zřízení a služebních Poměrech pohraniční 
finanční stráže.

Na základě ustanovení š§ 1 a 8 zákona ze dne
12. prosince 1919, č. 28 SJb. z. a n., zřizuje se po
hraniční finanční stráž a upravují se služební po
měry její takto:

Ku přijetí k pohraniční finanční stráži vyža
duje se mimo všeobecné podmínky předepsané 
Pro státní službu průkaz o tom, že žadatel vy
chodil s úspěchem tuzemskou trojtřídní školu mě- 
šfanskou, nebo že má vzdělání, které lze poklá
dat! za rovnocenné, že jest tělesně pro službu 
úplně způsobilý, nejméně 20 let stár a svobodného 
stavu.
^ Legionářům přiznává se přednostní nárok na 

Pojetí. Těmto a dle potřeby i jiným žadatelům 
může ministerstvo financí povoliti' úchylky od 
Předpisů co do školního vzdělání, stáří a stavu 
Platných.

§ 2.

Pro příslušníky pohraniční finanční stráže za
vádí se odborná zkouška, kterou nutno složití 
Před převzetím do stavu úřednického.

§ 3.

Pohraniční finanční stráž skládá se z úřed- 
Píku a zřízenců. Úředníci náležejí do skupiny L 
dle služební pragmatiky; zřízenci jsou co do slu
žebních požitků na roven postavem podúředníkům 
’p1- 1-, ^ 3 a 4, 51. II., §§ 3, 4, 5 zákona ze dne

7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n.), pokud-tímto na
řízením nejsou stanoveny odchylky. Pro tyto dvě 
skupiny zavádějí se úřední tituly a pořad, jak ná
sleduje:

1. Pro p o d ú ř e d n í k y:

a) dozorce pohraniční finanční stráže (čekatel),
b) strážmistr pohraniční finanční stráže,

•c) vrchní strážmistr pohraniční finanční stráže.
Lhůta čekací trvá jeden rok, před jehož uply

nutím linanční úřad rozhodne, má-li čekatel po
nechán býti ve službě či nikoliv.

Čekatelé obdrží požitky nejnižšlho platového 
stupně pro podúředníky (služné a místní přída
vek). Čekatelé, kteři byli trvale přijati, budou 
jmenováni počátkem druhého služebuího roku 
strážmistry a tito za předpokladu dobré kvalifi
kace a uspokojivého výkonu služby po uplynutí 
dalších 9 let vrchními strážmistry.

2. Pro úředníky:

a) obvodní inspektor pohraniční finanční stráže 
v X. hodn. tř\;

b) okresní inspektor pohraniční finanční stráže 
v IX. hodn. tř.;

c) vrchní inspektor pohraniční finanční stráže 
v VIII. hodn. tř.
Nárok na převzetí- do stavu úřednického je 

podmíněn složením odborné zkoušky (§ 2), celko
vou služební dobou nejméně 16 let a dobrou kva
lifikací. Převzetí 'děje se jmenováním. Zařádění 
do hodnostní třídy a platového stupně řídí se 
podle dosavadního služného. Nekryje-li se toto 
služné s tím kterým platovým stupněm úředni
ckého schématu, nastupuje zařádění do stupně 
nejblíže vyššího. Doba ztrávená v platovém stupni 
podúřednickém, na základě kterého nastane za
řádění, započte se do postupu v úřednickém 
schématu. Byl-li poduředník na základě těchto 
ustanovení zařaděn do některého vyššího plato
vého stupně, započte, se mu doba potřebná dle 
čl. I., § 2 zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. 
z. a n., k dosažení tohoto stupně do lhůty časo
vého postupu předepsané pro hodnostní třídu, do 
které byl podúřeáník. zařaděn.

Kdo nesplní všechny shora vytčené podmín
ky, nemůže býti jmenován úředníkem, ale postu
puje dále v platových stupních podúřednického 
schématu.

Úředníci jmenují se z podúředniků pohraniční 
finanční stráže. Výjimečně může ministerstvo fi
nancí povoliti úchylku. Podúředníkům, kteří slo
žili zkoušku s. velmi dobrým prospěchem a mimo 
to jsou zvlášť výborní a zasloužilí, může mini
sterstvo financí povoliti zkrácení shora uvedené 
služební doby ku jmenování do stavu úřední-' 
ckého.


