
67

§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.
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§ 4.

Úředníci pohraniční finanční stráže, pokud 
nejsou v čele úřadu, jsou povinni vykonávat! 
službu strážní dle služebního řádu. Avšak i ve
doucí úředníci jsou povinni službu tuto v přípa
dech nutných nebo významných sami nebo v čele 
úředníků a podúředníků konati.

§ 5.

. Podúředníkúm přísluší vedle zákonných po
žitků služebních příspěvek na stejnokroj, stravné 
a přenocné. Podmínky nároku na tyto vediejSÍ 
požitky a jich výši stanoví ministerstvo finaací.

§ 6.

Úředníkům přísluší místo diet paušáteí ná
hrada, která stanoví se roční částkou

pro X. hodu. tř....................... 900 K,
„ IX. „ ,, . . , . , 1008 K,
.. Vin. „  .................... 1104 K,

Vedle této náhrady stanoví se cestovní paušál, 
jehož výši určí ministerstvo financí dle délky 
hranic, jejího útvaru a spojovacích prostředků.

, . .n
§7.

Služba pohraniční finanční stráže koná se ve 
stejnokroji a s výzbrojí. Každému členu podúřed- 
nického sboru přísluší oslovení „pan“ s označe
ním úředního titulu.

§'8.

Pohraniční finanční stráž jest seskupena v od
dělení pohraniční finanční stráže. Několik oddě
lení tvoří^ inspektorát pohraniční finanční stráže 
a více těchto inspektorátů vrchní inspektorát 
pohraniční finanční stráže.

Pohraniční finanční stráž podřízena jest vý
lučně finančním úřadům. V

§9.

Přechodná ustanovení.

Příslušníci dosavadní finanční stráže, pokud 
nebudou zařazeni do nově zřízené důchodkové 
kontroly, přejímají se do sboru pohraniční fi
nanční stráže Československé republiky dle ná
sledujících ustanovení:

í.
Úředníci zařaďují se na poprvé dle celkové 

doby služební do platových stupňů jednotlivých 
hodnostních tříd takto:

do 22 let do X. hodn. třídy, 
po 22 letech do IX. hodn. třídy, 
a po 32 letech do Vlil. hodn. třídy.
Úředníci, kteří při kratší celkové době slu

žební již dosáhli IX. neb VIII. hodnostní třídy, za. 
řadují se do této hodnostní třídy.

Je-li celková služební doba úředníků do 
X. hodnostní třídy zařáděných delší 18 let a úřed
níků do IX. hodn. tř. zařáděných delší 26 let, za
počte se doba 18, pokud se týče 26 let přesahující 
pro postup do vyšších požitků. Úředníkům do 
VIII. hodnostní třídy zařáděným započte se doba 
přes 32 let až do nejvyšší výměry 3 let pro po
stup dď vyšších požitků.

Dosavadním úředníkům X., IX. a VIII. hod
nostní třídy (komisařům finanční stráže I. tř. 
a vrchním komisařům finanční stráže II. a I. tř.) 
přísluší nové tituly dle § 3 tohoto nařízení dle 
hodnostní třídy, které dosáhli jmenováním; 
úředníci XI. hodnostní třídy (komisaři finanční 
stráže II. tř.) budou současně se zařáděním jme
nováni obvodními inspektory pohraniční finanční 
stráže v X. hodnostní třídě.

II.
. Vrchní respicienti, respicienti a naddozorci 

zařaďují se do platových stupnic jednotlivých 
hodnostních tříd dle služného, upraveného záko
nem ze dné 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., mají-lí 
vykonanou dosavadní úřednickou neb potravní 
neb starou celní neb nižší celní (t. zv. novou 
celní) nebo respicientskou zkoušku, slouží celkem 
nejméně 16 let a mají aspoň dobrou kvalifikaci.

Pro zařádění platí ustanovení v § 3, odst. 2. 
tohoto nařízení uvedená.

Tito zřízenci budou současně se zařáděním 
jmenováni obvodními inspektory pohraniční fi
nanční stráže v X. hodnostní třídě. Vrchní respi
cienti, respicienti a naddozorci, u nichž nejsou spl
něny podmínky shora vytčené, budou jmenováni 
se služebními požitky jim příslušejícími dle nové 
úpravy (zákon ze. dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. 
a n.) vrchními strážmistry nebo, pokud neslouží 
celkem deset let, strážmistry pohraniční finanční 
stráže a zůstanou ve stavu podúřcdnickém tak 
dlouho, dokud podmínky řečené nesplní.

III.
Dozorci, kteří posud měli služné dle stupnice 

sluhovské, přeřadí se do téhož stupně schématu 
podúřednického a započítá se jim doba ztrávená 
ve stupni sluhovského schématu do postupu 
v schématu podúřednickém. Pokud slouží déle 
jednoho roku, budou jmenováni strážmistry po
hraniční finanční stráže.

Ve všech těchto případech nesmí býti zařá
děním přivoděna újma v dosavadních služebních
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požitcích. Nastala-li by taková újma, přísluší za
městnanci dočasný přídavek ve výši rozdílu mezi 
dosavadními a novými služebními požitky.

vlády republiky Československé ze dne 23. září 
1919, č. 519 Sb. z. a n., o úpravě obchodu řepo
vým cukrem ve výrobním období 1919—20.

§ 10.
V přechodné době a dokud se nevybuduje 

nová důchodková kontrola, jsou příslušníci do
savadní finanční stráže, i když budou zařazeni 
do pohraniční finanční stráže, povinni dle potřeby 
a dle předpisů pro vnitrozemskou finanční stráž 
(důchodkovou kontrolu) platných konati službu 
vnitrozemskou, aniž by jim z toho důvodu pří
slušel nárok na zvláštní nebo zvýšené služební
požitky.

§ 11.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. září 1919.

§ 12.

Provésti nařízení ukládá se ministru financí.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Heidler v. r.
Dr. Veselý v. r. Hampl v. r.
Dr. Hodža v. r. Sonntág v. r.
Houdek v. r. Dr. Winter v. r.
Švehía v. r. Dr. Franke v. r.
Prášek v. r. Habrman v. r.

Čís. 41.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. ledna 1920

o ceně cukru určeného k spotřebě.

Na. základě zákona ze dne 24. července 1917, 
c. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII. z roku 1912 
a L. z roku 1914, nařizuje se toto:

§ 1.

Cukr pro domácnost.

Základní tovární cena čištěného cukru i se 
spotřební dávkou a všeobecnou daní z obratu 
statků na základě zákona ze dne 11. prosince 

-u ^,658 Sb. z. a n., činí 273 K za 100 kg účetní 
váhy základna prima velké homole.

Tato cena platí při dodávce do 30. září 1920.

§2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Zároveň pozbývá platnosti § 14 nařízení

§ 3.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi 
nisterstvo pro zásobování lidu a ministerstvo fi
nancí.

Tusar v. r
Švehla v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Klofáč v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. fiodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Franke v. r.

Čís. 42.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 20. ledna 1?20

ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, 
č. 329 Sb. z. a n., o ocenění Předmětů bursovních 

obchodů pro účely poplatkové.

Na základě zmocnění uděleného ministerstvu 
! financí v § 2 zákona ze dne 11. června 1919, č. 329 
j Sb. z. a n., nařizuje se:

§1.
Pro dobu od 21. června 1919 do 3. srpna 1919, 

kdy pražská bursa nebyla y činnosti, platí pro 
ocenění cenných papírů a podobných předmětů 
bursovních obchodů, jakož i pro přepočítání hod
not určených ve měně jiné, nežli která v tuzem- . 
sku jako běžná měna je zavedena, kursy stano
vené nařízením vládním ze dne 23. dubna 1919, 
č. 217 Sb. z. a n., o sestavení likvidační bilance.

Strana má však právo dokázat! cenu soud
ním odhadem.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
21. června 1939 a provedením jeho pověřuje se 
ministr financí.

Tusar v. r
Švehía v. r,
Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r.

Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v. r 
Klofáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

Ze sfátní tiskárny v Praze,


