Cis. 64.

Zákon ze dne 20. ledna 1920,
jímž stanoví se úchylka od ustanovení § 69 zá
kona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním
l.oniěfu státních úředníkův a státního služebnictva
(služ. pragmatiky).
§ 1.
Do konce roku 1921 mohou býti ke službě
při ústředním úřadě nebo při úřadě, který jest
ústřednímu úřadu bezprostředně přičleněn, povo
láni v případě nutné potřeby i oni úředníci z admi
nistrativní koncept™ služby, kteří mají kratší
služební dobu než pětiletou, ale po celou dobu
své služby vykazují kvalifikaci velmi dobrou.
Povolání úředníka jest však v takovém případě
vyhraženo ministerské radě.
§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem prohlá
šení a provedením jeho pověřují se veškerá mi
nisterstva.
T. G- Masaryk v. r.
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Tusar v. r.
Beneš v. r.
Klofáč v. r.
Hodža v. r.
Staněk v. r.
Svehfa v. r.
Franke v. r.
Veselý v. r.
Hampl v. r.
Winter v. r,
Prášek v. r.
Heidler v. r.
Sonntág v. r.
Habrman v. r.

Houdek v. r.
jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení
nepřítomného ministra veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy.

Čís. 65.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 24. ledna 1920,
kterým se zřizuje zplnomocněný komisař pro
Ratibořsko.
Na základě mírové smlouvy, uzavřené s Ně
meckem dne 28. června 1919, schválené Národ
ním shromážděním dne 7. listopadu 1919, ratifi
kované presidentem republiky Československé

dne 10. listopadu 1919 a nabyvší dle čl. 440.
smlouvy účinnosti dne 10. ledna 1920, jakož í na
základě § 14 zákona ze dne 13. listopadu 1918,
č. 37 Sb. z. a n„ ustanovuje se takto:

Pro území, které podle článku 83. mírové
smlouvy s Německem připadá ,k republice Česko
slovenské, ustanoví vláda zplnomocněného ko
misaře republiky Československé. Ustanovení jeho
vyhlásí předseda vlády v úředním listě republiky
Československé.
§

2

.

Zplnomocněný komisař, zmíněný v § 1
oprávněn jménem vlády republiky Českosloven
ské, po případě i jménem jednotlivých členů vlády
vše, co za vhodné uzná, nářizovati. rozhodovat!
a opatřovali, co k udržení pořádku, konsolido
vání poměrů a k zabezpečení řádného státního
života na území v § 1 zmíněném bude zapotřebí.
§3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedení jeho ukládá se vládě.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Prášek v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Hodža v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

Čís. 66.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 20. ledna 1920,
jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919,
č. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu
statků a z pracovních výkonů a o dani přepy
chové.
Článek 1.
K §u 1, bod 5. zák.
Vlastní spotřeba.
.Zdaní-li se bezúplatné vzetí předmětů z vlast
ního podniku pro domácnost nebo jiné nevýdě
lečné upotřebení (§ 1, ,odst: 5. zák.), vezme se za
základ zdanění cena úřední nebo v místě obvyklá.

