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Čís. 109.

8.

§

Povinnost státu vypláceli úroky z dlužních
úpisů zaniká počátkem dne, kterého bude pří
slušný úpis vylosován.
Při výplatě nominálních hodnot a prémií
musí tudíž býti vráceny s úpisem všechny ku
pony v den vylosování ještě nedospělé. Kdyby
se tak nestalo, srazí se při výplatě tyto ještě
nedospělé kupony.
§ 9.
Upisování děje se přihláškami dle vzoru sta
noveného ministrem financí; tyto přihlášky bu
dou upisovnami vydávány bezplatně.
10.

■§

Upisovací cenu jest zaplatit! při přihlášce
u upisovny buď hotově v československé měně
nebo až do jedné čtvrtiny upsané částky půjčkou
Národní Svobody v nominální hodnotě s kupo
nem splatným 1. června 1920 bez náhrady
úrokové.
Kdo odevzdá v upisovací lhůtě u některé
upisovny pro účet Ústřední státní pokladny
půjčku. Národní Svobody bez kuponů v úschovu
vázanou do dne splatnosti, t. j. do 1. prosince
1922, a upíše současně za hotové stejnou částku
této prémiové půjčky, obdrží v den splatnosti
půjčky Národní Svobody výměnou 4ll2%ni
státní prémiovou půjčku stejné jmenovité ceny,
úahradí-li úrok od 1. srpna 1922.
§

11.

Splacený obnos bude počínajíc dnem, kdy
byl splacen, úrokován 4'5% do 1. srpna 1920.
§

12.

Tato půjčka jest osvobozena od daně důcho
dové (rentové).
§ 13.
Den, kdy budou dlužní úpisy vydávány, bude
vyhlášen v úředních listech.
§ 14.
, Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyl lášení.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení
provedl.
Dr. Veselý v.-r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Sonntág v. r.
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Heidler v. r.
Prášek v. r.
Houdek v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. února 1920
o zvýšení tax zkoušky pro uchazeče o oprávnění
ku koncesovaným živnostem stavebním.
Dle § 13, odst. 2. zákona ze dne 26. prosince
1893, č. 193 ř. z., jímž upraveny byly konceso
vané živnosti stavební, nařizuje se toto:
§ 1.
Zkušební taxy, které dle § 14 ministerského
nařízení ze dne 27. prosince 1893, č. 195 ř. z., po
vinni jsou zaplatiti uchazeči o oprávnění stavitele,
mistra zednického, tesařského, kamenického a
studnařského, zvyšují se o 100% dosavadního
svého obnosu, stanoveného ministerským naříze
ním ze dne 11. dubna 1894, č. 72 ř. z.
§

2.

V témž poměru zvyšují se také částky připa
dající ze zkušebních tax na členy zkušebních ko
misí a úředního sluhu.
§ 3.
Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, nevztahuje se na zkoušky již započaté.
Výkonem nařízení pověřuje se ministr průmyslu,
obchodu a živností.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.
Dr. Franke v, r.
Sonntág v. r.
Klofáč v. r.

Tusar v. r.
Dr. Winter v. r.
Hampl v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r.
Houdek v. r.

Cis. 101.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 17. února 1920
o rozšířeni pravomoci revírního báňského úřadu
v Mor. Ostravě na Hlučínsko.
Na základě § 5 zákona ze dne 30. ledna 1920,
č. 76 Sb. z. a n., o inkorporaci kraje Hlučínského,
mění se nařízení bývalého rakouského minister
stva orby ze dne 9. ledna 1904, č. 6 ř. z., jímž na
řízení ministerstva orby ze dne 11. listopadu 1895,
č. 174 z. ř., v příčině okresů a stanovišf revírních
úředníků nahrazuje se novými ustanoveními taktot
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Cis. 103.
Obor působnosti revírního báňského úřadu
v Mor. Ostravě, po případě báňského hejtmanství
v Brně, rozšiřuje se na přivtělené Hlučínsko.
§

Cis. 102.
Zákon ze dne 5. února 1920,
užiti dílčích dluhopisů, jež bu
Pražskou v úhrnné jmenovité
K, k ukládání nadačních, sirot
podobných kapitálů.
§ 1.
Dílčích dluhopisů, jež vydá hlavní město
Praha podle usnesení správního sboru hlavního
města Prahy ze dne 11. dubna a 14. května 1919,
a podle usnesení městského zastupitelstva ze dne
30. července 1919, schválených usneseními zem
ského správního výboru v Praze dne 7. května,
8. října a 1. září 1919, v úhrnné jmenovité částce
150,000.000 K, smí býti užíváno k ukládání peněz
na úrok, jež náležejí nadacím, ústavům, podlé
hajícím veřejnému dozoru, a poštovnímu šeko
vému úřadu, rovněž tak k uložení peněz sirot
čích, svěřenských a depositních, a konečně až
do výše bursovního kursu, avšak ne přes jmeno
vitou hodnotu, za služební a obchodní kauce.
§

o služebním slibu učitelstva škol obecných
a občanských.

2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr veřej
ných prací.
Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Dr, Franke v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.

jímž se povoluje
dou vydány obcí
částce 150,000.000
čích a

Zákon ze dne 12. února 1920

§ 1.
Všichni učitelé a učitelky, působící při ve
řejných obecných a občanských školách v celém
území Československé republiky, kteří nevyko
nali služební přísahy podle nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 26. srpna 1919,
č. 495 Sb. z. a n., zůstávají nadále učiteli těchto
škol, přihlásí-li se a vykonaií-li nařízený slib věr
nosti do měsíce.
Slib ten koná se písemně a zní: „Slibuji na
svou čest a svědomí, že Československé republice
budu vždy věren a jeyí vlády poslušen, že budu
veškery její zákony a nařízení zachovávat!, své
úřední povinnosti podle nich vykonávat! pilně,
svědomitě a nestranně. Úředního tajemství ne
prozradím a ve všem svém jednání jen pro
spěchu státu a zájmu služby budu dbáti“.
Den, kdy měsíční lhůta v odstavci prvém
ustanovená se počíná, ustanoví pro jednotlivá
území ministr školství a národní osvěty.
§ 2.

Kdo včas, ačli není nepřekonatelné pře
kážky, se nepřihlásí a nesloží slibu, pozbývá
svého místa a všech nároků na plat a výslužné
pro sebe a svou rodinu.
§ 3.
Podrobnější ustanovení o tom, jak slib jest
vykonati, ustanoví ministr školství a národní
osvěty.
§4.
Ministr školství a národní osvěty může zprostiti povinnosti, aby složili tento slib, ony učitele,
kteří tak již dříve učinili podle jeho výnosu ze
dne 27. listopadu 1918, č. 320.

2.

Provésti tento zákon, jenž nabývá účinnosti
dnem vyhlášení, ukládá se ministrům financí,
vnitra a spravedlnosti.

§5,
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministr
školství a národní osvěty.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Zc státní tiskárny v Pra.c.

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

