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Cis. 137.

Zákon ze dne 17. února 1920,
iimž se zařaďuji do úřednických tříd hodnostních
a platových státní lesní a státní lesní příručí, pří
ručí při správě statků státních a statkňv a lesů,
které jsou ve státní správě.
§ 1.
Platnost zákona ze dne 25. června 1919, čís.
374 Sb. z. a n.; o zařádění okresních lesní a les
ních příručí do úřednických tříd hodnostních a
platových rozšiřuje se s výjimkou § 4 na státní
lesní a státní lesní příručí při správě statkův a
lesů státních a jsoucích ve státní správě (na Slo
vensku na ,,horary“), s podmínkou, že tito úřed
níci absolvovali některou nižší lesnickou školu a
vykonali státní zkoušku pro technickou službu
pomocnou a ochrannou.
Ve výjimečných případech může býti u star
šího personálu upuštěno od podmínky absolvo
vání nižší odborné školy.

§ 2.
Zařádění do příslušných stupnic platových,
a to XI. až IX. hodnostní třídy, vykoná se podle
stavu a s účinkem ode dne ]. července 1919.
§3.
V budoucnosti bude se s těmito úředníky (če
kateli) nakládat! podle ustanovení zákona ze dne
7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n.
§4.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 5.
Provést! zákon ukládá se ministerstvu země
dělství a financí.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Prášek v. r,
Somitág v. r.
Cis. 138.

Zákon ze dne 24. února 1920,
Utni se mění zákon pro Čechy ze cíne 23. února
1SS8, čís. 9 z. z., o organisaci služby zdravotní
v obcích, a doplňuje zákon ze dne 17. dubna 1906,
čís. 34 z. z. pro Čechy, o výslužném obecních a
obvodních lékařů v Čechách a zaopatřovacích
požitcích jejich rodin.
§ 1.
Poslední odstavec § 8 zákona z 23. února
1888, čís. 9 z. z. pro Čechy, se zrušuje a má zníti
takto:

Základní služné obecního neb obvodního lé
kaře nesmí činiti méně než 1400 K ročně.
§ 2.
Pensijní a zaopatřovací požitky, jež byly,
již obecním a obvodním lékařům a jejich rodi
nám vyměřeny podle starých ustanovení (§§ 4,
7, 10 a 11 zák. ze dne 17. dubna 1906, čís. $4 z. z.,
ve spojení s § 8 zák. z 23. února 1888, č. 9 z. z.),
buďtež od doby účinnosti tohoto zákona nově
upraveny podle základu, vytčeného v § 1 tohoto
zákona.
§ 3.
Státní správa bude poskytovat! zemskému
správnímu výboru jako správci „pensijního
fondu pro obecní a obvodní lékaře v Cechách14
k umožnění výplaty zvýšených pensijních a za
opatřovacích požitků lékařův a jejich rodin (§ 2
tohoto zákona) a k finančnímu zajištění pensij
ního fondu (§ 16 zákona ze dne 17. dubna 1906,
č. 34 z. z.) prozatím roční příspěvek.

§ 4.
Výše tohoto příspěvku stanoví se každo
ročně nařízením; nařízením může býti také po
skytování příspěvku zastaveno. Pro rok 1920 má
činiti příspěvek tento dohromady 100.000 K.
§5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna
1920, a pověřuje se jeho provedením ministr ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy s mi
nistrem financí.
T. G- Masaryk v. rTusar v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Sonntág v. r.
Čís. 139.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 8. března 1920,
čís. 18-M 2370 6. z. sp. p. 72354,
jímž mění se jeho nařízení ze dne 24. listopadu
1919, ě. 622 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách mlýn
ských výrobků, chleba a pečivá v drobném pro
deji v Cechách.
Na základě § 22 nařízení vlády republiky
Československé ze dne 17. července 1.919, ě. 394
Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obili a
mlýnských výrobků nařizuje se pro Čechy toto:
Článek I.
Ustanovení odstavce 1. § 2 nařízení presi
denta zemské správy politické v Praze ze dne
24. listopadu 1919, č. 622 Sb. z. a n., zrušuje se

