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ním nařízením jako zadržený splatný pojištěný 
kapitál, anebo upiše-li příjemce v téže výši státní 
prémiovou půjčka způsobem vyznačeným v §8.

• § 4.
Zřízení vysoké školy spočívá na základě svo

body učení a samosprávy sboru profesorského.

§ 10.

Při posuzování číselnýah mezi výplat uve
dených v tomto nařízení jest rozhodnou číselná 
výše v pojistce vyznačená; k valutním' rozdílům 
korun československých a korun ve měnách států 
na území bývalé Rakousko-uherské monarchie se 
při tom nepřihlíží.

§ 11.

§ 5.
O jednotlivých kategoriích sil učitelských a 

jich ustanovování platí stejné předpisy, jako pro 
ostatní vysoké školy technického směru.

§ 6.
Vysokou školu spravuje plenární sbor profe

sorský s rektorem v čele; každý z obou odborů 
jest spravován sborem odborovým a děkanem.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a vztahuje se i na výplaty z pojišťovacích 
smluv splatné před tímto dnem.

§ 12.
Ministru financí se ukládá, aby toto nařízení 

provedl.

Tusar v. r.
Sonntág v-, r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Kloíáč v. r. 
líabnnar. v. r. 
Staněk v. r.

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

čís. 147.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze uee 9. března 1920,

kterým se vydává organizační statut vysoké 
školy zemědčteké v Brně.

Dle zákona ze dne 24. července 1919, č. 460 
Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.

Vysoká škola zemědělská vz-děiává a vycho
vává své posluchače tak, aby .charakterem a vě
domostmi byli s to, samostatně vědecky badatl 
a tvořiti, jakož i samostatně vésti zemědělské a 
lesnické práce v podnicích i úřadech.

§ 2.
Vysoká škola zemědělská se dělí na dva od

bory; hospodářský a lesnický r,3 čtyřletou dobou 
trvání studia.

§ 3.

Vyučovací a úřední řeč lest česká.

§ 7.
Každý skutečný profesor jest členem toho 

odboru, pro který jsou jeho přednášky a cvičení 
osnovou předepsány. Totéž platí i o docentech. 
V případě pochybnosti rozhodne o příslušnosti 
profesorů neb docentů k odboru plenární sbor.

§ 8.
Odborový sbor má tyto členy:
A. rektora nebo jeho zástupce,
B. skutečné profesory dle §u 7,
C. zástupce soukromých a zástupce honoro

vaných docentů odboru,'- zvolených těmito do
centy na jeden studijní rok a to tak, že na kaž
dých deset soukromých nebo honorovaných do
centů připadne jeden zástupce. Eó jednom zá
stupci mají také, dokud nedosáhne jejich počet 
deset.

.5 9.
V čele odboru je děkan, a v jeho zastoupení 

proděkan. Je zodpovědným Nástupcem odboru a 
odborového sboru na venek i vůči úřadům. ^ídí 
odborový sbor a provádí jeho usnesení pomocí 
rektorské kanceláře. Děkana voli odborový sbor 
v předposledním měsíci školního roku na příští 
rok ze skutečných profesorů.

§ 10.
Odborový sbor je příslušným vyřizovat! • 

všechny záležitosti učitelského sboru, posluchačů 
a ústavů svého odboru; běžné záležitosti vyřizuje 
děkan bezprostředně. Návrhy odboru podává dě
kan ministerstvu školství a národní osvěty pro
střednictvím rektora.

‘ § 11.
Návrhy na obsazení profesur a jiných míst 

učitelských a na připuštění soukromých docentu 
projednává ten odbor, k němuž příslušná disci
plina náleží.

§ 12.
Schůze odborových sborů konají se měsíčně 

vyjma hlavní prázdniny. Svolává a řídí je děkan.
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O jednání ve schůzích jsoti členové povinni šetřiti 
úředního tajemství. Všichni členové odborového 
sboru jsou úředně povinni zúčastniti se těchto 
schůzí od počátku až do konce, jinak musí se 
věcnými důvody omluviti. O všech schůzích vede 
se řádný protokol, který po schválení podepíší 
všichni přítomní.

Tyto protokoly se ukládají v rektorské' kan
celáři. Každý profesor má právo v něj nahlédnouti 
a ministerstvo školství a národní osvěty může si 
vyžádati jeho opis.

Děkan má právo svolávat! mimořádné schůze 
odborového sboru, kdykoli to uzná za potřebné 
a jest povinen schůzi svolati, žádají-li o to nej
méně tři členové odborového sboru.

J 13.

Plenární sbor vysoké školy tvoří oba sbory 
odborové. Svolává a řídí jej rektor a v zastou
pení rektora .prorektor. Rektor také zastupuje 
vysokou školu na venek a provádí usnesení 
sboru.

§ 14.
Rektora volí plenární sbor ze řádných profe

sorů vysoké školy v předposledním měsíci stu
dijního roku na rok příští.

§ 15.
Plenární sbor jest příslušným pro záležitosti 

vysoké školy jako celku, jakož i pro ty, jež se 
týkají obou odborů společně a nemohou býti pro
jednávány jedním sborem odborovým, jmenovitě 
také pro návrhy na obsazení profesur a doceň tur 
oběma odborům společných. Zvláště pak spadá 
do pravomoci profesorského sboru: Podávat! mi
nisterstvu školství a národní osvěty návrhy orga- 
nisačních předpisů a rozpočtové návrhy na pod
kladě usnesení sborů odborových nebo z vlastní 
iniciativy, rozhodovati spory odborů a záleži
tosti, v nichž podáno minoritní vodím v odboro
vých sborech, rozhodovati v disciplinárním řízení 
Proti učitelům, úředníkům a sluliovskému perso
nálu všech kategorií Jakož i proti posluchačům, 
5áe-K o relegování z vysoké školy, jmenovali 
čestné doktory, přijímati úředníky a jiný perso
nál, vésti vrchní správu majetku vysoké školy, 
Propůjčovali stipendia a rozhodovati vůbec o zá
ležitostech odborovým sborům povahou věci ne
vyhlazených, jakož i o sporných záležitostech 
v mezích platných zákonů a nařízení.

§ 16.
Plenární sbor se schází každý drahý měsíc 

ke schůzím řádným, mimo to, uzná-li toho rektor 
Potřebu, nebo žádá-H o to aspop jedna^třetioa 
vSecb Členů tohoto sboru. O přítomnosti členů, 
zachovávání tajemství a vedení zápisů platí totéž, 
c« bylo stanoveno v § 12 o sborech odborových.

Plenární sbor i sbory odborové mají právo 
voliíi ze svého středu komise, aby jim podaly 
zprávy o otázkách jednotlivých, nebo i komise 
stálé, ku projednávání záležitostí určitého druhu, 
zvláště také pro běžné záležitosti úřednictva, po
mocného personálu a posluchačstva.

§ 18.
O přijímání posluchačů, návštěvě přednášek 

a cvičení, prázdninách, vysvědčeních, taxách a 
poplatcích platí všeobecná ustanovení, platná pro 
zemědělský odbor při české vysoké škole techni
cké v Praze, dokud nebudou vydány předpisy 
zvláštní.

§ 19.
Totéž platí o zkouškách, pomůckách vyučo

vacích, laboratořích, knihovně) personálu kance
lářském a služebním.

§ 17.

§ 20.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení.

§ 21. "

Ministerstvu školství a národní osvěty se 
ukládá, aby nařízení toto provedlo a vydalo pří
slušné instrukce a řády pro akademické funkcio
náře a úřady a studijní osnovy pro jmenovanou 
vysokou školu.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Soňntág v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r.

Prášek v. r.
Dr. Wíníer v. r. 
Dr. (Heidler v. r 
Hatím! v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Franke v. r

Cis. 148.

Nsvřžž#aí vlády republiky Cfeskoelovenské 
ne dne 2. března 1920

o změně předpisňv o tarifních vyhláškách pro 
železnice a vodní cesty v přlvtěleiičm úzcnii dle 
zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 76 Sb. z. a n.

Na základě § 5 zákona ze dne 30. ledna 1920, 
čís. .76 Sb. z. a n., o Inkorporaci kraje Hlučín- 
ského se nařizuje:

§1.

Veškerá tarifní opatření železnic a vodních 
cest v přivtěleném území, pro něž po smyslu zá- 
konův a nařízení pruských byla předepsána vy
hláška v úředničil listech pruských, buďte pííště 
uveřejňována ve „Věstníku pro železnice a 
plavbu", jejž vydává ministerstvo železnic.


