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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 organisačních 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.

§ 17.

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.
§ 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.
Prášek v. r.
Soňntág v. r.
Dr. Wíníer v. r.
Klofáč v. r.
Dr. (Heidler v. r
Hatím! v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Houdek v. r.
Dr. Franke v. r
Staněk 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 Hlučínského se nařizuje:
§ 1.

Veškerá tarifní opatření železnic a vodních
cest v přivtěleném území, pro něž po smyslu zákonův a nařízení pruských byla předepsána vy
hláška v úředničil listech pruských, buďte pííště
uveřejňována ve „Věstníku pro železnice a
plavbu", jejž vydává ministerstvo železnic.
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Věstníku toho budiž užíváno i k publikacím
jiných zpráv železniční a vodní správy, uveřejně
ných dosud v úředních listech shora uvedených
a zmíněného území se týkajících.
§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho pověřuje se ministr že
leznic ve shodě s ministrem průmyslu, obchodu
a živnosti a s ministrem veřejných prací,

SonntáK v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.

Tusar v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
' Dr. Heidier v. r.
Dr. Hodža v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.
úlek v. r.
Cis. 149.

Vyhláška nalnisterstva financí
Ee dne ÚO. února 1DSO
o celních úřadech v obvodu zemského finančního
ředitelství v Brně a jejich pravomoci.
V obvodu zemského finančního ředitelství
y Brně jsou v činnosti tyto celní úřady s nazna
čenou pravomocí:
I. V obvodu okresního finančního ředitelství
v Jihlavě:
1. S1 a v o n i c e na silnici, vedlejší celní úřad
I. tř.
Tento celní úřad jest pověřen celním odba
vováním zásilek zboží jakož j dozorem na -ná
draží sfevonickčm a oprávněn k stručnému {su
márnímu) opovšdnímu řízení v dopravě želez
niční.
2. V r a t ě n i n na silnici, vedlejší celní úřad
II. tř.
3. Satov na silnici, vedlejší celní úřad
II. tř.
T líná nice na silnici, vedlejší celní úřad
II. tř.
5. Š.a to v na nádraží, vedlejší celní úřad
I. tř.
Tento úřad je oprávněn k stručnému opovědnímu řízeni v dopravě železniční.
6. Znojmo na nádraží, hlavní celní úřad
II. tř.
Tento celní úřad jest oprávněn poukazovali
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční, k výstupnímu odbavování zá
silek pálených lihovin a piva, k proclívání po
štovních zásilek čerstvých rostlin.

7. H a f u Qlivalovic na silnicí, vedlejší celní
úřad I. tř.
8. J a r o s 1 a v i c e na silnici, vedlejší celní
úřad II. tř.
9. H e v 1 í n na silnici, vedlejší celní úřad
II. tř.
Tento celní úřad jest povčřen celním odba
vováním zásilek zboží dopravovaného pro místní
potřebu na nádraží hevlínské.
10. Hrušovany u Znojma na nádraží,
vedlejší celní úřad I. tř. s dodací stanicí na Hevlínském nádraží.
Tento celní úřad jest oprávněn poukazovat!
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční a k výstupnímu odbavování zá
silek piva.
11. Jihlava na místním státním nádraží,
hlavní celní úřad I. tř.
Tento celní úřad jest oprávněn poukazovati
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční, proclívati poštovní zásilky čer
stvých rostlin a vlněnou přízi sazeb. pol. 223
a 224.
II. V obvodu okresního finančního ředitelství
v Brně.
12. Nové Sídlo na nádraží, vedlejší celní
úřad I. tř.
Tento celní úřad jest oprávněn poukazovat!
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční.
13. M i k u 1 o v na nádraží, vedlejší celní úřad
I. tř.
Tento celní úřad jest oprávněn poukazovati
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční a poukazovati železniční zásilky,
přes Rakousko do Břeclavy v přepravním řízeni.
14. Brno, hlavní celní úřad I. tř.
Tento celní úřad jest oprávněn poukazovati
zásilky zboží stručným opovědním řízením v do
pravě železniční, odbavovati zásilky pálených li
hovin a piva ve výstupu, proclívati denaturovaný
olivový, podzemnlcový a ricinový olej, poštovní
zásilky čerstvých rostlin, vlněnou přízi saz. pol.
223 a 224, hladké hedvábné zboží saz. pol. 230 a)
a 256 a).
lil. V obvodu okresního finančního ředitelství
v Ub. Hradišti.
15. B ř e c 1 a v a na nádraží, hlavní celní úřad
I. tř. s odbočkou v Poštorné s pravomocí vedlej
šího cehiího úřadu II. tř. Hlavní celní úřad jest
oprávněn poukazovati zásilky zboží stručným
opovědním řízením v dopravě železniční a odbavovatl zásilky pálených lihovin a piva ve vý
stupu.
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