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Čís. 224.
Nařízeni vlády republiky československé
ze dne 9. dubna 1920
o ústavu „Pražské vzorkové veletrhy".
Dle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307
?. z., nařizuje se:
§ 1.
Obec hlavního města Prahy se zmocňuje, aby
zřídila k opětnému vybudování a zvelebení ho
spodářského života ústav pro pražské vzorkové
veletrhy.
§ 2.
Ostav ten budiž zřízen v Praze pod firmou:
„Pražské vzorkové veletrhy", bude samostatnou
právnickou osobou a obchodníkem ve smyslu ob
chodního zákona a budiž zapsán do rejstříku
u obchodního soudu v Praze.
§ 3.
Obec hlavního města Prahy vloží dle usne
sení městského zastupitelstva .ze dne 9. února
1920 do podnikání ústavu jako základní kapitál
částku 2,000.000 Kč buďto v hotovosti anebo ve
4% daně prostých dílčích dlužních úpisech své
zápůjčky z roku 1919 v kursu 98.
Obec hlavního města Prahy má právo žádati
splácení tohoto vloženého základního kapitálu je
dině ve formě splátek z čistého zisku.
§ 4.
Ústav může býti zrušen zvláštním vládním
nařízením, nebo usnesením správy podniku, schvá
leným ministerstvem obchodu po dohodě s obcí
hlavního města Prahy.
Jmění zbývající po provedené likvidaci při
padne obci hlavního města Prahy. Pokud by toto
jmění převyšovalo hodnotu vkladu obce pražské
v době likvidace, jest povinností obce hlavního
města Prahy užiti přebytku ku účelu zvelebování
obchodu a výroby.
§ 5.
Ústrojí a působnost ústavu bude blíže upra
vena regulativem, vydaným ministerstvem ob
chodu v dohodě se zúčastněnými ministerstvy po
slyšení obce hlavního města Prahy.
§ 6.
Ministerstvu obchodu v dohodě se zúčastně
nými ministerstvy jest vyhrazeno schvalovali po
slyšení obce hlavního města Prahy změny regu
lativu a dozírali k činnosti ústavu vládním ko
misařem dle ustanovení regulativu.

© 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Jeho provedením pověřuje se ministí
obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.

Tflsar v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
Hampf v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hodža v. r.
Čís. 225.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 7. dubna 1920
o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obec
ných a občanských na Slovensku vydržovaných
církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory
podle § 12 zák. čl. XXV1Í. z roku 1907,
Dle zákona ze dne 23. května 1919, č. 274
Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Aktivnímu učitelstvu škol obecných a občan
ských na Slovensku, vydržovaných z prostředků
náboženských společností nebo Obcemi s pod
porou státní, povoluje se výjimečně drahotní vý
pomoc pro dobu od 1. září 1919 do konce roku
1920.
§ 2.
Výpomoc ta se rovná rozdílu mezi nynějšími
peněžitými požitky učitelů jmenovaných v § 1
a požitky, jež by tomu kterému učiteli příslušely,
kdyby působil na školách státních.
§ 3.
Od výměry výpo-moci, určené dle § 2,- odečte
se odhadní cena naturálních dávek, jež tomu kte
rému učiteli příslušejí podle jmenovací listiny,
dekretu, smlouvy a pod. Odhad se vykoná podlé
cenového průměru let 1913—1915 a 1918—1919.
§ 4.
Než se provede odhad a určí výše požitků,
jež učiteli náležejí, poskytne se z prostředků stát
ních, záloha, jež činí u učitelů, kteří nedokonali
celá 4 služební léta, 1500 Kč, u těch, kdož působí
více než 4 léta, 2000 Kč, ačli obnosy ty nebudou
cíle přibližného odhadu převyšovat! výpomoc dle
§§ 2 a 3 vyměřenou.

