
C 1 á n e k V.

Veškerá dosavadní ustanovení, týkající se 
úpravy požitků v úvahu přicházejících kategorií 
poštovních zaměstnanců, pozbývají platnosti po
tud, pokud jsou v rozporu s tímto nařízením, jež 
nabývá účinnosti dnem 1. září 1919.

Provésti je přísluší ministru pošt a telegrafů.

Podúřednici pohraniční finanční stráže jme
nují se výběrčími do hodnostní třídy a platového 
stupně podle dosavadního služného. Úředníci po
hraniční finanční stráže jmenují se celními vy- 
běrčími (správci) oné hodnostní třídy, které do
sáhli u pohraniční finanční stráže jmenováním, 
a budou zařáděni ve stavu celních. výběrčí 
podle posledního svého jmenování.

Tusar v. r
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Hampl v. r.

Dr. Franke v. r.

Cis. 360.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. května 1920,

pmž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, 
čls. 77 Sb. z. a n., o úpravě služebních požitků 

celních výběrčí.

Na základě § 6 zákona ze dne 30. ledna 1920, 
čís. 77 Sb. z. á n„ nařizuje se toto:

§ 1.

K §§ 1 a 2 zákona.

§ 3.

K § 4 zákona.

Celní výběrčí před 1. zářím 1919 ustanovení 
zařazuji se podle celkové doby služební do pla
tových stupnic jednotlivých hodnostních tříd. 
Byla-li tímto zařazením přiznána platová stup
nice vyšší hodnostní třídy, než kterou výběrčí 
dosavad měli, jmenují se současně se zařazením 
do této vyšší třídy hodnostní.

Za služební dobu v tomto paragrafu uvede
nou sluší pokíádati služební dobu ztrávenon v 
hodnosti celního výběrčího a u finanční stráže, 
do pense započítatelnou, včetně doby započtené 
na základě zákonů ze dne 23. července 1919,

; čís. 457 Sb. z. a n. (válečná’ léta) a ze dne
24. července 1919. čís. 462 Sb. z. a n. (služba 
v československých legiích).

£ A5 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. září 

1919.
§ 5.

' ' / ' v -v •
Provésti nařízení ukládá se ministru financí.

Celními výběrčími mohou býti jmenováni 
příslušníci pohraniční finanční stráže (úředníci 
nebo podúřednici), kteří jsou aspoň dobře kvali
fikováni, vykonali s úspěchem odbornou zkoušku 
předepsanou pro převzetí do stavu úřednického 
u pohraniční finanční stráže a mají aspoň osmi
letou skutečnou služební dobu u finanční stráže. 
Nižší celní zkouška nahrazuje až na další tuto od
bornou zkoušku.

Pro dobu přechodnou může ministr financí 
v jednotlivých přípa*dech snížiti požadavek osmi- 
Nté doby služební, nebo jmenovati celními vý
běrčími i jiné vhodné, osoby, jež vykonaly s úspě
chem nižší celní zkoušku nebo zkoušku odbornou 
pro pohraniční finanční stráž. '

S 2. ,

K § 3 zákona.

Úřední tituly celních výběrčích jsou:

Pro XT. hodnostní třídu celní výběrčí,
„ X. „ „ vrchní celní výběrčí,
„ IX. „ celní správce a
„ Vílí ,. „ vrchní celní správce.
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Cis. 361.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. května 1920

k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 210 

Sb. *. a n„ o prozatímní úpravě správy politické 
na Slovensku.

Na základě §§ 2 a 12 zákona ze dne 22. března 
1920, č. 210 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě správy 
politické na .Slovensku, nařizuje se toto:


