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 vyběrčími (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

§ 3.

Švehla v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Hefdler v. r.
Hampl v. r.
Habrnian v. r.
Dr. Franke v. r.

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
Cis. 360.
Nařízení vlády republiky Československé hodnosti celního výběrčího a u finanční stráže,
do pense započítatelnou, včetně doby započtené
ze dne 18. května 1920,
na základě zákonů ze dne 23. července 1919,
; čís. 457 Sb. z. a n. (válečná’ léta) a ze dne
pmž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, 24. července 1919. čís. 462 Sb. z. a n. (služba
čls. 77 Sb. z. a n., o úpravě služebních požitků v československých legiích).
celních výběrčí.
£5 A4.
Na základě § 6 zákona ze dne 30. ledna 1920,
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. září
čís. 77 Sb. z. á n„ nařizuje se toto:
1919.
§ 5.
§ 1.
' ' / '

K §§ 1 a 2 zákona.
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 osmiNté 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.
Pro
„
„
„

Úřední tituly celních výběrčích jsou:
XT. hodnostní třídu celní výběrčí,
X.
„
„ vrchní celní výběrčí,
IX.
„
celní správce a
Vílí
,.
„ vrchní celní správce.

v

-v •

Provésti nařízení ukládá se ministru financí.
Tusar v r.

Švehla v. r.
Klofáč v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Heidler v. r.
Hampl v r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.

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:
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I. Předpisy pro správu v župách (komitétech).
§ 1.
2ádost za přijetí do služby politické na Slo
vensku ve smyslu * 6 zákona povinni jsou podati
všichni úředníci a zřízenci župních a slúžnovských úřadů na Slovensku.
To jsou:
1. tlředníci a zřízenci, kteří byli za bývalé
uherské vlády ve správě komitátní (ústřední nebo
okresní) ustanoveni buď volbou nebo jmenováním.
Lhostejno jest, zda zaměstnanci tito složili slib
poslušnosti republice Československé ve smyslu
§ 2 zákona ze dne 10. prosince 1918, č. 64 Sb. z.
a n., čili nic, a zda byli v úřadech svých ministrem
zplnomocněným pro správu Slovenska proza
tímně potvrzeni, dále zda službu skutečně vyko
návají, či jsou mimo službu (na dovolené, v pensi,
nebo vůbec ze služby se vzdálili, aniž se jí vý
slovně vzdali), af již berou požitky nějaké,
čili nic.
Propuštění úředníků, zřízenců ze služby beze
všech nároků, které bylo vysloveno ministrem
zplnomocněným pro správu Slovenska podle § 14,
al. 1., nařízení ze dne 5. března 1919, č. 555 Adm.,
zůstává v platnosti a propuštění zaměstnanci ne
jsou nařízení tomuto podrobeni.
2. Úředníci a zřízenci, kteří byli teprve za
trvání republiky ve správě komitátní (ústřední
neb okresní) ustanoveni, buď volbou nebo že
byli prozatímně jmenováni ministrem zplnomoc
něným pro správu Slovenska nebo orgánem jiným
(na př. županem).
Od povinnosti podati žádost za přijetí jsou
dle § 6, odst 2n zákona sproštěni úředníci a zří
zenci:
1. kteří byli u župních a slúžnovských úřadů
na Slovensku trvale ustanoveni ústředními
'úřady (ministerstvy) v Praze nebo ministrem
zplnomocněným pro správu Slovenska;
2. kteří byli ústředními úřady (ministerstvy)
z úřednictva v Cechách, na Moravě a Slezsku
ustanoveného, úřadům župním nebo slúžnovským
službou přikázáni.
Zaměstnanci tito mohou býti vyzváni, aby
opis dekretu jmenovacího nebo přikazovacího
předložili do lhůty v § 6 zákona uvedené úřadu
ministra zplnomocněného pro správu Sloven
ska k nahlédnutí.
§ 2.
Žádosti za přijetí buďtež podány (do 60 dní
počínajíc dnem 15. dubna 1920, t. j. do 14. června
1920) u úřadu ministra zplnomocněného pro
správu Slovenska a buďtež k nim připojeny
v prvopise nebo ověřeném opise všechny do
klady pro rozhodnutí o žádosti nutné.

§ 3.
Úředníkům a zřízencům, kteří žádosti dle § 2
tohoto nařízení ve lhůtě v § 2 stanovené nepodali,
buďtež uplynutím lhůty jakékoli služební požitky,
požívají-li jich dosud, zastaveny (§ 7 zákona).
§ 4.
O žádostech o přijetí do služby politické na
Slovensku rozhoduje dle volného uvážení ministr
vnitra vyslechnuv ministra zplnomocněného pro
správu Slovenska; pokud by pak šlo o odborné
orgány ve správě župní ustanovené a do působ
nosti jiného ministerstva náležející, v souhlase
s tímto ministerstvem. Ministr vnitra může roz
hodování o přijetí, pokud jde o jednotlivé katego
rie žadatelů, svěřiti ministru zplnomocněnému pro
správu Slovenska. Přijetí jejich stane se nej
později ke dni 1. srpna 1920 (Š1 6 tohoto nař.).
K žádostem, jež byly podány po lhůtě v § 2
uvedené, mebudiž přihlíženo a se zaměstnancem
budiž naloženo tak, jako by do stanovené lhůty
žádost vůbec nepodal (§ 3).
Při rozhodování, žádosti za přijetí buď šetřeno
zásady, aby zaměstnanci, kteří za republiky se
loyálně chovali, vykazují dostatečnou kvalifikaci
odbornou i jazykovou a ve službě se osvědčili,
byli ve službě ponecháni, ačli nutkavé příčiny
tomu nebrání.
§ 5.
Úředníci a zřízenci, kteří řádně a včas se při
hlásivše nebyli přijati, buďtež z činné služby pro
puštěni a požitky jim dosud vyplácené zastaveny;
mají-li podle svého ustanovení nárok na požitky
zaopatřovací, buďtež jim tyto vyměřeny.
Úředníci a zřízenci, za bývalé vlády uher
ské ve správě župní (ústřední neb okresní) usta
novení a po složení slibu poslušnosti (š 2 zákona
ze dne 10. prosince 1918, č. 54 Sb. z. a n.) ve
službě ponechaní, budou, nebyli-li přijati, dáni na
odpočinek a poskytnuty jim zaopatřovací požitky,
pokud by na iě měli nárok dle uherských zákonů
platných na Slovensku dne 28 října 1918.
Jestliže se však úředníci a zřízenci tito do
pustili již za vlády republiky jednání namířených
proti státu československému, buďtež ze služby
bez jakýchkoli nároků propuštěni.
Okolnosti, jež zakládají skutkovou podstatu
Jednání namířeného proti státu československému,
musí býti prokázány a buďtež zaměstnanci sdě
leny s podotknutím, že může proti nim podati
u ministra zplnomocněného pro správu Slovenska
do 14 dnů svoje připomínky a námitky.
O připomínkách a námitkách těch rozhoduje
ministr vnitra vyslechnuv ministra zplnomocně
ného pro správu Slovenska: pokud by pak 51o
o odborné orgány ve správě župní ustanovené a
do působností jiného ministerstva náležející, v sou'
hlasu s tímto ministerstvem.
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Byl-li úředník nebo zřízenec propuštěn ze |
služby ve smyslu § 8, odst. 2., zákona, budtež ve I
výroku úřadu (§ 4) okolnosti ty uvedeny.

Článek I.
Nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z.
a n., doplňuje a mění se takto:

§ 6.

1. § 38 rn á z n i t i:
Ve smyslu § 2 zákona stanoví se den 1. srpna
„Na základě § 9 zákona o statistice zahranič
1920, jakožto den, kterým počínajíc bude správa
ního
obchodu stanoví se statistický poplatek takto:
v župních a slúžnovských úřadech vykonávána
pouze státními úředníky a zřízenci, kteří budou
1) při dopravě po suchu nebo po vodě:
ustanoveni příslušnými orgány republiky.
a) udobytkadlepočtukusůato:
Za úředníky a zřízence takto ustanovené po
kládají se i úředníci a zřízenci župních a slúžnov
a) 20 h za každý kus velkého dobytka
ských úřadů, kteří byli do politické služby dle § 6 |
(volů, bůvolů, býků, krav, mladého
zákona přijati.
skotu, koňů, oslů, mezků a mulů);
20 h za každých 5 kusů drobného do
bytka (telat, hříbat, koz, ovcí, vepřů);,
za zbytek menší než 5 kusů, taktéž 20 h;

II. Předpisy pro města municipální.

? 7.
Žádosti za potvrzení úředníků a zřízenců
měst municipálních (§ 10 zákona) budtež předklá
dány příslušným županem prostřednictvím mi
nistra zplnomocněného pro správu Slovenska mi
nistru vnitra, jenž může potvrzení svěřit! mi
nistru zplnomocněnému pro správu Slovenska.

b) u všech ostatních věcí dle váhy a to:
K) při.dopravě p o s u c h u:
20 h za každých 100 kg nebo jich část
hrubé váhy zásilky (§ 12 tohoto naří
zení), avšak celkem z jedné zásilky re
více než 2 K;

§ 8.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a Piovésti jej přísluší ministru vnitra a mi
nistru splnomocněnčmu pro správu Slovenska
v dohodě se zúčastněnými ministry.
Tusar v. r.

Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Dr. Šrobár.v. r.
Staněk v. r.

,

Prášek v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hodža v. r.
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r.

Čís. 362.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 18. května 1920,

P)

př.i dopravě po vodě:
20 h za každých 100 kg nebo jich část
hrubé váhy zásilky (§ 12 tohoto ■naří
zení), avšak celkem z jedné zásilky ne
více než 2 K, váží-li zásilka více než
10 tun, stanoví se-statistický poplatek
2 K za každých 10 tun, nebq jich část
hrubě- váhy zásilky.

Nestač í-li jedna ohláška na hlá
šení jedné zásilky (§ 13), dlužno zapraviti za
každou další ohlášku statistický poplatek 20 h.
2) Při dopravě poštou 5 h za každou zásilku do
pravovanou jednou průvodkou.
3) Státní úřad statistický jest oprávněn povolovati ve shodě s ministerstvem financí a Ob
chodu snížení nebo v případech výjimečných
úplnou slevu statistického poplatku pro určitý
druh zboží dováženého nebo vyváženého
v pohraničním styku budto pro celou hranici
nebo některou část její."

kterým se mění a doplňují některá ustanovení na
řízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. a n.,
o statistice zahraničního obchodu.

2. První a druhý odstavec § 40 má
z n í t i:

Ku provedení zákona ze dne 18. září 1919,
čís. 518 Sb. z. a n„ o statistice zahraničního .ob
chodu, nařizuje se toto:

„Statistické známky mají tvar obdélníku
se zoubkovanými okraji, nápis „Statistická
známka11, monogram republiky Československé a
označení hodnoty: 20 h. 1 K, 2 K nebo 10 K.
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