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§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedením jeho pověřuje se ministr 
veřejných prací v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

Švehla v. r„
jako náměstek ministerského předsedy.

Dr. Beneš v. r. Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Engliš v. r. Staněk v. r.
řlabrman v. r. .lohanis v. r.

Stříbrný v. r.,
jako ministr železnic a v zastoupení negíitomného 

ministra veřejných prací.
Dr. Winter v. r. Dr. Dérer v. r.

Dr. Markovič v. r.

Cis. 473.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 3. srpna 1920

o likvidaci Státního ústavu pro tuky, oleje 
a mléko a vybudování organisace náhradní.

Podle zákona ze dne 1". dubna 1920, čís. 337 
Sb. z. a n„ se nařizuje toto:

§ 1.

Zavedením přechodního hospodářství v úko
lech Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko zru
šuje se nařízením *ímto platnost a působnost na
řízení vlády republiky Československé ze dne
12. března 1919, čís. 137 Sb. z. a n., o Státním 
ústavu pro tuky, oleje a mléko.

§ 2.

Ministerstvo pro zásobování lidu v dohodě 
s ministerstvem obchodu, financí, pokud se týče 
s ministerstvem zemědělství, úřadem pro zahra
niční obchod a Nejvyšším účetním kontrolním 
úřadem pověřuje se provedením likvidace Stát
ního ústavu pro tuky, oleje a mléko.

§ 3.

Aby obecně užitečné úkoly, pokud jsou 
tyto ještě nutný, dosud Státním ústavem pro 
tuky, oleje a mléko vykonávané nebyly rušeny 
a nenastala porucha v zásobování obyvatelstva 
tuky, sodou a mýdlem, jakož i průmyslu, obchodu 
a živností po stránce přídělů jim potřebných su
rovin, tovarů a polotovarů Státním ústavem pro 
tuky, oleje a mléko obhospodařovaných, stanoví 
se tímto nařízením zásady přechodního liospo- 
dářstvi pro tyto úkoly, jakož i náhradní orga
nisace.

§ 4.

Dovoz jedlých tuků, mastnot, olejů, mast- 
- ných kyselin a ostatních druhů kyselin, tovarů 
a polotovarů obhospodařovaných Státním ústa
vem pro tuky, oleje a mléko, se uvolňuje dle 
zásad platných pro dovoz zboží vůbec, s pod
mínkou schválení cen a distribuce na základě 
předložení původních dokladů.

Schválení dá u tuků jedlých a olejů jedlých 
ministerstvo pro zásobování lidu, u mastnot, 
olejů, mastných kyselin, ostatních druhů surovin, 
tovarů a polotovarů potřebných ostatnímu prů
myslu, ministerstvo obchodu, pokud se týče su
rovin potřebných k výrobě sody krystalové a 
pracích prášků, v dohodě s ministerstvem pro 
zásobování lidu.

Přijetím zásady volného obchodu odpadá 
jakákoliv státní? garancie pro tyto dovozy.

§ 5. \

Ministerstvu pro zásobování lidu, jakož i mi
nisterstvu obchodu zůstává vyhrazeno, aby ona 
množství tuků jedlých, olejů jedlých, mastnot, 
tuků a olejů průmyslových, mastných kyselin 
a ostatních surovin, jakož i sody, potřebných pro 
průmysl a zásobování obyvatelstva, Státním 
ústavem pro tuky, oleje a mlčko dosud obhospo
dařovaných, která nedoveze volný obchod, opa
třila jinýrh vhodným způsobem pod patronací 
státu.

§ 6.

Po stránce organisační zřizují se:

1. Likvidační oddělení Státního ústavu pro 
tuky, oleje a mléko.

2. U ministerstva pro zásobování lidu distri
buční oddělení pro tuky a oleje jedlé.

3. U ministerstva pro zásobování lidu distri
buční oddělení pro přídě! mýdla, pokud jednot
livé druhy nejsou zvláštním ustanovením uvol
něny, sody krystalové a pracích prášků.

4. U ministerstva obchodu distribuční oddě
lení pro tuky, oleje a mastnoty průmyslové 
a ostatní pro průmysl potřebné suroviny, polo
tovary a tovary, pokud tyto byly Státním ústa
vem pro tuky, oleje a mléko obhospodařovány, 
s výjimkou tovarů pod bodem 3. tohoto paragrafu 
uvedených.

5- Společné oddělení (místo obchodní a súčto- 
vací) pro provádění úkolů výše uvedených po 
stránce obchodní a účetní.

Obě ministertstva zřídí pro projednání otázek 
spadajících v obor působnosti příslušných oddě
leni zvláštní poradní sbory, sestávající ze zá- 

| stupen výrobců, obchodníků i spotřebitelů.
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§ 7.

Nařízení toto, jež nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení, provede ministr pro zásobování lidu 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r. 
tiabrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Jotianis v. r. 
Staněk v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v, r. 
Dr. Dérer v. r.

Cis. 474.
Hařízení vlády republiky československé 

zs dne 3. srpna 1920,
kterým se odkládá všeobecné sestavení nových 

seznamů vnucených správců.

Podle či. XLI. zákona ze dne 27. května 1896, 
čís. 78 ř. z., se nařikuje:

§ 1.

Seznamy vnucených správců, které podle 
§ 156 jedn. řádu, ministerského nařízení ze- dne
5. května 1897, čís. 116 ř. z., a nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 6. října 1919, 
čís. 537 Sb. z. a n., měly soudy sdělati v roku 
1920, butftež nově založeny až v roku 1921.

Do té doby jest používali seznamů dosavad
ních; búde-li toho zapotřebí, buďtež doplněny neb 
opraveny podle § 156, odst. 3„ jedn. řádu.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr spravedlnosti.

Švehla v. r„
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. Beneš v. r. Staněk v. r.
Dr. Engíiš v. r. Johanis v. r.
Dahrman v. r. Dr. Dérer v. r.

/ Dr. Hotowetz v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r..

Jako ministr sociální péče á v zastoupení nepří
tomného ministra spravedlnosti.

©r. Markovič v. r.

| Cis. 475.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 3. srpna 1920

k provedení zákona ze dne 16. ledna 1920, č. 39 
Sb. z. a o právním postavení úředníků v kan

celářích vysokých škol československých.

Na základě zákona ze dne 16. ledna 1920, 
č. 39 Sb. z. a n., se nařizuje:

§1.
^Konceptní úředníci vysokoškolských kance

láři ‘zářá^jí se na základě §u 52 zákona ze dne 
25. ledna 1914, č. 15 ř.. z., o služebním poměru 
státních úředníků a sluhu, do skupiny A.

Úředníci ak.uárští, kvesturm a kancelářští 
těchže kanceláří zařazují se do skupiny C, čímž 
se doplňuje, po případě mění ustanovení §u 1, 
odst. III., nařízení veškerého ministerstva • ze. dne-
1. února 1914. č. 34 ř. z.

§ 2.
Dosavad ustanoveným a jmenovaným úřed

níkům kvesturnim a kancelářským promíjí se ne
dostatek předběžného vzdělání, a to s účinností od
1. ledna 1920. Ustanoveni to nevztahuje se na oíi- 
cianty zařazené, do hodnostních tříd dle -S 2 zá
kona ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a n.

' § 3.

Konceptní úřednici v IX. a VIII. hodnostní 
třídě státních úředníků nazývají se v kancelářích 
universitních „universitní sekretáři'*, v kancelá
řích jiných vysokých škol „sekretáři" s připoje
ním jména té k-eré vysoké školy. Koncertní úřed
níci v Vil. a VI. hodnostní třídě státních úředníků 
nazývali se v kancelářích universitních ..ředitelé 
universitní kanceláře", v kancelářích jiných vyso
kých škol „ředitelé rektorské kanceláře".

§ 4.
fteditelňm kanceláří universitních může býti 

V návrhu akademického serátn udělen ministrem 
školství a národní osvěty titul „universitních no
tářů".

š 5.
Praktickou zkouškou ve smyslu § 3 zákona 

rozumí se na př. zkouška soudcovská, advokátní, 
notářská, politická, finanční.

’ § 6.
Konceptní síly výpomocné ustanovené dle 

§ 4 zákona jsou ve smluvním poměru a slují v kan
celářích universitních „universitní koncipienti", 

[ v kancelářích jiných vysokých škol „rektorátní 
koncipienti".


