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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".


