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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".
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Remunerace Jejich odpovídá požitkňm X. hod
nostní třídy státních úředníků. Ministerstvo škol
ství a národní osvěty může ji však k návrhu aka
demického senátu (profesorského sboru) přimě
řeně zvýšiti.

§7. .

Universitní (řéktorátní) koncipient může se 
podrobiti praktické zkoušce politické po praxi 
nejméně jednoleté, konané třebas výhradně v kan
celáři vysoké školy.

§ 8.

Úřednici aktuárští ustanovují se y kancelá
řích vysokoškolských pro pomocnou sjhžhii.kon
cepční. Úředníci tito slují v XI. hodnostní třídě 
„rekíorátní asistenti1', v X, hodnostní třídě ,,rekto- 
rátní adjunkti*1, v .IX. hodnostní ířídě „rektorátu! 
akíuáři" a v Vlil. hodnostní třídě ..vrchní rekto- 
rátní akíuářr*. <

§ 9.

Čekarelé na aktuárská misyi mohou býti při
puštěni jako elévová aktuárští do zkušební praxe. 
Pro službu v kancelářích universitních musí pro- 
jíázati, že vykonali zkoušku dospělosti na ústa
vech typu symnasiiníhO, v kancelářích jiných vy
sokých škol zkoušku dospělosti na s:ředtii škole.

Aktuárští eiévové, kteří zkušební praxi po 
1 rotí úspěšně konali a, vykonali s dobrým pro
spěchem odbornou zkoušku, budou ustanoveni de- 
ii-nitivne za úředníky akíiťárské.

O přijetí čekatelů aktuár^kých rozhoduje aka
demický senát, a kde ho není. profesorský sbor 
vysoké školy se schválením ministerstva školství 
a národní osvěty.

§ 10.

K návrhu akademického senátu (profesor
ského sboru) mohou ministerstvem školství a ná
rodní osvěty do 3 let, počínajíc od působnosti zá
kona, t. j. od 1. ledna 1920 na žádost býti zařa
zeni mezi pomocné úředníky konceptuí (aktu- 
árské):

a) kancelářští pomocníci a kancelářští ofi- 
cianti, jestliže prokázali předběžné vzdělání v X 9, 
odst 1., tohoto nařízení stanovené a byli s dobrým 
prospěchem zaměstnáni v kanceláři vysoké školy 

, aspoň 8 let a při tom aspoň tři léta bucf nepřetržitě 
nebo v obdobích ne kratších 6 měsíců, výlučně 
nebó převážně 1 v pomocná službě konceptní. Vy
konání zkoušky aktuárské se nepožaduje, byíi-li 
žača elé zaměstnáni v konceptní pomocné službě 
aspoň 5 let a mají kvalifikaci velmi dobrou:

. b) kancelářští úředníci, jestliže vychodili 
aspoň nižší střední školu (na universitách střední 
školu typu gymnasijního) a byli s dobrým pro
spěchem zaměstnáni aspoň 12 let v kanceláři vy

soké školy a při tom aspoň po 5 let buď nepře
tržitě nebo v obdobích ne kratších 6 měsíců, vý
lučně nebo převážně v pomocné službě konceptní.

§ 11.

O provedení zařazení platí obdobně ustano
vení §u 4 nařízení ze dne 17. července 1919, č. 467 
Sb. z. a n.

§ 12.
Kvesturní (pokladní) úředníci slují v XI. hod

nostní třídě při universitních kancelářích ..kve
sturní asistenti", v..-i kancelářích ostatních vyso
kých škoí „pokladniční asisenti", v X. a IX. hod
nostní třídě „kvesturní (pokladniční) revidenti** 
a v Vlil. hodnostní třídě „kvestoři (rektorátaí 
pokladníci)11.

§ 13.

Kancelářští úředníci slují v Xí. hod-Posuii tří
dě „rektorátní kanfceJtsti", v X. hodnostní třídě 
„rektorátní oficiálové" a v IX. hodnostní třídě 
„vrchní rektorátní oíiciáiové“.

' § 14.

O aktuáťSká místa v kancelářích vysokých 
škol míchou sc v budoucnosti ucházeíi i úředníci 
kancelářští, mající předběžné vzdělání přede
psané v $ 7. odst. 1., zákona, jestliže po delší, nej
méně tříleté praxi v kanceláři vysoké školy pro
káží způsobilost k pomocné službě, konceptní a 
vykonají zkoušku akfuárskou.

Úředníci ak nárští pokladniční a kancelářští 
musí vykázat!, že vykonali zkoušku dospělosti na 
střední škole, a to pro úmversitní .kapcefáře na 
ústavu typu gymnasijního. pro kanceláře jiných 
vysokých škol po případě i na některém ústavu 
uvedeném pod čís. !.—5. v 5 1 nařízení ze dne
17. července 1919. č. 467 Sb. z. a n.

§ 16.

Ti, kdož byli v době účinnosti zákona v kan
celářích vysokých škol již ustanoveni a ve službě 
se osvědčili, mohou býti s prominutím předběž
ného vzdělání ustanoveni za úředníky poklad
niční nebo, kancelářské. Případný požadovanou 
zkoušku pokladniční lze při tom prominbutí len 
Tm. kdož byli zaměstnáni v oboru pokladniční 
služby aspoň 5 let a mají kvalifikaci velmi dobrou.

Nikdy nelze prommotvti předběžného vzdě
lání. požadovaného , zákonem pro službu kon
čením.

§ 17.

Návrh na jmenování úředníků konceptních 
činí nnnistersívu školství á národní osvěty aka
demický senát nebo, kde ho není, profesorský 
sbor vysoké školy.
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tředníky aktuárské. kvesiurní (pokladniční) 
a kancelářské ustanovuje se schválením minister
stva školství a národní osvěty akademický senát 
nebo, kde ho není, profesorský sbor vysoké 
školy.

§ 18.

Nařízení toto nabude účinnosti dnem vyhlá
šení.

Provedení jeho přísluší ministru školství a 
národní osvěty v dohodě s ministrem financí.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy,

Dr. Beneš v. r. .fohanis v. r.
Dr. Engliš v. r, Dr. Dérer v. r.
Habrman v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Winter v. r. 
Staněk v. r. Dr. Markovič v. r.

Čís. 476.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. července 13 JO

o prozatímní úpravě správy politické v území 
Podkarpatské Rusi.

Na základě § 11 zákona ze dne 22. března 
1920, č. 210 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě sprá
vy politické na Slovensku, nařizuje se toto:

§ 1..
Zmocnění vlády, aby, vyžadují-li toho veřejné 

zájmy, nehledíc k platnému právu nařízením:
1. sloučila 2 nebo několik žup, neb i částky 

jejich k výkonu vnitřní správy (politické) V jediný 
obvod správní s jediným madam župním a při 
tom, je-li potřeba, ponechala^ dosavadních síd
lech žup exposituru;

2. upravovala obvody okresů slúžnovských a 
jejich sídla;

,, 3. města s regulovaným magistrátem pro
hlásila za velké obce,

rozšiřuje se na území Podkarpatské Rusi.
§2.

Správa v župních a Slúžnovských úřadech 
■v území Podkarpatské Rusi, jakož i politická 
správa vykonávaná při úřadu šéfa civilní správy 
v Podkarpatské Rusi bude ode dne 1. ledna 1921 
obstarávána pouze státními úředníky, kteří budou 
ustanoveni příslušnými orgány republiky.

§■ 3.
Úředníci tito (§ 2) podrobeni jsou zákonům a 

ustanovením, jež platí pro úřednictvo státní

v ostatních částech republiky, zejména zákonu 
ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním po
měru státních úředníkův a státního služebnictva 
(služební pragmatice), nařízením a předpisům 
k němu vydaným, jakož i všem zákonům a usta
novením, kterými jsou v ostatních čádech re
publiky upraveny služební a zaopatřovací po
žitky státních úředníků a státního služebnictva. 
Zvláštní požitky, které se poskytují pro mimo
řádné poměry v území Podkarpatské Rusi, nejsou 
tím dotčeny.

Zákony a nařízení bývalé vlády uherské, jež 
jsou s těmito ustanoveními (odst. 1.) v odporu, 
pozbývají platnosti.

§ 4.
V čele župního-úřadu jest župan, který jest 

odpověděn ze správy župy.
Župan musí míti způsobilost ke konceptní 

službě v politické správě. Až do 1. ledna 1925 
mohou býti výjimečně ustanoveni župany také 
ti, kdož nemají této způsobilosti.

Županovi jest k obstarávání agendy při žup
ním úřadě a při slúžnovských úřadech podle po
třeby přidělen ministerstvem vnitra' potřebný po
čet konceptního, odborného, účetního a manipu
lačního a sluhovského personálu. i

Personál ten musí vyhovovati podmínkám, 
jež jsou pro služby toho druhu stanoveny plat
nými ustanoveními v ostatních částech repu
bliky. Až do 1. ledna 1925 může býti se svolením 
ministra vnitra ustanoven také personál, jenž ne
vyhovuje těmto podmínkám.

Zástupcem županovým jest hodnostní třídou 
nej vyšší polideký konceptní úředník ustanovený' 
při župním úřadě, ačli ministr vnitra neučiní 
jiného opatření.

š 5. - i
Úředníci a zřízenci župních a slúžnovských 

úřadů y území Podkarpatské Rusi, af již byli pro
zatímně ustanoveni, nebo v úřadech svých pro
zatímně pdtvrzeni, af již jsou to' bývalí úřednípi 
královské uherské vlády, či úředníci jiní, jsou po
vinni padati žádost za přijetí do služby politické 
u šéfa civilní správy Podkarpatské Rusi do 60 dní 
ode dne, kdy toto nařízení nabylo účimosti. Ministr 
vnitry může pro mimořádné poměry tuto Ihůtu 
i různě ustanovili pro jednotlivé župy nebo jejich 
části.

Ustanovení prvního odstavce nevztahuje se 
na. úředníky, kteří byli pro území Podkarpatské 
Pusi trvale ustanoveni ústředními úřady anebo 
byli z úřednictva ustanoveného v ostatních čá
stech republiky službou na Podkarpatskou Rus 
přikázáni.

§ 6.
Jestliže úředníci ti nepodají do stanovené 

Unity žádostí za přijetí, má se za to, že se uply-


