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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-
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nutím lhůty dobrovolně bez jakýchkoli nároku
vzdávají místa dosud zastávaného.
§ 7.
Úředníci bývalé vlády uherské, kteří byli po
složení slibu věrnosti republice u úřadů župních a
slúžnovských ponecháni a podali sice včas žá
dost za přijetí (§ 5)„ ale nebyli ustanoveni, budou
dáni na odpočinek a budou jim poskytnuty za
opatřovací požitky, pokud by na ně měli nárok
podle platných zákonů uherských.
Bylo-li však prokázáno, že úředníci tito za
vlády republiky Československé třebas proza
tímně ustanovení nebo potvrzení, dopustili se
jednání, namířených proti státu československé
mu, budou bez jakýchkoli nároků propuštěni, při
čemž jest vyhrazeno trestně je stíhati.
§ 8.
Platné předpisy o úpravě technické služby
nejsou tímto nařízením dotčeny.
Pokud podle uherských zákonů bylo tu pří
sluším ministerstvo obchodu, nastupuje na místo
něho ministerstvo veřejných prací.
§9.
Nařízení toto účinkuje ode dne vyhlášení a
provésti je přísluší ministru vnitra v dohodě se
zúčastněnými ministry.
Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Sonntág v. r.
Dr. Engiiš v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hotowetz v.
Stříbrný v. r.
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.
.lohanis v. r.
Dr. Markovič v. r.
Cis. 477.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. července 1920,
jímž se zřizuje „Svaz československých spořitelen“ a vydávají pravidla o. jeho organisaci a pů
sobnosti.
K provedení § 23 zákona ze dne 14. dubna
1920, c. 302 Sb. z. a n., kterým se upravují právní
poměry spořitelen, nařizuje sč toto:
§ 1.
Veškeré spořitelny v republice Českosloven
ské, na které se vztahuje zákon ze dne 14. dubna
1920, ě. 302 Sb. z. a n., sloučeny jsou ve „Svaz
československých spořitelen" sc sídlem v, Praze.

§ 2.
Organisace a působnost tohoto Svazu jest
upravena zvláštními stanovami, které tvoří pří
lohu tohoto nařízení.
§ 3.
Nařízení toto stává se účinným vyhlášením
a provedením jeho pověřuje se ministr vnitra.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Dr. Engiiš y. r.
Sonníág v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Stříbrný v. r.
.lohanis v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Markovič v. r.

Stanovy „Svazu československých spořitelen".
Ú k o 1 Svaz u.
Úkolem Svazu československých spořitelen
jest hájiti zájmů spořitelnictví v republice Česko
slovenské; náleží mu zejména:
a) Revidovali spořitelny a jich pobočné ústa
vy odbornými svazovými revisory nejméně jed
nou za dvě léta a podávat! zprávy o vykonané
revisi státnímu dozorčímu úřadu.
b) Sbírati statistická data od spořitelen a
zpracovali je k svým účelům-; data tato buďtež
na požádání předkládána ministerstvu vnitra a
Státnímu úřadu statistickému. Dále podává Svaz
data Státnímu úřadu statistickému podle zákona
o organisaci statistické služby z 28. ledna 1919.
č. 49 Sb. z. a u.
c) Sledovat! a hájiti zájmy společné spořitel
nám prostřednictvím odborných porad a odbor
ného tisku.
d) Podávali iniciativní návrhy veřejným
úřadům a dobrá zdání jimi vyžádaná v oborech,
jež týkají sé zájmů spořitelen a úvěrních poměrů
vůbec.
e) Vysílat! zástupce do odborných poradních
sborů, zejméná v záležitostech veřejného úvěrpictví.
Svaz může pUliti se svolením ministerstva
vnitra i jiné úkoly, pokud se dotýkají zájmů spo
řitelen a pokud se na tom usnese ústřední výbor
Svazu.
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