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obchodu v dohodě s ministrem školstvu a národní 
osvěty.

Tušar v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Melssner v. r. 
Johanis v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r.

Staněk v. r.
Dr. Engíiš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Vrbemský v. r. 
Ďr. Markovič v. r.

Cis. 528.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 13. září 1920

o postavení československých státních živno
stenských učilišf, nacházejících se na území 
dříve uherském, na roven ostatním státním živ
nostenským učilištím ohledně náhrady přede
psané doby učební, po případě předepsaného 

1 zaměstnání pomocuického.

x Čís. 527.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 13. září 1920

o vysvědčeních na odchodnou bývalé maďarské 
kovorobné školy v Bratislavě, jež nahražují 
průkaz řádného dokončení učebního poměru pro 

živnost zámečnickou.

§ 1.

Dle § 5 zákonného článku XVII. z r. 1884 na- 
řfžfílcše takto:

Vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě 
státní kovorobné školy v Bratislavě nahražují 
průkaz řádúého dokončení učebního poměru Olst 
tovaryšský neb zkoušku tovaryšskou) k účelu 
pozdějšího nastoupení živnosti zámečnické.

Aby dotčené vysvědčení státní kovorobné 
školy v Bratislavě mělo průkaznou platnost 
v odst. 1. uvedenou, opatřeno musí býti doložkou:

„Toto vysvědčení nahrazuje dle Š1 5 zák. 51. 
XVII. z r. 1884 a dle nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 13. září 1920, čís. 527 Sb. 
z. a n„ průkaz řádně ukončeného učebního po- 
míjru pro živnost zámečnickou11.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Výkonem nařízení pověřuje se ministr ob
chodí* v dohodě s ministrem školství a národtii
osvěty.

Tusar
Habrman v. r.
Dr. Melssner v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

r. r.
Dr. Hotowetz v.! r. 
Johanis v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Dle s 14 a zákona ze dne 5. února 1907, 5. 26 
ř. z., nařizuje se takto:

Státní učiliště živnostenská, která- nacházejí 
se na onom státním území republiky Čéskošlor 
venskč, jež bylo dříve státním územím uherským, 
a jež vyhovují podmínkám í; 14 a zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., staví se, pokud jde 
o obvod platnosti tolipto zákona, na roven stát
ním učilištím živnostenským, uvedeným v § 1 
nařízení ministra obchodu ve shodě s ministrem 
kultu a vyučování že dne 27. července. 1907, 
č. 193 ř. z.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Výkonem nařízení pověřuje se ministr ob
chodu v dohodě š ministrem školství a národní
osvěty.

Tusar
Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v, r. 
Dr. Meissner v. r. 
Johanis v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

v. r.
Sonntág v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Čís. 529.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 13. záři 1920,

kterým se rozpouští představenstvo Všeobec
ného pensijního ústavu v Praze a správa ústavu 
svěřuje přechodně vládnimu\komisan a správní 

komisi.
Podle zákona ze djic 15. dubna 1920, čís. 337 

Sb. z. a n„ nařizuje se toto:
§ 1.

Představenstvo Všeobecného pensijního 
ústavu v Praze se rozpouští. Mandát členů roz-

-: ■ v



1330

puštěného představenstva končí jmenováním 
vládního komisaře a správní komise podle § 2 
tohoto nařízení.

§ 2.

Až do provedení voleb nového předsta
venstva ústavu valnou hromadou podle § 46 zá
kona o pensijním pojištění (zákona ze dne 16. 
prosince 1906, č. 1 ř. z. z r. 1907, ve znění upra
veném cis. nař. ze dne 25. června 1914, č. 138 
ř. z., a zákonem ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. 
z. a n.) vede správu Všeobecného pensijního 
ústavu vládní komisař spolu se správní komisí.

Správní komise se skládá ze 14 členů, z nichž 
polovice náleží skupině zaměstnavatelův a polo
vice skupině pojištěnců. (Po rozšíření působnosti 
zákona o pensijním pojištění zřízenců na Slo
vensku rozmnoží se správní komise o dva členy.)

Vládního komisaře a členy správní komise 
jmenuje ministr sociální péče; členové správní 
komise musí býti členy ústavu. Přo jmenování 
vládního komisaře platí obdobně ustanovení 
§ 45, pro jmenování členů správní komise usta
novení § 46 zákona o pensijním pojištění.

§ 3.

Na vládního komisaře přecházejí práva a 
povinnosti, jež jsou zákonem .o pensijním poji
štění a stanovami Všeobecného pensijního 
ústavu vyhrazena presidentovi ústavu, na 
správní komisi pak práva a povinnosti vyhra
zené jmenovaným zákonem a stanovami valné 
hromadě a představenstvu ústavu.

§ 4.

Správní komise zvolí ze sebe dva náměstky 
vládního komisaře, kteří musí bydleti v Praze. 
Jeden z nich musí náležeti skupině zaměstnava
telů, druhý skupině pojištěnců. Volba koná se 
členy správní komise odděleně dle skupin.

Vládní komisař a oba jeho náměstkové 
obstarávají na místě dosavadního správního vý
boru běžnou správu ústavu.

§5.

Správní komise je schopna usnášeli se, 
jsou-li vedle vládního komisaře nebo jeho ná
městka (§ 4) přítomni z každé z obou skupin 
alespoň tři členové. Pro jednání á usnášení 
správní komise platí obdobně ustanovení zá
kona o pensijním pojištění a stanov ústavu o jed
nání a usnášení představenstva.

§6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 7.
Ministru sociální péče se ukládá, aby naří

zení toto provedl.

Tusar v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hotoweíz v. r. 
Dr. Meissner v. r. 
Jobanis v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r.

Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérér v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 530.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 7-. září 19 £ O

o stejnokroji pro pohraniční finanční stráž.

Na základě ustanovení §§. 1 a 8 zákona ze 
dne 12. prosince 1919, č. 28 Sb. z. a n. z r. 1920, a 
§u 7 vládního nařízení ze dne 27. ledna 1920, č. 40 
Sb. z. a n„ vydává se následující předpis o stejno
kroji pro pohraniční finanční stráž.

»
článek I.

Popis stejnokroje pro úředníky.

1. Čepíce úřednická.

Jest dvojího tvaru.

Čepice prvního tvaru (obrazec č. 1.) má 
pevné stěny, je zhotovena z jemného sukna barvy 
šedozelené nebo hlinité -ýkliaki) a opatřena pod
šívkou. Dýnko jest kulaté, .stuženč a ze předu 
do zadu skloněné. Spodní část svršku jest v předu 
5 cm, v zadu 4—5 cm vysoká. Sklon obnáší u před
ního dílu asi 135°, u zadního dílu asi 95". Ostatní 
rozměry dýnka řídí se objemem hlavy! Po obou 
stranách švu, spojujícího přední díl se zadním na
lézají se dva vzdušné otvory. Na Spodku čepice 
v předu jest připevněn jako odznak tmavozeloný 
látkový, zlatém vroubený lipový list s označením 
,,ČRS“ rovněž zlatém vyšitým (obrazec č. 2^- 
Úředníci nosí kolem spodku čepice stuhu barvy 
výtažků stejné výšky jako spodek čepice. Na 
stranách čepice nalézají se dva malé zlacené 
knoflíky spojující podbradek: Tento jest pleten 
ze dvou zlatých šňůrek a opatřen dvěma posuno- 
vátky. Na spodní vnitřní části jest přišito kožené 
potítko. Štítek jest kožený, lakový, tvaru okrouhle 
čtyřhranného. Kromě výše popsané čapky dovo
leno jest ve službě, hlavně y době zimní a- noční, 
nositi čapku zhotovenou z téže látky, royněz 
pevných tvarů (obrazec č. 3. a 4.). Táž jest 
v rovném dýnku vystužena, v zadu a v předu 
i se štítkem 9 cm vysoká a na spodní vnitřní


