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puncovna v Brně .................... 55 M
v Jihlavě.................... 55 Ml
v Olomouci................ 55 M2

57 v Moravské Třebové . 55 M3
57 v Opavě 55 M4
55 v Bruntálu................ 55 M5

v Bratislavě .... » S

5)
v Báňské Bystřici . . 55 S1

55 v Kosici.................... 55 S2

Den, kdy uvedené značky vejdou v platnost, 
bude později určen.

Správce ministerstva financí:

Dr. Engliš v. r.

Čís. 597.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. října 1920

o vyšší celní zkoušce a úpravě platového postupu 
celních úředníků skupiny C.

Podle § 61, odst. 3., služební pragmatiky 
ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., nařizuje se:

Článek I.
Ustanovení nařízení vlády republiky česko

slovenské ze dne 30. července 1919, čís. 450 Sb. 
z. a n., mění se takto:

§ 3-
Úředníkům IX. hodnostní třídy s vyšší celní 

zkouškou přísluší titul celnilio revidenta, bez vyšší 
celní zkoušky celního vrchního oficiála. Ostatní 
tituly se nemění.

Článek II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr 
financí.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Engliš r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r.
Dr. Brdlík v. r. 

Husák v. r.

Čís. 598.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. října 1920,

kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 
25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustano

vuji hornické rozhodčí soudy.

Na základě článku II. zákona ze dne 25. února 
1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hor
nické rozhodčí soudy, se nařizuje:

§ 1.
Celní úředníci skupiny C postupují časově 

do požitků vyšších hodnostních tříd podle vše
obecných zásad phitných zákonných ustanoven:.

Všeobecnou, podmínkou jmenování nebo po
výšení za celního úředníka skupiny 0 jest úspěšúý 
výkon odborhé nižší celní zkoušky; zvláštní 
podmínkou pro jmenování nebo povýšení do VIII. 
a vyšší hodnostní třídy jest úspěšný výkon od
borné vyšší celní zkoušky. Stará celní zkouška 
nahrazuje pro dobu přechodnou vyšší celní 
zkoušku.

§ 2.
Vyšší celní zkouška jest podmínkou pro 

ustanovení:
1. přednostou u hlavních celních úřadů,
2. druhým vrchním úředníkem u hlavních 

celních úřadů I. tř.,
3. přednostou oddělení hlavních celních úřadů 

I. tř. a celních odboček s pravomocí hlavních 
celních úřadů I. tř.,

4. v kontrolní a dohlédací službě.

§ 1.
Zákon ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. 

a n.v jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy, 
nabývá účinnosti v okresech revírních báňských 
úřadů: v Praze—Slaném, Plzni, Kutné Hoře, 
Mostě—Teplicích, Chomutově, Karlových Varech, 
českých Budějovicích, Moravské Ostravě, Brně 
a na Slovensku, dnem 10. listopadu 1920.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnern vyhlá

šení a provedením jeho se pověřuje ministr ve
řejných prací v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r.
Dr. Brdlík v. r. 

Husák v. r.

Státní tiskárna v Praze.


