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b) zjistiti povšechné znalosti pfedpisfi, týkajících
se tak zv. prací výše kvalifikovaných, a zji
stiti způsobilost k jich vykonávání (zkouška
odborná).
Zkouška odborná řídí se druhem prací výše
kvalifikovaných; bližší předpisy o ní budou
vydány ústředními úřady dle potřeby jednot
livých resortů.
(2) Zkouška jest písemná a ústní; při zkoušce
všeobecné zkouší se písemně jen ze psaní ^pravo
pisu) a počtů.
(3) Pokud zaměstnanec vykonal nebo vykoná
zvláštní odbornou zkoušku předepsanou dle do
savadních předpisů pro určité zaměstnání, nekoná
se zkouška odborná v odst. 1. upravená, a může
býti i zkouška všeobecná ústředním úřadem pro
minuta; vykonává-li práce, jež za výše kvalifiko
vané se pokládají, jenom vzhledem k požadované
zvláštní důvěře, nekoná se zkouška odborná
v odstavci 1. uvedená.
(4) Je-li v některých oborech státní správy
předepsáno pro dosažení hodnosti podúřednické
určité kategorie vykonání zvláštní zkoušky, jest
zaměstnanec, který chce hodposti podúřednické
téže kategorie dosáhnouti na základě provádě
ného zákona, povinen tuto zvláštní zkoušku vykonati. Zkouška tato nastupuje na místo zkoušky
v tomto nařízení upravené.
§ 7.
»
Vy svědčení o zkoušce.
(4) O vykonané zkoušce bud vydáno vysvěd
čení, podepsanó předsedou a členy zkušební ko
mise. Vysvědčení obsahujž tato data :
a) jméno a příjmem, hodnost a služební místo
zkoušeného,
b) vyznačení služby (§§ 1 a 3 zákona),
c) popis, jaké výše kvalifikované práce zkoušený
konal, po jakou dobu, zda výlučně a pře
vážné a s jakým úspěchem,
d) výsledek zkoušky všeobecné a zkoušky od
borné (velmi dobrý, dobrý, nedostatečný),
e) prohlášení komise, zda zkoušeného uznává
za způbobilého pro jmenování podúřednikem.
(8) Pro vysvědčení bude vydán ústředními
úřady jednotný formulář.
(3) Nevykonal-li sluha zkoušky s úspěchem,
může zkoušku opakovali nej Iříve po 1 roce, ode
dne zkoušky prvé; byl-li uznán po druhé nezpů
sobilým, nebudiž ke zkoušce již připuštěn.

§ 8.
Nařízení toto, jehož provedením pověřují sa
všichni ministři, nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Fngliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v, r.
Husák v. r.
Dr. Mičura v. r.
Čís. 610.

Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 6. listopadu 1920,
jimž se zvyšuje valutní příplatek celní.
Na základě čl. XVII. zákona ze dne 13. února
1906, č. 20 ř. z., o celní sazbě, a čl. XVII.
uher. zák. článku Lili. z r. 19j7, nařizuje se:
Článek I.
Paragrafy 3, 4 a fc článku II. nařízení vlády
republiky Československé za dne 26. dubna 19i0,
č. 291 Sb. z. a n., vydaného k provedení zákona
za dne kO. únoru 1919, ó. 97 Sb. z. a n., o celuíiu
území a vybírání cla, se zrušují a zaměňují ná
sledujícími ustanoveními:
§ 3.
Všeobecná celní sazba, zmíněná v článku I.
tohoto nařízení, pozměňuje se na základě zmoc
něni §§ 3 a 4 zákona takto:
1. Celní sazby všech tří sloupců rozumějí se
stejnou částkou v československých korunách.
2. K celním sazbám a přirážkám k nim sta
noveným / celní sazbě vybírá se valutní příplatek,
a to k sazbám prvního sloupce příplatek 900° „m,
k sazbám sloupce druhého příplatek 60U“/Oni a
k sazbám sloupce posledního příplatek 200<7nni
v československých korunách (místo dosavadního
příplatku 500o/O! 300% a 100%ního).
§ 4.
K vážnému vybírá se příplatek 900%m.
Celní dávky ve smyslu § 3 prováděcího před
pisu ze dne 13. února 1906, č. 22 ř. z., .k zákoutí
ze due 13. února 1906, č. 20 ř. z., ocelní sazba,
a § 4 prováděcího nařízení bývalého uherského
ministerstva financí ze dne 28. června 190b,
č. 47.998 k zák. čl. LIH. z r. 1907, platíjse v česko
slovenských korunách bez valutního příplatku.
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§ 8.
Oddíl A návodu k celní sazbě (příloha k na
řízení z 12. května 1919, <5. 379 Sb. z. a n.) se
zrušuje a nahrazuje tímto zněním:
A. K vyclí vání:
a) Vzhledem k přechodnosti celních úlev, vy
značených v tomto tarifu, byly dosavadní výměry
táry při všech položkách ponechány.
b) Ve všech případech, v nichž zákon ze dne
13. února 1901), č. 20 ř. z, o celní sazbě, a uher.
zák. článek Lili. z r. 1907, neb prováděcí před
pisy k nim stanoví určitý obnos celní sazby neb
celního poplatku jako měřítko pro posouzení cel
ního odbavování, nutno vžiti za základ číslici celní
sazby nebo oonos základního celního poplatku
bez valutnílto příphTTku. (Podléhá tudíž veškeré
zboží podrobené celní sazbě 7 K 50 h proclení
dle hrubé váhy a pod., ať se vybírá k dotyčné
sazební položce valutní příplatek 9U0'yo, 600u/o
nebo 200°/ouí.)

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. prosíňce 1920; provedením ji ho povéřu]e se ministr
financí v dohodě s ministře n obchodu a ministrem
zemědělství.
Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Ensdiš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Falnor v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Čís. 611.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 6. listopadu 1920
o výplatě veřejných peněz uložených na vkladní
knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
ě. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ i.
Veškeré peněžní ústavy jsou povinny ozná
mili během 30 dnů po vyhlášení tohoto nařízení
příslušnému županovi částky peněz župních, měst
ských a obecních, včetně těch peněz, jež náleží
veřejným jměním a veřejným nadacím ze žup,
měst a obcí ležících na území bývalého království
uherského jež u nich jsou uloženy, dále pod ja
kým číslem a na jaké jméno jest o těchto penězích
vkladní knížka vystavena a komu byla odevzdána.

§ 2.
Županovi se ukládá, aby vyšetřil, které z těchto
vkladních knížek byly zavlečeny do Maďarska,
načež aby dotyčným peněžním ústavům písemně
přikázal vyplatili vklady na takové knížky i s případnými úroky do 14 dnů bernímu úřadu, jejž
příkaz označí.
O tomto příkazu vyrozumí se též majitel
vkladu.
§ 3.
Práva vlastníka a práva jiných osob, vztahu
jící se na takové vklady a nabytá právně platným
způsobem, zůstávají nedotčena .s tou změnou, že
nároky na ně jest uplatňovali nikoliv u peněžního
ústavu, u něhož vklad byl uložen, nýbiž u berního
úřadu, jemuž byl vklad na základě příkazu župa
nova vyplacen, a sice do výše jím převzatých
peněz.
Námky proti peněžnímu ústavu mohou býti
uplatňovány pouze ohledně částek, na kteié má
majitel vkladu v den jeho výplaty bernímu úřadu
(§ 2) nárok ze vkladu a lelio příslušenství a jež
nebyly berníma úřadu vyplaceny.

§ 4.
Peněžnímu ústavu, jenž vjhověl příkazu udě
lenému dle § 2 tohoto nařízení, dostane se od
župana p< tvrzení o řádné výplatě vkladu i r pří
slušnými úroky.
V případě, že by peněžní ústav nevyhověl
oznamovací povinnosti stanovené §em 1, může žu
pan uložili peněžitou poku u do dvojnásobné
částky peněz, jež bylo oznámili, nejvýše však do
20.00i) Kč. nebo trest na svobodě do 6 měsíců
odpovědným orgánům peněžního ústavu a ko
nečně vyslovili ztrátu živnostenských oprávnění.
O stížnostech proti výměru pokuty rozhoduje
s konečnou platností ministr s plnou mocí pro
správu Slovenska, po zrušeni jeho úřadu pak
ministeistvo vnitra.
Zaprtvením peněžité pokuty nezaniká povin
nost k náhradě škody vzniklé následkem opo
menutého oznámení.
I 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti duem vy
hlášení a jeho provedením se pověřuje ministr
s plnou mocí pro správu Slovenska.
Černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Fatka v. r.
Průša v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr. Mičura v. r.

