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Čís. 612.
Nařízení vlády republiky Československé
ze cíne 2Ó. října 1920,

v měřítku 1:75.000, nejméně však v měřítku
1:2 0.000 u sítí přespolních a v měřítku nej
méně 1:2880 u sítí městských, v obou pří
padech s udáním napětí a průřezu vedení.

Jimž se provádí zákon ze dne 22. července 1919,
č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení
soustavné elektrisace.

Vedení napětí nejvýše do 500 voltů označeno
budiž zeleně, vedení o napětí více než 500 do
25.000 voltů červeně, vedení o napětí větším než
25.000 voltů modře; vedení, která ,již podnik po
stavil, vyznačí se plnou čarou, vedení projektovaná
čárkovaně. Hotová cizí vedení o vysokém napétí,
pokud je úřady (§ 15 nařízení) vedou v evidenci, jest
rovněž nutno v těchto plánech vyznačili; vedení
ta označí se čerchovaně (čárkou a tečkou) v bar
vách, jak nahoře udáno;

I. Elektrické podniky všeužitečné.
Žádost za prohlášení elektrického
podniku za všeužitečný (§5 zákona).
§ IElektrické podniky, které se toho domáhají,
aby byly prohlášeny za všeužitečné dle § 4 zákona,
předloží žádost přímo ministerstvu veřejných prací,
v níž uvedou:
a) jméno a sídlo elektrického podniku (znění
protokolované firmy);
b) jméno a sídlo jeho vlastníka;
c) díla, na která se mají vztahovati práva, jež
vyplynou z prohlášení podniku za všeužitečný,
dále která z těchto děl jsou již v provozu
a která podnik projektuje;
d) přesné ohraničení území, které zamýšlí podnik
elektrickou energií zásobovati.
K žádosti budtež přiloženy:
1. doklady v originále, z nichž jest patrno
zřízení podniku po stránce právní (výpis z obchod
ního rejstříku, společenská smlouva, stanovy spo
lečnosti, průkaz o kapitálové účasti veřejných
korporací dle §§ 2 a 4 zákona a průkaz trvalého
zajištění jich vlivu na správu podniku a pod.)
spolu se dvěma opisy těchto dokladů;
2. jde-li o podniky, které jsou již v provozu,
veškerá úřední povolení k zřízení a provozu pod
niku v originále spolu s dvěma opisy;
3. ve třech exemplářích doklady, z nichž lze
seznati technické zařízení podniku, zejména tech
nický popis elektrických děl jednak dosavadních,
jednak projektovaných se stavebním programem,
8 udáním poměru k výrobnám energie v území,
jež má podnik zásobovati, a s udáním poměru
k elektrickým podnikům v sousedním území, a to
zvláště:
a) situační plán elektrárny v měřítku nejméně
1: 2880,
b) přehledné plány budov se strojním a elektri
ckým zařízením nejméně v měřítku 1:200,
c) plán hlavních elektrických vedení v zásobo
vaném území s označením hranic tohoto území
a s vyznačením projektovaných přípojek na
vedení elektrárny v území, jež má podnik
zásobovati, a v sousedním území, pokud možno

4. ve třech exemplářích doklady, z nichž jest
patrno hospodářské zřízení podniku, tedy u pod
niků projektovaných náklady investiční, výpočty
rentabilitrií a podmínky pro dodávku a prodej
proudu; u podniků jsoucích již v provozu výkazy
bilanční z posledních tří obchodních let, výkazy
o množství vyrobené a prodané energie v těchto
letech, kalkulace ceny proudu pro běžný rok a
podmínky pro dodávku a prodej proudu;
5. trojmo seznam všech elektrických podniků
a pokud možno seznam s mkromýeh výroben
energie výkonu nejméně 100 KW v území, jež má
býti podnikem zásobováno, s hlavními technickými
údaji o těchto podnicích.
Jde-li o prohlášení podniku vodní elektrárny
za. všeužitečný, mohou odpadnout! v žádosti údaje
bodu d) v prvém odstavci, pak údaje bodu 3 o),
jestliže vodní elektrárna bude dodávat! energii
do sítě schválené.
Rozhodnutí o žádosti ý§ 5 zákona).
§ 2.
Prohlásí-li ministerstvo veřejných prací podnik
za všeužitečný, vymezí mu výměrem práva a po"
vinnosti z toho plynoucí, zejména povinnost: ,
1. dodávati v území jemu přikázaném energii
dle jednotných sazeb a uveřejněných podmínek
každému spotřebiteli pro všechny účely, pokud
podnik neprokáže, že by dodávka energie do míst
zvlášť nevýhodně ležících ohrožovala jeho renta
bilitu ;
2. odebírati energii vhodných vodních sil
v území jemu přikázaném, pokud trvale nezmenši
výnosnosti elektrického podniku;
8. vzájemně si vypomáhati se sousedními
elektrárnami, jestliže spojením tím nezmenši se
výnos podniku, nýbrž sníží spotřeba paliva a zv) i
celková hospodárnost podniků, jež mají býtispO'
jeny, a zabezpečí trvalá dodávka energie;
4. udržovati jemu náležející díla elektrická
ve stavu hospodářsky, účelném a schopném i ' ^
něho provozu, dále prováděli včas všechny P°
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5. Stanovami musí býti předepsáno, že čistého
třebné opravy a náhrady, podnik dle potřeby I
rozšiřovali a jeho výstroj zlepšovali dle osvědče- ! zisku bude použito především k dotování fondu,
ných vymožeností techniky, pokud by tím renta . který slouží k uhrazení možných ztrát; část zbytku
může býti rozdělena členům dle jejich podílové
bilita podniku nebyla trvale ohrožena;
5. podrobiti se úřední kontrole, která by účasti a vyměřena tak, aby částky na členy při
zjistila, zda trvají předpoklady, za kterých byl padající nebyly vyšší než průměrné úroky placeny
ze vkladů na vkladní knížky peněžními ústavě
podnik prohlášen za všeužitečný;
v sídle družstva. Přebytku musí býti použito ke
6. zachovávati při zadávání staveb a prací zlevnění sazeb za energii.
podmínky platné pro veřejné stavby a dodávky;
7. žádati za schválení změn v programu Finanční výhody všeužitečnýcbpodniků
staveb, na jehož podkladě byl podnik prohlášen
(§ 6 zákona).
za všeužitečný, a oznamovati veškeré změny ve
§ 4.
vlastnictví podniku;
Byl-li elektrický podnik prohlášen za vše
8. trpěti, aby soukromé instalace, jež se
připojují na vedení všeužitečného podniku, směl užitečný, může mu ministerstvo financí k zvláštní
provádéti každý k tomu oprávněný živnostník neb žádosti uděliti výhody dle § 6 zákona.
závod bez újmy nabytých práv.
Vydání dílčích dlužních úpisů stati se může
Jde-li o prohlášení vodní elektrárny za podnik zpravidla u společností s ručením obmezeným
všeužitečný, budou mu uloženy povinnosti, uve nejvýše až do dvoinásobné výše kmenového kapi
dené v bodech 4 až 7.; vedle toho bude míti po tálu. u společností akciových nejvýše až dó dvoj
vinnost dodávati energii všeužitečnému podniku, násobné výše akciového kapitálu, u hospodář
který má zásobovati území v němž jest vodní ských družstev ne.výše až do dvojnásobné
elektrárna žadatelova, pokud tím výnosnost vodní úhrnné sumy závodních podílů, a to jen
elektrárny nebude trvale zmenšena a pokud toho tehda, prokáže-li podnik, že může dlužní úpisy
potřeby soustavné elektrisace budou vyžadovati. náležitě zúročiti. Vydání dílčích dlužních úpisů
nad tuto výši povoluje ministerstvo financí v pří
padech zvláštního zřetele hodných.
Podmínky pro prohlášení elektrických
Vydání dlužních úpisů může se státi též
podniků, výdělkových a hospodářských postupné v emisích.
družstev za všeužitečné (§ 4, bod 2., zákona).
Ke každému vydání zápůjčky třeba svolení
státní správy, jíž dlužno v žádosti oznámiti veškerě
§3.
podstatné modality emisní a předložití podrobný
Elektrické podniky, náležející výdělkovým a seznam, jakož i podrobné ocenění aktiv společ
hospodářským družstvům, mohou býti prohlášeny nosti znalci.
za všeužitečné dle § 4 zákona, vyhoví-li předpi
Úhrnná nominální částka dílčích dlužních
sům § 2 nařízení a vedle toho ještě těmto dal úpisů, jež jsou v oběhu, nesmí nikdy přesahovati
ším podmínkám:
devět desetin hodnoty realit, dél a zařízení, slou
1. Ye stanovách družstev zřízených dle § 4 žících trvale k účelům elektrických podniků.
Státní správa jest oprávněna kontrolovati
zákona musí býti předepsáno, že aspoň 60 procent
závodních podílů náležeti musí veřejným korpo dodržování těchto předpisů a naříditi, kdyby se
racím. Družstva nesmí ze členství vylučovati kou- zmenšila aktiva zde uvedená, aby přiměřená
sumenty elektrické energie v území jimi zásobe částka dílčích dlužních úpisů byla vzata z oběhu,
ném. Podíly nabyté veřejnými korporacemi mohou
Formulář dílčích dlužních úpisů podléhá
se postupovat! jiným osobám jen potud, pokud schválení státní správy.
překročily 60 procent úhrnné sumy závodních
Na tyto dlužní úpisy vztahují so obdobně
podílů.
předpisy zákona ze dne 24. dubna 1874, č. 48
2. Stanovy a všeobecné podmínky pro do ř. z., o ochraně práv majitelů zástavních listů, a
dávku a prodej energie musí býti schváleny zákona ze dne 27. prosince 1905, č. 213 ř. z.,
ministerstvem veřejných prací.
o založených bankovních dlužních úpisech.
3. Družstva se musí podrobiti revisi dle
zákona ze dne 10. června 1903, č. 133 ř. z., na Předběžné jednání všeužitečného pod
Slovensku a v Podkarpatské Rusi dle zákona ze niku o právech užívacích (§§ 7 až 15 zákona).
dne 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n.
§ 5.
4. Družstva se musí podrobiti technickému
dozoru, ustanovenému státní, po případě zemskou
Všeužitečný podnik jest povinen, dříve než
autonomní správou,, zejména při zřizování díla podá žádost za schválení elektrického díla
(§ 16 zákona), vstoupiti v jednání se všemi vlastníky
podniku.
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neb" uživateli nemovitostí ('správami veřejných po
zemků) o užívání nemovitostí pro elektrické dílo,
o případném odškodném, o zřízení služebností
neb o výkupu pozemků dle
7 až 15 zákona '
a přizpůsobiti projektované dílo dle možnosti
odůvodněným požadavkům vlastníka neb uživatele
nemovitostí. Kdyby se strany při tom nedohodly,
rozhodne o zřízení práv dle § 7 zákona schva
lovací úřad (§ 6 nařízení).
Schvalování projektovaných děl
všeužitečných elektrických pod
niků (§§ 16 až 19 zákona).
§ 6.
Žádost za schválení díla všeužitečného pod
niku předloží se přímo schvalovacímu ú adn
(uvedenému v §§ 16 a 17 zákona), v obvodu
Podkarpatské Rusi civilní správě Podkarpatské
Rusi; na Slovensku jest schvalovacím úřadem
úřad ministra s plnou mocí pro správu Slovenska,
v §§ 16 a 17 zákona označený slovy „nejvyšáí
politický úřad4.
K žádosti jest připojit?:
a) průkaz o prohlášení podniku za všeužitečný;
b) technický popis díla, jež má býti schvá
leno, s plány zhotovenými dle zákonných před
pisů, plány strojních a elektrických zařízení a
plány elektrických vedení, vypravené dle, § 1,
bod 3., nařízení, s použitím značek, pokud jsou
úředně schváleny, a s udáním průřezů vodičů a
napětí; dotčená telegralní a telefonní vedení
označiti jest v plánech barvou žlutou;
c) plány přechodů přes cesty, řeky, dráhy
a vodní cesty, pokud nejsou normalisovány;
_ d) seznam podnikem dotčených pozemků
silničních, čestných, vodních a vodoceštných se
zprávou o výsledku jednání dle § t nařízení;
e) průkaz o souhlasu správy železniční
k zřízení silnoproudých vedení na pozemcích že
lezničních a průkaz o souhlasu státní telegrafní
správy k zřízeni silnoproudých vedení na po
zemcích silničních, čestných, vodních a vodocOstných ve státní správě aneb v bezprostředním
sousedství; nedojde-li souhlas do čtyř týdnů,
předloží podnik opis žádosti s potvrzením, že
žádost za souhlas předložil;
f) seznam nemovitostí, jež mají býti zatíženy
právy užívacími dle zákona; ze seznamu toho
musí býti patrno: jméno katastrální obce, číslo
katastru, číslo knihovní vložky, jméno a bydliště
vlastníků a osob, jimž příslušejí na nemovitostech
těchto jakákoliv práva užívací čítajíc v to po
zemkové služebnosti a způsob žádaného užívání.
V případě souhlasu majitelů neb uživatelů ue-

movitostí se žádaným užíváním budiž přiložen
o tom listinný doklad;
g) seznam nemovitostí, jež mají býti zatí
ženy služebností, s bližšími údaji dle bodu f)
a s udáním důvodů pro zatížení služebností;
h) seznam nemovitostí a práv, jež mají býti
vyvlastněuy, s ú la|i dle bodu f) a s udáním dů
vodů pro vyvlastnění.
Přílohy v bodech b'' až h) uvedené předloží
žadatel dvojmo ; veškeré přílohy jest předložil
v deskách o formátu 21/31 cm.
§ 7.
Řízení při schvalování projektovaných děl
všeužitečnvch elektrických podniků provádí schva
lovací úřad (§6 nařízeni) dle před|)isů živnosten
ského řádu (§^ 29 až 31), na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi dle uherského zálc. čl. XVII.
z roku 1884 se zřetelem na předpisy toiioto
nařízení.
Jde-li zároveň o zřízení vodního díla neb o
stavbu budov, provádí se řízení o těchto částech
projektu rovněž dle předpisů odstavce prmko,
při čemž jest však třeba, dbáti hmotných předpisu
vodního zákona, jakož i předpisů příslušných řádů
stavebních. Jde-li o vyvlastnění neb o zřízeni
práv užívacích, spojí se řízení též v těchto smě
rech s řízením hlavním,
§ 8.
Úřad vyhlásí zamýšlený podnik jak vyhláškou
v dotyčné obci, tak i zvláštním v rozuměním
obecního starosty a uveřejní onu vyhlášku jednou
v listě určeném pro úřední vyhlášky.
Jde-li zároveň o zřízení vodního díla, stane
se vyhláška také v souseduích obcích.
Vyhláška obsahuj stručný popis díla všeažitečného elektrického podniku, zvláště díla vod
ního, jež se zároveň zřizuje, dále upozorněni ni
plány vyložené u schvalovacího úřadu k nahléd
nutí, udání času a místa komisiouelního jednaní
a vyzvání, aby při něm, nč-li se tak nestane
dříve písemně, byly podány námitky, jina{ ^
provedení díla bude povoieno a o účastnícími ^
bude míti za to, že souhl así se zamýšleným P°a^
nikem a s nutným k tomm postoupením nebo za
tížením pozemkového majetku, jakož i 3 ProllUl
čením douucovacích práv.
Komisionelní jednání na místě projektovaného
díla ustanoví se při tom ve 14 dnech až 4 týdnec
Žádá-li se za povolení práv
nebo
za vyvlastnění, musí býti také v zúčastněny^
obcích současně s vyhláškou aspoň po 1“* <
před komisionelním řízením vyloženy plány ve <
s popisem díla. Rozkládá-li se dílo, jméno'
užívacích
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vedení, po území několika obcí, stačí v jednotlivých
obcích vyložili pouze onu část plánů a ostatních
pomůcek, které se týkají dotčeného obecního území.
K jednání pozvou se kromě účastníků nazna
čených v § 29 živnostenského řádu, na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi v uherském zák.
čl. XVII. z roku 18.84 — kteří se případně pro
střednictvím obecních úřadů k řízení vyzvou ■—
zástupci veškerých zúčastněných úřadů státních
a samosprávných, osoby, které navrhuje podni
katel, jakož i osoby, jichž práva mohou býti za
mýšleným podnikem dotčena, konečně i sousední
e ektrické podniky.
Jde-li o zřízení vodního díla, pozvou se též
ostatní účastníci dle zákona vodního.
§ 9.
Při komisionelním řízení má úřad povinnost
vyšetřili veškeré pro posuzování věci rozhodné
okolnosti a zjistili je i tenkráte, když proti pro
jektu nečiní zájemníci námitek.
Každý, jehož práva jsou projektem dotčena,
může proti projektu nebo proti žádanému vyvlastnění, nebo proti zřízení užívacích práv činiti
námitky.
'
Povinností úředníka komisi řídícího jest pů
sobili k tomu, aby se námitky urovnaly smírně;
nedojde-li k dohodě, projedná ústně jich podstatu
stručně a věcně. Je-li třeba o sporných bodech
da'šího šetření, musí býti toto neprodleně pro
vedeno, pó případě s přibráním znalců. Vyjádření
znalců musí se vždy sdělili zúčastněným zájemmkům, aby se o něm vyslovili. Okolnosti rozhodné
pro předmět a rozsah vyvlastnění, jakož i pro
zřízení práv užívacích nutno v každém případě
vyšetřili. Nedojde-li o náhradí za vyvlastnění neb
za zřízení práv užívacích mezi stranami k dohodě,
stanoví se odškodné na základě odhadu znalec
kého. Jednání o tom může se k zjednodušení
řízení z hlavního jednání vyloučit!
O celém jednání sepíše se zápis, ve kterém
dlužno uvésti jeho výsledky, prohlášení stran,
jakož i výsledky provedeného šetření s uvedením
použitých podkladů (znaleckého posudku, odhadu
a pod.).
§ 10.
Na základě výsledku provedeného jednání
vydá úřad rozhodnutí o zamýšleném podniku
a jeho příslušenství. Rozhodnutí toto obsahuje
zejména:
a) výrok o živnostensko-policejním schváleni
díla a jeho provozu, po případě o nařízených
změnách proti předloženému projektu a pod
mínkách, za kterých se provedení i provoz
povolují;

b) povolení vodoprávní, pokud jde o provedení
vodního díla neb jiného vodního zařízení,
jakož i stavební povolení, pokud jde o stavbu
budov
c) předmět, rozsah a předpoklady pro vyvlast
nění a zřízení práv užívacích;
d) stanovení výše odškodného za vyvlastnění a
za zřízení užívacích práv;
e) byly-li proti podniku činěny námitky z dů
vodů soukromoprávních, jichž .smírné vyří
zení se nezdařilo, nutno tyto námitky vý
slovně uvésti a spornou otázku odkázali na
pořad práva;
f) ustanovení o provedení potřebných zajišíovacích opatřeni pro styk s jinými elektri
ckými díly a o povinnosti opatření tato
udržovali a výlohy s tím spojené nésti;
g) výrok o útratách (§ 18, č. 5., zákona).
Rozhodnutí musí býti řádně odůvodněno.
§ 11.
Schvalovací úřad (§ 6 nařízení) může provede
ním jednání schvalovacího pověřiti též politický
úřad první stolice, zejména však v těchto pří
padech :
a) jde-li o rozšíření neb rekonstrukci elektri
ckého díla, jež se rozprostírá v obvodu onoho
politického úřadu prvé stolice;
b) jde-li o stavbu sítí o nízkém napětí s pří
slušenstvím.
Polititickými úřady I. stolice míní se v zá
koně ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb.z. an.,
okresní politické správy, na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi administrativní vrchnosti I. stolice.
Byl-li politický úřad I. stolice zmocněn provésti jednání schvalovací, může býti zmocněn
vydali i rozhodnutí ve jménu schvalovacího úřadu
(§ 6 nařízení), avšak pouze tehdy, nebyly-li 'při
jednání zjištěny závady ze stanoviska zájmů ve
řejných a nepodaly-li osoby k tomu oprávněné
(§ 9 nařízení) námitek. Politický úřad I. stolice
zašle v tomto případě opis povolení s přílohami
(plány, seznamy a pod.) v jednom exempláři
schvalovacímu úřadu (§ G nařízení), jinak předloží
spisy k rozhodnutí.
Uvedení díla všeužitečného podniku
v činnost (kolaudační říze ní § 20 zákona).
§ 12.
K žádosti za provedení kolaudačního řízení,
kterou předloží podnik ihned po dokončení díla
onomu úřadu, který udělil povolení ke stavbě,
přiloží se dvojmo plány vypravené dle § 6 nařízení,
v nichž jest skutečné provedení díla přesně vy173
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značeno, a dvojmo seznamy všech nemovitostí,
jež zatíženy jsou právy užívacími, sestavené dle
§ 15 nařízení, zároveň oznámí se osoba, která
bude technickým vedením podniku pověřena.
Úřad, který udělil povolení ke stavbě, vydá
povolení k zahájení provozu, jestliže nebyly při
kolaudačním řízení zjištěny pódstatné závady.
Byly-li závady zjištěny, jest podnik povinen je
bez průtahu odstraniti a odstranění závad znovu
témuž úřadu ozuámiti, který nařídí případně do
plňující řízení.
Jeden exemplář plánů a seznamů nemovitostí
při kolaudačním řízení úředně kontrolovaných a
upravených bude použit pro evidenční knihu elek
trických podniků (§ 15 nařízení).
Odvolání (§ 23 zákona).
§ 13.
Z rozhodnutí schvalovacího úřadu (§ 6 nařízení)
neb jím zmocněného politického úřadu I. stolice
(§ 11 nařízení) podávají se odvolání na ministerstvo
veřejných prací do čtyř týdnů, počínaje dnem
následujícím po dni dodání výměru, a to u úřadu,
který rozhodnutí vydal.
Změny ve vlastnictví všeužitečných
podniků (§ 21 zákona).
§ 14.
Podnik jest povinen každou změnu vlastnictví
oznámiti nejdéle do čtyř týdnů schvalovacímu
úřadu (§ 6 nařízení), který to sdělí ministerstvu ve
řejných prací.
Evidenční kniha elektrických podniků.
§ 15.
Schvalovací úřady (§ 6 nařízení) povedou v pa
trnosti všecky elektrické podniky, jež jsou v je
jich obvodu. Zapsány budou do evidenční knihy
elektrických podniků, jejíž prvá část bude sloužiti
pro zápis podniků všeužitečných a jim udělených
práv užívacích (§ 11 zákona) a druhá část pro zá
pis hlavních údajů ostatních podniků. Tato část
se založí na základě údajů a výkazů, jež jsou
elektrické podniky povinny předkládali dle § 29
zákona ministerstvu veřejných prací, a sloužiti
bude zejména pro zjištění potřeb soustavné elektrisace.(§ 27, bod 3., zákona). V knize bude každému
podniku vyhrazen zvláštní oddíl.
Do této knihy a její příloh zapíší se všechny
nemovitosti a díla k podniku náležející a veškerá
úřední povolení k zřízení podniku a jeho částí,
všechny změny a rozšíření podniku, jakož i změ
ny vc vlastnictví podniku a připojí se k ní v jed
nom exempláři plány výroben energie a dle § 1,

hod c), nařízení zhotovené plány elektrických ve
dení již vybudovaných.
Každý oddíl knihy bude označen jménem
(firmou) elektrického podniku, s uvedením jeho
sídla.
Užívací práva seskupí se v seznamech, pokud
možno, dle jednotlivých směrů elektrických
vedení, a to tím způsobem, že zaznamenány
budou pořadem nemovitostí, na kterých budou
užívací práva zřízena. Seznamy obsahujte:
1. vyznačení katastrální obce,
2. knihovní vložku zatížené nemovitosti,
3. katastrální číslo zatížených pozemků a star
vebních parcel a popisné číslo zatížených
budov,
4. druh povoleného užívání nemovitostí,
5. datum a číslo schvalovacího rozhodnutí,
případně listiny o dohodě stran,
6. označení plánů a čísla, ve kterém jest vy
značeno dotyčné dílo.
\
Seznamu budou připojeny:
1. doklady dle § 1, bod 1.—4., nařízení,
2. schválené plány dle § 12 nařízení,
3. plány veškerých změn a doplňků díla poz ději provedených.
Změny později provedené zakreslí se do
hlavních původních plánů červeným inkoustem,
při čemž první změna se označí „I.“, druhá „II.“ atd.
Se žádostí za vedení práv užívacích v pa
trnosti předloží podnik průkaz o tom, že zaplatil
u pokladny příslušného schvalo acího úřadu
(§ 6 nařízení) poplatek 10 Kč za každý kilometr
elektrického vedení, na něž se získaná prava
užívací vztahují.
Celkovou výši poplatků dle tohoto předpisu
vyměří úřad, který obstará vedení užívacích pi'aT
v patrnosti.
Podniky státní jsou zproštěny poplatků.
Zápis užívacích práv zřízených výrokem
úřadu schvalovacího (§ 6 nařízení) proveden bude
z úřední povinnosti, zápis práv zřízených dohodou
stran pouze k žádosti podniku neb vlastníka
pozemku,
>
Podnik jest povinen žádost podati do čtyř
týdnů ode dne zřízení práv.
Do evidenční knihy elektrických podniků ma
každý právo nahlédnouti a úřední výpisy si vy
žádati.
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II. Ustanovení všeobecná.

Zájem soustavné elektrisace (§ 27zákona).
§ 16.
Při schvalování výroben a vedení elektrické
energie, byť i sloužily pouze účelům poduikatelovým (podniky průmyslové a pod., § 27,
bod 3., zákona), jest úřadu dbáti zájmů soustavné
elektrisace (§ 1 zákona).
Pokud jsou příslušný politické úřady prvé
stolice (§11 nařízení), musí předkládat! projekty
před řízením schvalovacím úřadům schvalovacím
(§ 6 nařízení), kde projekt bude zkoumán se zřete
lem k požadavkům soustavné elektrisace a s urych
lením politickému úřadu prvé stolice vrácen.
Jde-li o podniky malé do 50 KW, nebude projekt
politickým úřadem prvé stolice předkládán schva
lovacímu úřadu (§ 6 nařízení), vyhovuje-li zřejmě
zásadám dle §27, bod 3., zákona a není-li schva
lovací úřad pro podniky ty z jiného důvodu pří
slušným, nýbrž bude- mu podána pouze zpráva
o výsledku schvalovacího řízení se stručným udá
ním rozsahu stavby za účelem vedení v patrnosti.
O postavení a systému elektráren a ostatních
elektrických zařízení, patřících dráze a sloužících
pouze k účelům železničním, rozhoduje minister
stvo železnic; při zřizování výroben energie jest
ministerstvu železnic dbáti ustanovení zákona
§ 27, bod 3., pokud provozní ohledy to dovolují.
Přeměna elektrických podniků ná'všeužitečné (§ 28 zákona).
§ 17.
Ministerstvo veřejných prací označí vlastní
kovi podniku, který má býti přeměněn na všeužitečný se zřetelem na ustanovení v § 28, bod 2.,
zákona ú se zřetelem na potřeby soustavné elek
trisace (§ 1 zákona) a na jiné zájmy veřejné
(§ 27 zákona), v dohodě s ministerstvy v § 28, bod 1.,
zákona jmenovanými — ony veřejné korporace
neb společnosti dle § 4 zákona, na něž bude
přeneseno vlastnictví podniku, a uloží mu zároveň,
aby se s nimi ve Ihutě zákonem stanovené (§ 28
zákona) o přeměně dohodl.
Nedohodne-li se vlastník podniku o podmín
kách přeměny na podnik všeužitečný, rozhodne
ministerstvo veřejných prací v dohodě s. minister
stvy v § 28 zákona jmenovanými o vyvlastnění
podniku.
§ 18.
Práce přípravné dle § 22 zákona povoluje
na Slovensku úřad ministra s plnou mocí pro
správu Slovenska, v obvodu Podkarpatské Rusi
civilní správa Podkarpatské Rusi.

§ 19.
. Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministr ve
řejných prací spolu se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák

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

Čís. 613.
Nařízeni vlády republiky československé

ze dne 28. září 1920,
kterým se mění nařízení ministerstva vnitra ze
dne 5. března 1912, čís. 47 ř. z., o pomocných
silách lékárenských.
Podle § 5 zákona ze dne 18. prosince 1906,
čís. 5 ř. z. z roku 1907, o úpravě lékárenství,!
nařizuje se toto:
§ 1.
Paragraf 6, věta 1. a odst. a), nařízení mini
sterstva vnitra ze dne 5. března 1912, čís. 47
ř. z., zní:
Ten, kdo přijat býti chce za aspiranta far
macie ve veřejné lékárně, musí předložití tyto
průkazy:
a) státně platné vysvědčení dospělosti získané
na osmitřídní střední škole, na níž se vy
učuje latině jako předmětu povinnému.
Předloží-li aspirant vysvědčení dospělosti
z reálky, musí se vykázati ještě vysvědčením
o doplňovací zkoušce vykonané s úspěchem na
některém veřejném gymnasiu z latiny v rozsahu
všech osmi tříd gymiiasijních nebo vysvědčením
o normální doplňovací maturitní zkoušce gymnasijní.
Legionářům, kteří chtějí býti přijati za aspi
ranty farmacie ve veřejné lékárně, může mini
sterstvo zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě
s ministerstvem školství a národní, osvěty od
případu k případu výjimečně povoliti, aby stu
dijní průkaz tímto nařízením předepsaný předlo
žili až v době tirocinia, ale nejpozději půl roku
před vykonáním zkoušky tirocinální. Jiným ža
datelům lze výhodu takovou povoliti jen v docela
mimořádných a zvláštního zřetele hodných pří
padech.
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