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sedy. Předsedu zkušební komise, jeho náměst
ky a zkušební komisaře jmenuje předseda vlády
dle návrhu Státního úřadu statistického na dobu
tří let. Za komisaře buďtež jmenováni theoretičtí
a praktičtí odborníci, při čemž v prvé řadě při
hlíženo budiž ke konceptním úředníkům Státního
úřadu statistického.

§ 6.
Zkušební komisi sestavuje předseda komise.
Zkoušky se konají podle potřeby po celý rok, a to
v místnostech Státního úřadu statistického.
§ 7.
Žádost o připuštění ke zkoušce dlužno po
dali písemně předsedovi zkušební komise, který
o ní rozhoduje. Za zkoušky neplatí se poplatky.
§ 8.

Předseda zkušební komise má právo zúčastniti se zkoušky otázkami ze všech oborů zku
šebních. Jednotliví zkušební komisaři jsou ome
zeni toliko na svůj obor.
Předseda má dbáti o to, aby při zkoušení
nebyly překročovány hranice zkušební látky tímto
nařízením vytčené.
§9.

,

Zkušební komise hlasuje o výsledku zkoušky.
Známky pro prospěch jsou: výborný, dobrý, do
statečný a nedostatečný. Usneseni děje se prostou
většinou. Při rovnosti hlasů rozhoduje mínění pro
kandidáta nepříznivější.
§

10.

O výsledku zkoušky sepíše se protokol. Kan
didát může žádati, aby mu bylo vydáno vy
svědčení o zkoušce.
§11.
/
Zkoušku s nedostatečným prospěchem lze
opakovati nejdříve po uplynutí čtvrt roku, neurčí-li komise delší lhůtu, která však nesmí býti
delší než rok. Více než dvakráte nesmí býti zkou
ška opakována.

účinnosti tohoto nařízení, povoliti úlevy z po
žadavku praktické zkoušky statistické dle § 1
tohoto nařízení.
§ 15.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášeni a zrušují se jím všechna dosud platná na
řízení o praktických zkouškách statistických.
§ 16

Provedení tohoto nař ení přísluší předsedovi
vlády.
Černý
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Husák v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

56.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. uilora 1921,
jímž se stanoví přejímací ceny strojených hnojiv,
ohospodařováných komisí pro strojená hnojivá.
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n.. mění se nařízení vlády republiky
Československé ze dne 27. července 1920, č. 462
Sb z a m. takto:
§ 1.

Pro strojená hnojivá, ohospodařovaná ko
misí pro strojená hnojivá, stanoví se tyto pře
jímací ceny:
1. pro síran amonný za 1 kg dusíku Kč 13-25,
2. pro superfosfát z kostní moučky za
1 kg kyseliny fosforečné ve vodě
rozpustné .
................................. Kě 10'75,
3. pro rozložené kostní moučky:
§ 12.
a) za 1 kg kyseliny fosforečné ve
Proti usnesení zkušební komise a rozhodnutí
vodě rozpustné........................Kě 10 75,
předsedy není opravného prostředku.
b) za 1 kg dusíku............................ Kč 12'—»
4. pro Thomasovu moučku:
§ 13.
za 1 kg kyseliny fosforečné neroz
K ulehčení praktické zkoušky statistické
pustné .......................................... . Kč 3'20.
může zaříditi předseda Státního úřadu stati
Přejímací cena superfosfátu z kostní moučky
stického kursy při Státním úřadě statistickém.
a rozložené kostní moučky odpovídá přejímací
ceně kostní moučky vyklízené Kč 3-— za 1 kg
§ 14.
kyseliny fosforečné veškeré. Ministerstva země
Pro zaměstnance Státního úřadu statistického dělství a obchodu se zmocňují, aby v případě
jest předseda tohoto úřadu oprávněn pro pře potřeby nařídila výrobu a prodej kostních mouček
chodnou dobu nejdéle do 6 měsíců, počítajíc od za cenu odpovídající výrobním nákladům.
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V příčině přejímací ceny dusíkatého vápna,
které zůstává nadále ohospodařováno, učiněno
bude dodatečné opatření.
Tyto ceny platí pro hnojivá vyrobená od
1. října 1920 do 30. dubna 1921.
Ceny vyrozumívají se za zboží obvyklé ja
kosti, franko vagon, železniční odesílací stanice
továrny.
Thomasova moučka musí míti nejméně 75%
jemnosti.

2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřují se ministr
zemědělství a obchodu.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Husák v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Di. Kovařík v. r,
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlik v. r.
§

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 9- února 1921,
jímž zrušuje se zákaz používání cukru k živno
stenské výrobě některých druhů zboží.
Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

58.

Zákon ze dne 27. ledna 1921
o mimořádné výpomoci vojenským gážisíůra a če
katelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům
z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze
stavu mužstva neb jejich pozůstalým
vyjímaje
válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž
platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z.
a n. — a pak paíentálním invalidům a osobám po
žívajícím Pouze darů z milosti.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.

Platnost zákona ze dne 15. července 1920,
čís. 448 Sb. z. a n., jímž stanovena byla měsíční
výplata mimořádných výpomocí na dobu od
1. dubna 1920 do konce srpna 1920, prodlužuje se
do konce prosince roku 1921.
§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. září
1920.
§3.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr národní obrany v dohodě s ministrem financí.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Husák v. r.

§ 1.

59.

Nařízení vlády republiky Československé ze
dne 27. května 1920, č. 368 Sb. z. a n., jímž se
zakazuje použivati cukru k živnostenské výrobě
některých druhů zboží, se zrušuje.

Zákon ze dne 8. února 19 21,
kterým se mění ustanovení '§ 24, odst. 2., zákona

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 3.
Provésti toto nařízení ukládá se ministru
pro zásobování lidu.
Dr
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Černý v. r.
Popelka v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Engliš v. r.
Burger v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r.
Fatka v. r.
Dr. Brdlik v. r.
Kovařík v. r,
Hotowetz v. r.
Husák v. r.

ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z., o sestavení se
znamů znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění
k účelům vystavění a provozování železnic.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.

§ 24, odstavec 2., zákona ze dne 18. února
1878, č. 30 ř. z., bude zníti:
„Soud vybere znalce ze seznamu, jejž vrchní
zemský soud sestaví a vyhlásí dohodnuv se š po
litickým zemským úřadem, a zřídí jednoho z nich
za vrchního znalce. Seznamy bucftež sestaveny
a vyhlášeny vždy každý pátý rok, poprvé nově
roku 1921. Bude-li toho třeba, buďte mezi tím jen
opraveny anebo doplněny; opravy'neb doplňky
buďtež vždy vyhlášeny.“
19*

