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Ministr financí stanoví a sdělí Hypoteční 
bance podmínky a předpoklady, za nichž bude 
lze uznati, že zápůjčka byla poskytnuta za účelem 
zaplacení dávky z majetku.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá- 
šeríí a provedou je ministři vnitra a financí.

J
Černý

Dr. Popelka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Beneš v. r. \
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Gruber v. r,
Dr. Kovařík v. r.

v. r.

Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v. r.

Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

90.

článek III.

V první větě oddílu e) druhého odstavce té
hož článku mění se ve čtvrtém řádky citace „v od
dílu c)“ na citaci „v oddílu d)“.

Č1 á n e k IV.

Nařízeni toto, jež nabývá účinnosti dnem
23. února 1921, provedou ministři zemědělství a 
financí.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Kovařík v.í.

Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičuřa v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 4. března 1921,

kterým se opravuje a doplňuje vládní nařízení ze 
dne 9. února 1921, č. 70 Sb. z. a n., jímž se prová
dějí 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, 
čls. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených' hnojiv 

v roce 1921.

91.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 4. března 1921

ku provedení § 1, odst. 5., zákona ze dne 15. květ
na 1919, č. 262 Sb. z. a n., o zkoušce aktuárské.

Na základě §§ 10, 12 a 18 zákona ze dne
22. prosince 1920r.čís. 683 Sb. z. a n., nařizuje se 
toto:

Článek I. /

V první větě prvního odstavce článku II. 
vládního nařízení ze dne 9. února 1921, čís. 70 Sb. 
z. a n., nahrazují se slova: „které byly dne 1. led
na 1921 majetkem státu, nebo byly toho dne spra
vovány (obhospodařovány) Státní správou stat
ků a lesů, vypočtou příslušné orgány této správy*1 
těmito slovy: „které byly dne 1. ledna 1921 spra
vovány (obhospodařovány) Státní správou stat
ků a lesů, af byly majetkem státu nebo jiných 
osob, vypočtou příslušné orgány této správy..?*

Č1 á n e k II.

Do oddílu d) druhého odstavce téhož článku 
zařazuje se na konec věta:

„Předpis příspěvků provede se reparticními 
výkazy (tabelami) dle jednotlivých obcí berních, 
které se dodají obecním představenstvům, jež 
jsou povinna je na dobu 14 dnů vyložit! u obecního 
úřadu k veřejnému nahlédnutí a nejpozďěji sou- 
.ěasně s vyložením vydati o vyložení tom veřej
nou vyhlášku."

§ 1.

Zkouška, kterou dle § 1, odst. 4. a 5., zákona 
ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. z. a n., jest 
aktuárským eiévňm skládali, jest ústní a koná se 
u politického úřadu II. stolice dvakrát do roka, 
a to v měsících dubnu a říjnu.

Zkoušce se musí aktuárský eiév podrobiti nej
déle do tří let zkušební své praxe; lhůtu tuto může 
ministerstvo vnitra v případech zcela mimořád
ných prodloužili.

Před uplynutím jednoho roku zkušební prax® 
nelze aktuárskélio eléva ku výkonu zkoušky při
pustili.

.§ 3.

Žádosti o připuštění ke zkoušce buďtež po
dány služebně, a to nejdéle do 15. března nebo • 
srpna, dle toho, v které době žadatel chce zkouš
ku skládat!.

Žádost bucř předložena přednostovi úřadu, 
u něhož jest aktuárský elév přidělen; přednosta 
úřadu dohodnuv se s konceptním úředníkem, Pf,tl

v
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jehož vedením konal akíuárský elév pomocné 
práce konceptní, připojí k žádosti popis služeb
ního působení v jednotlivých agendách, jakož 
i kvalifikační popsání žadatelovo.

§ 4.

O připuštění ke zkoušce rozhoduje přednosty 
politického úřadu II. stolice, přihlížeje k popisu 
kandidátova působení v přípravné službě (§ 3).

§ 5.

Odepře-li se kandidátu připuštění ke zkoušce, 
bud mu o tom vydán písemný, odůvodněný vý
měr. Proti tomúto odmítavému výměru lze se 
kandidátu odvolati k ministerstvu vnitra podle
zákona ze dne 12. května 1896, č. 101 ř. z.

/

§6.

Zkouška koná se před komisí skládající se 
z předsedy, dvou zkušebních komisařů a ze za
pisovatele. Cleny komise ustanovuje přednosta 
politického úřadu II. stolice z konceptních úřed
níků pa dobu tří let. Jeden zkušební komisař však 
může býti jmenován z osvědčených úředníků 
aktuárských. Zapisovatele určuje předseda komise
z řad mladších aktuárských'úředníků.

/
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Zkoušky jsou veřejné a lze zkoušeti zároveň 
nejvýše tři kandidáty. Doba trvání zkoušky nesmí 
mimo referát (§ 8, odst. 2.) přesahovati pro jed
noho eléva jednu hodinu. Jsou-li současně zkou
šeni 3 elévové, lze dobu trvání zkoušky, zkrátiti 
na dvě hodiny.

§ 8.

-Zkouškou má býti prokázáno, zda aktuárský 
elév si náležitě osvojil znalost platných kancelář
ských předpisův a zařízení, dále hlavních zásad 
ústavy republiky Československé, z práva správ
ního pak znalost organisace a příslušnosti úřadů 
státních, zvláště politických, a samosprávných a 
řízdhí u politiekýeh úřadů. Z práva materielního 
buď zkoušeno zejména právo spolkové, shromaž- 
ďovací, domovské, pojišťovací (úrazové, nemo
censké, pensijní), matriční, honební a rybářské, 
sčítání lidu, právo živnostenské a právo policejní 
(zvláště pasy, policejní pátrání, postrk, domico- 
vací pracovny a polepšovny), dále právo vojenské 
(zejména odvody, vojenská taxa, odvody koní, 
přípřež), vyživovací příspěvky, trestní právo po
licejní, řízení exekuční.

Vedle toho buď kandidátu dána možnost/ aby 
mohl o spisu týkajícím se nějakého oboru zkoušky 
Podati referát. Spis buď dodán kandidátu den před 
zkouškou,.

§ 9.

Jeví-li se po skončené zkoušce výsledek její 
pro kandidáta pochybným, může předseda zku
šební komise dle svého uvážení vyzvati jednoho 
z obou zkušebních komisařů, aby kandidátu dal 
ještě jednu nebo několik otázek.

§ 10.
Pořadí, v jakém zkoušejí komisaři, ustano

vuje před početím '"zkoušky předseda komise, 
který zkouší naposled.

§ 11.

Po skončené zkoušce hlasuje komise v nepří
tomnosti kandidátově o celkovém výsledku zkouš
ky, a to tak, že vždy zkušební komisař dle svého 
služebního postavení mladší před staršími, před
seda pak naposled, prohlásí dle celkového dojmu 
zkoušky, zda kandidát vyhověl či nevyhověl 
(kalkul nedostatečný § 12). *

H2.

Výsledek zkďhšky buď usnesením komise 
označen kalkulem „vejmi dobrý", „dobrý" a „ne
dostatečný".

§ 13.
O výsledku zkoušky buď sepsán krátký pro

tokol, jejž .podepíší předseda, zkušební komisaři a 
zapisovatel. Kandidátu vydá přednosta politického 
úřadu II. stolice o zkoušce vysvědčení, a protokol 
o zkoušce připojí se k osobním spisům kandidá
tovým.

§ 14.
Byl-li výsledek zkoušky uznán za nedosta

tečný, usnáší se komise o Ihůtě, ve které 
aktuárský elév má býti připuštěn ke zkoušce po 
druhé. Lhůta ta buď vyznačena v protokolu 
o zkoušce i ve vysvědčení kandidátu Vydaném,

§-15. '
Zkoušku !z,e opakovali pouze jednou a ne 

dříve, než uplyne šest měsíců od zkoušky prvé. 
Zní-li posudek při opakované zkoušce opět ne
dostatečně, může býti aktuárský elev ze služby 
propuštěn. Aktuárského eléva možno ze _ služby 
propustit! i tehdy, když nežádá ani o připuštění 
ké zkoušce ve Ihůtě stanbvené ani o prodloužení 
této lhůfy (§ 2).

§ 16.
Z rozhodnutí zkušební komise není oprav

ných prostředků.
§ 17. ^

Vyhláškou ministerstva vnitra bude ustano
veno, které orgány budou na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi obstarávat! funkce, jež dje tohoto 
nařízni náležej i v ostatních částech republiky 
do působnosti politického uřadu II. stolice, pokud 
se týče jeho přednosty.
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§ 18.

- Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení á provedením jeho pověřuje se ministr 
vnitra.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fainor v. r.

93.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 4. března 1921

o zřízení nových úřadů k provedení stavby že
lezných drah dle zákona ze dne 30. března 1920,

»
č. 235 Sb. z. a n.

Na základě § 90 zákona ze dne 29. února 1920, 
č. J21 Sb. z. a n., se nařizuje: -

92.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 4. března 1921
o zrušení zákazu jízdy soukromými osobními 

automobily.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze 

dne 15. května 1919, čís. 258 Sb. z. a n., jímž byla 
zakázána jízda soukromými osobními automo
bily, se zrušuje.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a jeho provedením pověřuje se ministr ve
řejných prací.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v/r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Patka v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r.

§ 1.

K provedení železničních staveb, zajištěných 
zákonem ze dne 30. března 1920, č. 235 Sb. z. a
n., zřizuje se železniční stavební ředitelství, které 
jest podřízeno přímo ministerstvu železnic, a po
třebný počet stavebních správ a expositur, želez
ničnímu stavebnímu ředitelství podléhajících.

§ 2.

, Tato nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášky. Jeho provedením pověřuje se ministr že
leznic v dohodě s ministrem financí.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Patka v. ř.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Fajnor v. r. .
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