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159.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 14. dubna 1921
o zřízení pomocných technických úředníků při 
státní mincovně a zařazení jich dle § 52 služební 

pragmatiky do skupin státních úředníků.

Dle § 90 ústavní listiny a '§§ 52 a 40 služební 
pragmatiky se nařizuje:

§ 1.

Při státní mincovně zřizuje se kategorie po
mocných technických úředníků státní mincovny. 
V ní mohou býti ustanoveni, kdo vykáží před
běžné vzdělání předepsané v §' 52, lit. D, služební 
pragmatiky.

§ 2.

Tito pomocní techničtí úředníci státní min
covny zařazují se dle § 52 zákona ze dne 25. ledna 
1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru” státních 
úředníků a slufiů (služební pragmatika) do sku
piny D; tím doplňuje se ustanovení §/ 1, bod V., 
nařízení všech ministerstev ze dne 1. února 1914, 
č. 34 ř. z.

§3.

Tito úředníci mají v XI. hodnostní třídě titul 
„mincovní asistent", v X. hodnostní třídě „min
covní oficiár, v IX. hodnostní třídě „mincovní 
kontrolor" a v VIII. hodnostní třídě „vrchní min
covní kontrolor".

§4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti je náleží ministerstvu financí.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Burger v. r. 
Dr. Hofowetz

Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r.
Husák v. r.

v. r. Dr. Mičura v. r. 
Dr. Brdlík v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. dubna 1921

o prodloužení opční lhůty stanovené v § 4, čT 4., 

ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb. 

z. a n.

Na základě § 19 ústavního zákona ze dne
9. dubna 1920, č. 236 Sb. z. a n., se nařizuje;

§ 1.

Lhůta, ve které státní občané rakouští, kteří 
jsou jazykem a racou Čechoslováky, mají právo 
optovati ve prospěch Československé republiky, 
prodlužuje se do 30. dubna 1921.

§ 2.

Ustanovení ústavního zákona ze dne 9. dubna 
1920, č. 236 Sb. z. a n„ a nařízení vládního ze 
dne 30. října 1920, č. 601 Sb. z. a n., zůstávají 
jinak nedotčena.
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§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr vnitra v dohodě s mi
nistrem věcí zahraničních.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Šusta. v. r. 
Husák v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Hanačík v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Mičura v. r.
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Státní tiskárna v Praze.


