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213.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. června 1921,
kterým se mění a doplňují některá ustano
vení nařízení vlády republiky československé 
ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z. a n., ve 
znění posléze upraveném nařízením vlády 
republiky československé ze dne 14. srpna 
1920, č. 487 Sb. z. a n., o statistice zahranič

ního obchodu.

K provedení zákona ze dne 18. září 1919, 
č. 518 Sb. z. a n., o statistice zahraničního 
obchodu, nařizuje se toto:

článek I.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z. a n., pokud 
se týče ze dne 14. srpna 1920, č. 487 Sb. z. 
a n., mění a doplňuje se v článku I. v od
stavci č. 2. takto:

s>2. § 88 má z n í t i:
„Na základě § 9 zákona o statistice za

hraničního obchodu stanoví se statistický po
platek takto:

1) u vyváženého nebo dováženého dobyt-
ka podle počtu kusů, a to:

a) 1 Kč za každý kus velkého dobytka 
(volů, buvolů, býků, krav, mladého 
skotu, koní, oslů, mezků a mulů);

b) 1 Kč za každých 5 kusů drobného do
bytka (telat, hříbat, koz, ovcí, 
vepřů), počet nebo zbytek menší než

5 kusů počítá se pro vyměření stati
stického poplatku za 5 kusů;

2) u všech ostatních vyvážených nebo do
vážených věcí (čítajíc v to i dopravu 
v záznamu) vyjma zásilky poštovní — 
podle váhy, a to:

a) při dopravě po železnici nebo 
po vodě:

a) z každé zásilky (§12 tohoto naří
zení) až do 10 tun hrubé váhy 
1 Kč za každých 100 kg hrubé 
váhy nebo jich část, nikoliv však 
více než 10 Kč;

/?) z každé zásilky (§ 12 tohoto na
řízení) těžší 10 tun hrubé váhy — 
10 Kč za každých 10 tun hrubé 
váhy, ze zbytku převyšujícího 10, 
20 atd. tun vyměří se statistický 
poplatek podle ustanovení před
cházejícího odstavce o.);

b) při dopravě po silnicích nebo 
cestách:

a) z každé zásilky (§ 12 tohoto na
řízení) hromadných věcí bez oba
lu naložených (štěrk, písek, uhlí, 
řepa, cihly, dříví, hnojivo, vápno, 
seno, sláma a pod.) 1 Kč za kaž
dých 10 metrických centů nebo 
jich část; \

p) z každé zásilky (§ 12 tohoto naří
zení) jiných věcí vybírá se sta
tistický poplatek ve výměře urče
né pro dopravu po železnici nebo 
po vodě (dle odstavce a);

66



482 Sbírka zákonů a nařízem, č. 214.

3) u zboží vyváženého nebo dováženého 
poštou 25 h za každou zásilku (§ 12 
tohoto nařízení) dopravovanou jednou 
průvodkou;

dečkou rozpravu (disertaci) a vykonati dvě 
přísné zkoušky (rigorosa).

Tím se má zjistiti, zda a jakou měrou jest 
kandidát způsobilý vědecky bádati.

4) u všech provážených věcí — vyjma 
poštovní zásilky — 1 Kč za každou zá
silku (§ 12 tohoto nařízení) bez
zřetele na váhu a počet kusů.

Nestačí-li v nákladní dopravě jedna 
ohláška na hlášení jedné zásilky (§ 13 to
hoto nařízení), dlužno zapraviti za každou 
další ohlášku statistický poplatek 1 Kč.

Státní úřad statistický jest oprávněn 
povolovati ve shodě s ministerstvem financí 
a obchodu snížení nebo v případech výjimeč
ných úplnou slevu statistického poplatku pro 
určitý druh věcí dovážených, vyvážených ne
bo provážených v pohraničním styku buďto 
pro celou hranici nebo některou část její.“«

článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti čtrná
ctého dne po dnu vyhlášení a provede je 
předseda vládý v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Kusák v. r.
Dr. Hotoweíz v. r 
Kanačík v. r.

Dr. Fatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fajnor v. r.

214.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. června 1921 
o zatímním rigorosním řádu fakult přírodo

vědeckých.

Podle zákonů ze dne 19. února 1920, č. 135 
Sb. z. a n., ze dne 28. ledna 1919, č. 50 Sb. z. a 
mfa ze dne 27. června 1919, č. 375 Sb. z. a n., 
se nařizuje:

§ 1.
Cxice-li kandidát dosíci doktorátu věd pří

rodních (doctor rerum naturalium RNDr) 
na přírodovědecké fakultě některé university 
v republice československé, musí předložití vě-

§ 2.
Kandidát, který chce býti připuštěn k dok

torátu, podá žádost děkanství přírodovědecké 
fakulty a připojí tyto doklady:

a) Domácí nebo cizí, nostrifikované, matu
ritní vysvědčení ze střední školy (gym
nasií všech typů a reálek); je-li cizím 
příslušníkem, vysvědčení, na jichž zá
kladě byl immatrikuloyán na některé 
fakultě přírodovědecké jako řádný po
sluchač.

b) Vysvědčení na odchodnou, prokazující, 
že byl po 8 semestrů posluchačem pří
rodovědecké fakulty domácí university 
nebo university cizí, jestliže semestry 
na ní ztrávené se započítávají podle 
studijního řádu do předepsané studijní 
doby.

Ze studia na domácích fakultách fi
losofických, lékařských nebo na domá
cích vysokých školách technických, hor
nických, zemědělských a zvěrolékař- 
ských započítává se z celé doby podle 
uvážení profesorského sboru nejvýše 
část, která nepřesahuje 6 semestrů.

U abiturientů sedmitřídních reálek 
jest z celkového vysokoškolského stu
dia nejprve odečísti 2 semestry a ze 
zbytku, přechází-li posluchač z jiné fa
kulty vysokoškolské, lze započítat! nej
výše část právě uvedenou.

V případech zvláštního zřetele hod
ných může k návrhu profesorského 
sboru ministerstvo školství a národní 
osvěty povoliti, aby byli k doktorátu 
připuštěni výjimkou i kandidáti, kteří 
nemohou podati těchto průkazů.

c) Curriculum vitae s označením oborů, 
jichž studiem se kandidát zvláště za
býval; mezi doklady lze počítati také 
vysvědčení o pracích ve vědeckých ústa
vech, laboratořích, seminářích a pod.

d) Rozpravu, o jejíž přijetí za disertaci 
kandidát žádá.

§ 3.
Disertace neboli vědecká rozprava k dosa

ženi doktorátu musí býti pojednání samo
statně pracované, vyhovuj ící náležitě poža
davkům vědecké metody a obohacující vědecké 
bádání; pouhá kompilace nestačí. Thema di-


