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platí obdobně předpisy tohoto zákona, při 
jich provádění však dlužno šetřiti dosavad
ních stavebních a policejních předpisů, plat
ných pro železnice.

§ li-

Každé nesplnění povinností v §§ 3, 4, 6, 7, 
9 tohoto zákona stanovených trestají, pokud 
nejde o trestný čin přísněji stíhaný, politické 
úřady, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
administrativní policejní vrchnosti první sto
lice, a to peněžitou pokutou od 100 Kč do
10.000 Kč nebo vězením do tří měsíců. Při 
nedobytnosti pokuty nastupuje místo ní vě
zení nejvýše 3 měsíce trvající.

§ 12.

Kdykoliv předpisy tohoto zákona nějakým 
konáním neb opominutím byly přestoupeny, 
může státní správa —■ bez ohledu na případ
né potrestání — sama na útraty provinilcovy 
dáti vykonati všecka opatření těmito předpi
sy jemu uložená, po případě dáti uvésti vše 
ve stav těmto předpisům odpovídající a 
vzniklé tím náklady vymáhati na zavázaném 
politickou exekucí.

Článek III.

Zákon tento nedotýká se mezinárodních 
smluv uzavřených před 1. srpnem 1914.

Článek IV.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

článek V.
Vládním nařízením buďtež stanoveny pří

pady, kdy výjimečně podle §§ 3 a 7 má se po- 
skytnouti náhrada.

článek VI.

Provedením zákona v době v článku I. urče
né pověřuje se ministr veřejných prací v do
hodě s ministrem věcí zahraničních, mini
strem vnitra, ministrem financí a ministrem 
zemědělství; po uplynutí doby táto pak mi
nistr vnitra v dohodě s ostatními ministry 
právě uvedenými.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Kovařík v. r.

24Ga

Zákon ze dne 30. června 1921
o zřízení aktuárských úředníků u báňských 

úřadů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

U báňských úřadů mohou býti ustanoveni 
pro pomocnou službu konceptní báňští aktu- 
árští úředníci.

Čekatelé na taková místa mohou býti při
puštěni v potřebném poštu jako báňští prakti
kanti aktuárští do služební praxe, musí však 
prokázali, že vykonali zkoušku dospělosti na 
úplné střední škole veřejné neb právem ve
řejnosti nadané nebo na jiném ústavě vyučo
vacím, který těmto středním školám bude na
řízením o předběžném vzdělání pro službu 
aktuárskou na roveň postaven.

Aktuárští praktikanti báňští vykonávajíce 
službu mají postavení státních úředníků.

Aktuárští praktikanti báňští, kteří jedno
roční zkušební praxi úspěšně vykonali a od
borně zkoušce s dobrým prospěchem se pod
robili, jmenují se definitivními báňskými 
úředníky aktuárskými podle čl. V., § 2, zákona 
ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n.

Podrobnější ustanovení o báňské aktuár- 
ské zkoušce v odstavci 4. uvedené budou vy
dána nařízením.

Aktuárští úředníci báňští slují v XI. hodu. 
tř. báňskými asistenty,.v X. hodn. tř. báňský
mi adjunkty aktuárskými, v IX. hodn. tř. báň
skými aktuáry, v Vílí. hodn. tř. vrchními 
báňskými aktuáry a v VII. hodn. tř. báň
skými aktuárskými řediteli.

§ 3.

Ministerstvo veřejných prací jest zmocně
no, aby do 1 roku, počínajíc od působnosti to
hoto zákona, mezi pomocné konceptní úřed
níky zařadilo na žádost kancelářské úředníky 
báňských úřadů, kteří vychodili s dobrým 
prospěchem aspoň nižší střední školu nebo 
ústav jí na roveň postavený a byli aspoň po 
5 let u revírního báňského úřadu nebo báň
ského hejtmanství (báňského komisariátu, po 
případě báňského kapitanátu) výhradně ne-

109'



1072 Sbírka zákonů a nařízení, č. 247 a 248.

bo převážně v pomocné konceptní službě s do
brým prospěchem zaměstnáni.

Podrobnější určení, jak se má prováděli 
toto ustanovení, budou vydána nařízením.

§ 4.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 5.

Provedením zákona pověřuje se ministr ve
řejných prací.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. ".

Dr. Kovařík v. r.

247.

Zákon ze dne 1. července 1S21
o mimořádné župní přirážce ňa Slovensku.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně :

§ 1.

župy na Slovensku mohou pro r. 1920 a 
1921 kromě 3%ní přirážky podle § 9 zák. čl.
XV. z r.1883 a 2%ní přirážky podle § 13 téhož 
zák. čl. vybírati k úhradě svých potřeb k úče
lům vytčeným v § 9 téhož zák. čl. další mimo
řádnou 2%ní přirážku k přímým státním da
ním ve 2. odst. § 9 citovaného zák. čl. uve
deným.

§ 2.

V době, v § 1 uvedené, není k vybírání 
2%ní přirážky podle § 13 zák. čl. XV. z r. 
1883 a mimořádné 2%ní přirážky podle to
hoto zákona třeba povolení ministerstva vni
tra a ministerstva financí.

§ 3.

Zákonem tímto nemění se § 1 zák. čl. LIX. 
z r. 1912.

§ 4.

Zákon tento má účinnost od 1. ledna 1920, 
pozbude jí však v r. 1921 dnem, kterým se 
na základě zákona ze dne 29. února 1920, č. 
126 Sb. z. a n., o zřízení okresních a župních 
úřadů v republice československé, ustaví na 
Slovensku župní zastupitelstva.

Provedením zákona se pověřují ministři 
vnitra i financí.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,
za ministra Hanačíka.

§ 5-

248.

Zákon ze dňe 30. června 1921
o dalším prozatímním zvýšení zaopatřova

cích platů hornických.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Bratrská pokladna (oddělení zaopatřovací) 
je povinna poskytovat! k zaopatřovacím pla
tům (provisím), upraveným body 1. a 2. 
§ 1 zákona ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb. 
z. a n., drahotních přídavků, a to zvýšením 
částek v těchto bodech uvedených vesměs o 
sto procent. Ostatně platí ustanovení citova
ného zákona, tudíž také, pokud se týče hra
zení výdajů s vyplacením těchto drahotních 
přídavků spojených, a zvyšují se tímto usta
novením stejným způsobem i požitky osob 
uvedených v bodech 3.a4. §lav§2 záko
na ze dne 29. října 1919, č. 608 Sb. z . a n.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti ode dne 1. 
ledna 1921 a pozbude platnosti dnem 31. pro
since 1921.

§ 3.

Ministru veřejných prací se ukládá, aby, 
dohodná se s ministrem sociální péče, zákon 
tento provedl.

Vláda se zmocňuje, aby platnost zákona to
hoto pro Slovensko a Podkarpatskou Rus sta
novila nařízením zvláštním.

T. G. Masaryk v. r.

Černý v. r.

Dr. Kovařík v. r.


