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skými oficianty; tímto dnem vztahují se na
ně předpisy nařízení ze dne 25. ledna 1914,
č. 21 ř. z., ze dne 27. února 1920, č. 180 Sb.
z. a n., a ze dne 13. září 1920, č. 522 Sb. z.
a. n., a ze dne 18. února 1921, č. 72 Sb. z. a n.
Dosavadní jich služební doba, kterou do
sáhnuvše 17. roku věku ztrávili jako manipu
lanti, diurnisté, plně zaměstnaní bezplatní
kancelářští praktikanti, včítá se do služby
rozhodné pro určení požitků dle § 12 nařízení
ze dne 25. ledna 1914, č. 21 ř. z.
§ 2.
Diurnisté* kteří byli ustanoveni v státních
úřadech a ústavech bývalého státu uherské
ho, dosáhli 17. roku věku a byli ve smyslu
§ 6 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb.
z. a n., přijati, ustanovují se dnem, kdy byli
přijati, kancelářskými pomocníky; tímto
dnem vztahují se na ně předpisy nařízení ze
dne 25. ledna 1914, č. 21 ř. z., a nařízení ze
dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z. a n., a ze dne
18. února 1921, č. 72 Sb. z. a n.
Předpis ten týká se také provisorních
diurnistů a kancelářských praktikantů, po
kud jsou plně zaměstnáni (§ 71 nařízení ze
dne 25. ledna 1914, č. 21 ř. z.).

přijetí jich (§ 6, odst. 3., zák. z 15. dubna
1920, č. 269 Sb. z. a n.) dle uherských plato
vých předpisů.
§ 6.
Případných doplatků, vyplývajících z pro
vedení tohoto nařízení, budiž především po
užito k úhradě přeplatků, které povstaly tím,
že byly zaměstnancům vypláceny požitky při
znané uherskou vládou po 28. říjnu 1918, kte
rážto úprava však zdejším státem nebyla
uznána.
V případech, které odůvodňují zvláštní
ohledy věcné neb osobní, může ústřední úřad
anebo z jeho zmocnění i úřad ministra s plnou
mocí pro správu Slovenska prominouti náhra
du přeplatků zcela nebo z části.
§ 7.
Nařízení toto nevztahuje se na převzaté
zřízence bývalých státních uherských drah.
§ 8.
Nařízení toto jest účinným svým prohláše
ním; provedou je všichni ministři.

černý v. r.
Dr. Popelka v. r.,
též za ministra Husáka.

Kancelářští pomocníci dle § 2 ustanovení,
kteří po svém 17. roku dovršili již nebo do
vrší tři léta diurnistické nebo jí podle § 2 na
roven postavené služby, buďtež nejdříve
dnem přijetí (§ 6, odst. 3., zákona ze dne 15.
dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n.) jmenováni
kancelářskými oficianty, jsou-li splněny
i ostatní předepsané náležitosti odst. 1. §u 1
nařízení ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z.
a n.
§ 4.
Zákon ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. z.
a n., platí i pro kancelářské pomocníky a ofi
cianty (§§ 1 a 3) ode dne, kdy byli přijati
(§ 6, odst. 3., zákona ze dne 15. dubna 1920,
č. 269 Sb. z. a n.), jestliže vyhovovali pod
mínkám tímto zákonem stanoveným, to jest
dne 26. února 1919 měli zákonem žádanou slu
žební dobu ztrávenou po dosažení 17. roku
věku.
§ 5Zákon ze dne 23. července 1919, č. 457 Sb.
z. a n., budiž u osob tomuto nařízení podrobe
ných, pokud jich se týká, proveden se zpět
nou platností k 1. říjnu 1918, avšak do dne

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

Dr. Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.

Dr.
Dr.
Dr. Gruber v. r.
Dr.
Dr. Kovařík v. r.
Dr.
Dr. Procházka v. r. Dr.

Faj nor v. r.
Mičura v. r.
šusta v. r.
Beneš v. r.
Brdlík v. r.

276.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. srpna 1921
o zřízení právnické fakulty Komenského
university v Bratislavě.
Na základě zákonů ze dne 27. června 1919>
č. 375 Sb. z. a n., ze dne 27. května 1919, c.
290 Sb. z. a n., a ze dne 15. dubna 1920, č.
269 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Právnická fakulta československé státní
Komenského university v Bratislavě bude
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a

otevřena počátkem zimního semestru studij
ního roku 1921/22 prvým ročníkem.
§ 2.
Pro studium a státní zkoušky na této fa
kultě platí studijní a zkušební řád, vydaný
zákonem ze dne 20. dubna 1893, č. 68 ř. z., a
ze dne 27. května 1919, č. 290 Sb. z. a n., a
nařízeními a instrukcemi, provádějícími oba
tyto zákony, s těmito úchylkami:
1. Přednášku o dějinách práva v zemích
bývalé koruny české jest konati v nejmenší
výměře 4 hodin, přednášku o dějinách práva
na Slovensku v nejmenší výměře 2 hodin tý-.
denních.
2. V prvém oddílu studijním jsou poslu
chači povinni zúčastniti se praktického cvi
čení v rozsahu nejméně 2 týdenních hodin
z jedné z disciplin obligátních pro připuštění
k historickoprávní zkoušce státní, v druhém
oddílu studijním pak dvou takových cvičení,
a to jednoho z některé obligátní discipliny
oboru judiciálního, druhého z oboru státovědeckého.
3. Při přednáškách i cvičeních na fakultě
konaných jest přihlédnou ti také k právu,
platnému dosud na Slovensku, pro jehož jed
notlivé obory mohou býti zřízeny i zvláštní
stolice.
§ 3.
Přísné zkoušky doktorské a promoce konají
se na této fakultě dle řádu, vydaného naříze
ním ze dne 15. dubna 1872, č. 57 ř. z., změ
něného nařízeními ze dne 4. května 1920, č.
324 Sb. z. a n., a ze dne 23. prosince 1920,
č. 680 Sb. z. a n.
§ 4.
Maďarská právnická fakulta v Bratislavě
uzavírá se koncem studijního roku 1920/21,
t. j. dnem 31. července 1921.
Posluchačům této fakulty, vstupujícím do
posledního ročníku, jest volno dokončiti svoje
studia buď na právnické akademii v Košicích,
jež se uzavře koncem studijního roku 1921
až 1922, anebo na některé právnické fakultě
v 1’epublice československé.
Při právnické akademii v Košicích bude mi
nistrem školství a národní osvěty zřízena po
čátkem studijního roku 1921/22 komise pro
státní zkoušky právnické a státovědecké na
dobu, kterou určí ministr školství a národní
osvěty. Dosud ustanovená komise pozbývá
své pravomoci dnem 31. července 1921.
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§ 5.

Absolventi maďarské právnické fakulty
v Bratislavě a právnické akademie v Košicích
mohou býti připuštěni na právnické fakultě
Komenského university k státním zkouškám
anebo k přísným zkouškám doktorským po
dle zkušebního řádu, platného dříve na Slo
vensku, při čemž jest však v každém případě
přihlížeti v jednotlivých zkušebních předmě
tech k právu československému.
Pro tyto zkoušky vydá ministerstvo škol
ství a národní osvěty zvláštní instrukci.
Ustanovení toto pozbude účinnosti dnem
31. července 1924.
§ 6.
Profesoři ustanovení a dosud vykonávající
službu na maďarské právnické fakultě v Bra
tislavě anebo na právnické akademii v Koši
cích mohou býti jmenováni na některou ji
nou vysokou školu v republice českosloven
ské pouze dle předpisů zákona ze dne 13. úno
ra 1919, č. 79 Sb. z. a n.
§ 7.
Profesoři ustanovení a dosud vykonávající
službu na maďarské právnické fakultě v Bra
tislavě mohou do 60 dnů od účinnosti tohoto
nařízení požádati u ministerstva školství a
národní osvěty za převzetí, v kterémžto pří
padě budou dáni ministerstvem školství a ná
rodní osvěty na odpočinek a budou jim po
skytnuty zaopatřovací požitky podle ustano
vení § 6 zákona, č. 269 Sb. z. a n. z r. 1920.
Nepodájí-li žádost ve lhůtě stanovené, má
se za to, že se uplynutím této lhůty dobro
volně a bez jakýchkoli nároků vzdávají svého
místa.
Po dobu jednoho roku od uzavření fakulty,
t. j. do 31. července 1922, a pokud podrží řád
né bydliště na území republiky, budou jim
ještě vypláceny ony stálé požitky, jež jim do
31. července 1920 byly poskytovány, a to
i když žádosti zmíněné v odstavci 1. nepodají.
Případná pense započte se do těchto po
žitků.
§ 8.
Úředníci a zřízenci ustanovení a dosud vy
konávající službu na maďarské právnické fa
kultě v Bratislavě mohou do 60 dnů od účin
nosti tohoto nařízení požádati za ustanovení
při Komenského universitě v Bratislavě, ji
nak má se za to, že se uplynutím této lhůty
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dobrovolně a bez jakýchkoli nároků vzdávají
svého místa.
Podají-li žádost ve lhůtě stanovené u aka
demického senátu Komenského university, ale
nebudou-li akademickým senátem se schvá
lením ministerstva školství a národní osvěty
ustanoveni, budou dáni ministerstvem škol
ství a národní osvěty na odpočinek a budou
jim poskytnuty zaopatřovací požitky podle
ustanovení § 6 zákona, č. 269 Sb. z. a n.
z r. 1920.
§ 9.
Ustanovení §§ 7 a 8 platí i pro profesory,
úředníky a zřízence právnické akademie
v Košicích. Lhůty v paragrafech těch uve
dené počínají běžeti koncem studijního roku
1921/22, t. j. dnem 31. července 1922.
§ 10.

§ 2.
Soudní příslušnosti krajského soudu v Plzni
jako soudu horního se toto nařízení nedotýká.
§ 3.
Nařízení toto stává se účinným dnem vy
hlášení. Den počátku úřední činnosti kraj
ského soudu stanoví ministr spravedlnosti,
jenž se také provedením nařízení tohoto po
věřuje.

černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dř. Gruber v. r.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení* a provede je ministr školství a ná
rodní osvěty.
černý v. r.
Dr. Popelka v. r.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr. Hotowetz v. r.

Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Procházka v. r. Dr. Fajnor v. r.
Mičura v. r.
Dr. šusta v. r.
Beneš v. r.
Dr. Brdlík v. r.

277.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. srpna 1921
o zřízení nového krajského soudu a státního
^zastupitelství v Klatovech.
^ Dle § 1 zákona ze dne 26. dubna 1873, č. 62
ř- z-» a §§ 7 a 64, odst. 2., zákona ze dne
29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., se nařizuje:

v. r.
Fajnor v. r.
Beneš v. r.
Burger v. r.
Kovařík v. r.
Mičura v. r.
Brdlík v. r.
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Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 11. srpna 19215
jímž se doplňují a mění organisační řády pro
poskytování úvěru živnostníkům válkou po
škozeným.
Dle zákona ze dne 23. května 1919, č. 276
Sb. z. a n., a dle § 3, odst. 8., ústavní listiny
ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., se
nařizuje:
článek I.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 27. června 1919, č. 358 Sb. z. a n. (pro
Čechy), nařízení téhož data, č. 359 Sb. z. a n.
(pro Moravu), nařízení ze dne 21. července
1919, č. 437 Sb. z. a n. (pro Slezsko), nařízení
ze dne 4. května 1920, č. 336 Sb. z. a n. (pro
Slovensko), a nařízení ze dne 3. února 1921,
č. 49 Sb. z. a n. (pro Podkarpatskou Rus),
doplňují, případně mění se takto:
K § 4:

§ 1.
Pro obvody nynějších okresních soudů
v Klatovech, Nové Kdyni, Nýrsku a Plánici
v obvodu krajského soudu v Plzni a pro ob
vody nynějších okresních soudů v Sušici, Ka
šperských Horách a Hartmanicích v obvodu
krajského soudu v Písku zřizuje se nový kraj
ský soud a státní zastupitelství v Klatovech.

K odst. 4. jest připojiti větu:
Právo dávati tento souhlas může zemský
orgán úvěru (zemský komitét, ústřední vý
bor, úvěrový komitét) přenésti na peněžní
ústav.
Za odst. 5. vsunouti jest tento nový od
stavec :

