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341.

Nařízenf vlády republiky Československé 
ze dne 9. září 1921,

kterým stanoví se nové úřední tituly pro 
úředníky technické finanční kontroly.

Na základě §u 40 zákona ze dne 25. ledna 
1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních 
úředníků a státního služebnictva, se nařizuje:

* § 1.

Pro úředníky technické finanční kontroly 
ustanovují se tyto úřední tituly:

technický finanční elév bez hodnostní třídy, 
technický finanční adjunkt y X. třídě hod

nostní,
technický finanční komisař v IX. hodnost

ní třídě,
technický finanční vrchní komisař v VIII. 

hodnostní třídě,
technický finanční rada v VIL hodnostní 

třídě,
vrchní technický finanční rada v VI. hod

nostní třídě,
ministerský rada v V. hodnostní třídě.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedení jeho ukládá se ministru 
financí.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Burger v. r.
Dr. Kovařík v. r. Dr. šusta v. r.
Dr. Mičura v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Brdlík v. r.

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

Dr. Fajnor v. r.

342.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. září 1921
o částečném neb úplném prominutí zkoušek 
předepsaných pro uchazeče o koncesi ku pro

vozování některé živnosti stavební.

Na základě § 13 zákona ze dne 26. prosince 
1893, čís. 193 ř. z., a § 10 uherského zákonného 
článku XVII. z roku 1884 nařizuje se toto:

§ 1.

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností 
v dohodě s ministerstvem veřejných prací a 
ministerstvem školství a národní osvěty může 
výjimečně z důvodů zvláštního zřetele hod
ných prominouti částečně neb úplně zkoušku 
předepsanou pro uchazeče o koncesi k provo
zování některé živnosti stavební těm žadate
lům, kteří s úspěchem složili zkoušku tu po
28. říjnu 1918, nejdéle však do 31. prosince 
1920 před komisí cizozemskou, a to:

a) těm, kteří se ucházejí o koncesi v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku, zkoušku slo
ženou na území bývalého Rakouska,

b) těm, kteří se ucházejí o koncesi na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi, zkoušku slože
nou v bývalých zemích koruny Uherské.

Řádně doložené žádosti o udělení koncese 
ku provozování některé živnosti stavební s čá
stečným neb úplným prominutím zkoušky, 
musí býti podány nejdéle do 31. prosince 1921.

§ 2.

Rovněž může ministerstvo průmyslu, ob
chodu a živností v dohodě s ministerstvem ve
řejných prací a ministerstvem školství a ná
rodní osvěty výjimečně z důvodů zvláštního 
zřetele hodných těm, kteří se ucházejí o kon
cesi k provozování některé živnosti stavební 
v československé republice, prominouti čá
stečně neb úplně zkoušku v § 1 zmíněnou, 
jestliže prokáží, že dotyčnou živnost opráv
něně před 28. říjnem 1918 provozovali v Bosně 
neb Hercegovině a nejdéle do 31. prosince 
1920 do Československé republiky se přestě
hovali.

§ 3.

Nařízení toto nabývá platnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr průmyslu, ob
chodu a živností v dohodě s ministrem veřej
ných prací a ministrem školství a národní 
osvěty.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. Dr. Burger v. r.
Dr. Gruber v. r. Dr. šusta v. r.
Dr. Mičura v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr. Brdlík v. r.

Dr. Fajnor v. r.

Dr. Kovařík v. r., 
též za ministra Dra Hotowtze.


