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§ 7-

Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení. Týmž dnem pozbývají platnosti na
řízení presidenta zemské správy politické 
v Praze ze dne 29. dubna 1921, č. 181 Sb. 
z. a n., nařízení presidenta zemské správy 
politické v Brně ze dne 7. května 1921, č. 184 
Sb. z. a n., jakož i vyhláška hospodářského 
úřadu pro Slovensko v Bratislavě ze dne
10. května 1921, uveřejněná v čís. 22./23. 
úradných Novin dne 21. května 1921.

§ 8.

Nařízení toto provede ministr pro zásobo
vání lidu v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
černý v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Šrámek v. r.

Tučný v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

370.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 13. října 1921,
kterým určuje se titul a způsobilost hospo
dářských úředníků v ministerstvu spravedl
nosti a označení hospodářských úředníků 

v trestních a polepšovacích ústavech.

Na základě § 90 zákona ze dne 29. února 
1920, č. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny), 
n §§ 40 a 52 zákona z 25. ledna 1914, č. 15 
!'• z. (služební pragmatiky), se nařizuje:

§ 1.

úředníci ministerstva spravedlnosti, zřízení 
pro organisaci a kontrolu hospodářské správy 
trestních a polepšovacích ústavů státních, 
náležejí do skupiny C státních úředníků 
a mají v VII. hodnostní třídě titul hospodář
ského rady, v VI. hodnostní třídě titul vrchní
ho hospodářského rady.

§ 2.

Pro úředníky v § 1 uvedené vyžaduje se 
vedle úplného vzdělání středoškolského, buďto 
způsobilost předepsaná pro správní úředníky 
trestnic anebo zkouška ze státní účtovědy 
s přiměřenou praxí v hospodářské a účetní 
správě většího ústavu trestního neb huma

nitního.

§ 3.

Ustanoví-li ministerstvo spravedlnosti ně
které ze správních úředníků trestnic neb po
lepšovacích ústavů výhradně ke službě hospo
dářské, doplní se titul takových úředníků 
slovem „hospodářský", jež připojí se před 
označení jejich úřední hodnosti (hospodář

ský adjunkt atd.).

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr spravedlnosti.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Černý v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Šrámek v. r.

Tučný v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna v Praze.


