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377 § 5.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 20. října 1921

o organisaci poříčních úřadů plavebních pro 
oblast Labe a Dunaje.

Na základě § 5 zákona ze dne 15. dubna j 
1920, č. 315 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ I-

V případě potřeby zřídí se zvláštním naří
zením na jednotlivých tratích vodních cest 
expositury podle § 3 zákona ze dne 15. dub
na 1920, č. 315 Sb. z. a n.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
veřejných prací v dohodě s ministrem ob
chodu.

Pro oblast Labe zřizuje se poříční úřad pla
vební se sídlem v Praze a pro oblast Dunaje 
mimo Podkarpatskou Pais poříční úřad pla
vební se sídlem v Bratislavě.

§ 2.

Úřady ty jsou ve smyslu § 3 citovaného zá
kona výkonnými orgány československého 
plavebního úřadu a působí zároveň jako 
plavební úřady I. stolice, pokud českosloven
ský plavební úřad nerozhoduje sám v I. sto
lici podle zvláštních zákonů.

§ 3-

Poříční úřad plavební rozhoduje zejména 
v I. stolici ve věcech, přikázaných k rozhodo
vání československému plavebnímu úřadu 
vládním nařízením ze dne 1. července 1920, 
čís. 416 Sb. z. a n. Jako výkonnému úřadu 
přísluší mu zvláště vykonávat! rozkazy, kte
ré mu československý úřad plavební v ostat
ním oboru své působnosti, stanovené uvede
ným vládním nařízením, udělí, vykonávat! 
dohled na plavební cestu a její provoz pla
vební, pečovati o zachovávání předpisů pla
vebních v oblasti jemu přidělené a podávati 
nadřízeným úřadům vlastní podněty za úče
lem podporování rozvoje plavby lodí a vorů.

_ Další obor působnosti správní vymezí se 
zákony a nařízeními v oboru plavby vnitro
zemské.

Odvolání proti rozhodnutí poříčního úřa
du plavebního jest podati k československému 
plavebnímu úřadu ve lhůtě do 14 dnů po do
ručení rozhodnutí u poříčního úřadu plaveb
ního.

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

378.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. října 1921, 

kterým se upravuje odborná zkouška pro 

finanční konceptní službu na Slovensku a 

Podkarpatské Rusi.

Na základě §§ 1 a 11 zákona o služ. prag
matice nařizuje se toto:

§ 1.

Předpisy platné o odborné zkoušce pro kan
didáty finanční konceptní služby v zemích 
mimoslovenských upravují se pro obvod gene
rálního finančního ředitelství v Bratislavě a 
finančního referátu civilní správy Podkar
patské Rusi v Užhorodě v těchto bodech:

1. Zkouška koná se u generálního finanč
ního ředitelství v Bratislavě, případně u fi
nančního referátu civilní správy Podkarpat
ské Rusi v Užhorodě.

§ 4.

V čele poříčního úřadu plavebního stojí 
přednosta s přiměřeným vzděláním techni
ckým, jemuž přidělen jest potřebný odborný a 
pomocný personál.

2. Zkušební komisi sestávající z předsedy 
a dvou zkušebních komisařů ustanovuje pre
sident generálního finančního ředitelství v 
Bratislavě, případně přednosta finančního 
referátu civilní správy Podkarpatské Rusi 
v Užhorodě z konceptních úředníků.
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3. Předmětem zkoušky jsou předpisy uher
ského finančního práva, recipované článkem
2. zákona ze dne 28. října 1918, č. 11 Sb. z. 
a n., a §em 6 zákona ze dne 10. prosince 1918, 
č. 64 Sb. z. a m, se všemi změnami a dodatky, 
kteréž byly pro území Slovenska zavedeny vý
slovně zákony a nařízeními československými.

4. Zkouška je předem písemná, pak ústní.

5. Písemná zkouška pozůstává z vypraco
vání jednoho příkladu z daní přímých a jed
noho příkladu z daní nepřímých, jednoho pří
kladu z poplatků a jednoho příkladu z agendy 
trestní důchodkové. Příklady sestávejtež z vy
pracování návrhu na vyřízení nepříliš složi
tého případu v tom kterém oboru.

Kandidát může použiti zákonníkň, předpisů 
a jiných pomocných knih, jež buďtež dány 
k disposici; jiné pomůcky (jako obdobné 
úřední spisy: atd.) jsmi nepřípustný.

6. Jestliže kandidát přes polovici příkladů 
řešil nedostatečně, nemůže býti připuštěn 
k ústní zkoušce.

7. Při ústní zkoušce přednese kandidát 
svoji písemnou práci, kterou zkušební komise 
posoudí; pak následuje ostatní ústní zkouška, 
jež neliší se zásadně od zkoušky v zemích 
mimoslovenských.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedením jeho pověřuje se ministerstvo 
financí.

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 tiskárnn v Praze.


