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Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předse
dajícího; referent se hlasování nezúčastní.

412.

§ 13.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. listopadu 1921,

Poradní sbor může se usnášeti, jen je-li
přítomna alespoň polovina jeho členů (§11)
a náleží-li alespoň jeden člen sboru k techni
ckému oboru žadatelovu.
Usnesený posudek, jakož i poměr hlasů,
kterým posudek byl schválen, zapíše se ihned
do zprávy referentovy a podepíše předseda
jícím.

kterým se provádí zákon z 3. března 1921,
č. 99 Sb. z. a n., pokud se týká zřízenců bý
valé finanční stráže.
Na základě čl. III. zákona ze dne 8. března
1921, č. 99 Sb. z. a n„ se nařizuje:

Tento návrh předloží se ministru veřej
ných prací k rozhodnutí.
§ 14.
O přiznání práva ku používání názvu „in
ženýr" vyrozumí se vedle žadatele minister
stvo školství a národní osvěty, po případě
i ministerstvo zemědělství, všechny politi
cké úřady druhé stolice (zemské politické
správy v Praze, v Brně a v Opavě, úřad mi
nistra s plnou mocí pro správu Slovenska,
civilní správa Podkarpatské Rusi) a inže
nýrská komora pro republiku českosloven
skou, která povede seznam' takových osob
v patrnosti. Stejný seznam vede i minister
stvo veřejných prací a ministerstvo školství
a národní osvěty, po případě i ministerstvo
zemědělství. Osoby, jimž název „inženýr" byl
již dříve přiznán, mají povinnost, pokud se
tak ještě nestalo, předložití příslušné roz
hodnutí ministerstvu veřejných prací k zá
znamu a doplnění seznamů.

§ 1.
Za státní zaměstnance podrobené předpi
sům zákona z 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n.,
pokládají se dle tohoto zákona i zřízenci bý
valé finanční stráže, kteří vstoupili do vý
služby před 31. srpnem 1919, a jich pozůstalí,
jakož i pozůstalí po takovýchto zřízencích,
zemřelých v činné službě před 1. srpnem
1919, s tou změnou, že se na ně užije podle
směrnic, daných citovaným zákonem, stupnic
platových, stanovených ve vládním nařízení
z 2. března 1920, č. 131 Sb. z. a n„ a jim od
povídající pensijní základny.
§ 2.
Vládní nařízení ze 4. června 1920, č. 387
Sb. z. a n„ pokud toto upravuje odpočivné a
zaopatřovací požitky příslušníků bývalé fi
nanční stráže a jich pozůstalých, doznává
příslušné změny.
§ 3.

§ 15.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, provede je ministr veřejných prací
v dohodě s ministrem školství a národní
osvěty a ministrem zemědělství.
Současně pozbývá platnosti vyhláška mi
nistra veřejných prací ve srozumění s mini
strem kultu a vyučování a se správcem mini
sterstva orby ze dne 26. března 1917, č. 133
ř. z.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
L. Novák v. r,
Staněk v. r.
Tučný v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
4Dr. Šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Mičura v. r.

cerny v. r.

Nařízení toto
1. ledna 1921.

nabývá

účinnosti

dnem

§ 4.
Ministru financí se ukládá, aby nařízení
provedl dle obdoby nařízení vlády republiky
Československé ze dne 15. července 1921,
č. 234 Sb. z. a n.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Šrámek v. r.

L. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šrobár v. r.

Habrman v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
černý v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

