Sbírka zákonů a nařízení, č. 140 a 141.

14©.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 10. května 1922,
jímž se částečně mění nařízení ze dne 6. listo
padu 1920, č. 609 Sb. z. a n., o jmenování zří
zenců všech státních oborů podúředniky.
Na základě § 6 zákona ze dne 24. března
1920, č. 221 Sb. z. a n., kterým se upravuje
jmenování zřízenců všech státních oborů podúředníky, se nařizuje:
§ 1.
Ustanovení třetího odstavce § 2 nařízení
vlády ze dne 6. listopadu 1920, č. 609 Sb. z.
a n., se zrušuje a nahrazuje tímto ustano
vením :
Zaměstnanci, kteří splní veškery podmínky
uvedené v § 1, odst. 1., bod a) až c), tohoto
nařízení, buďtež jmenováni podúředniky ke
dni, kdy tyto podmínky byly splněny.
§ 2.
Nařízení toto, jehož provedením pověřují
se všichni ministři, nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
Udržal v. r.
L. Novák v. r.
Šrámek v. r.
Dr*. šrobár v. r.
černý v. r.
Dr. Dolanský v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský i. r.
Staněk v. r.
Dr. Bérci* v. r.
Dr. Mičura v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 21. dubna 1922,
kterým se upravují úřední tituly státních
veterinárních úředníků.
Dle § 40 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15

a státního zřízenectva (služební pragmatika),
se nařizuj e:
§ 1.
Státním veterinárním úředníkům u politi
ckých úřadů I. a II. stolice ustanovují se tyto
úřední tituly:
čekateli — veterinární asistent,
úředníku X. a IX. hodnostní třídy — státní
veterinář,
úředníku VIII. hodnostní třídy — státní
vrchní veterinář,
úředníku VIL hodnostní třídy —- státní ve
terinární rada,
úředníku VI. hodnostní třídy — státní
vrchní veterinární rada,
úředníku V. hodnostní třídy •— ministerský
rada.

§ 2.
Státním veterinárním úředníkům, kteří ná
ležejí do osobního stavu ministerstva země
dělství, náležejí tituly jako konceptním úřed
níkům tohoto ministerstva.
§ 3.
Ustanovení o titulech, pokud jsou v roz
poru s tímto nařízením, se zrušují.
§ 4.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení
a jeho provedením se pověřuje ministr země
dělství.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
černý v. r.
A. Novák v. r.
Staněk v. r.
Dr. šrobár v. r.
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
L. Novák v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Děn v. r.

ř. z., o služebním poměru státních úředníků

Státní tiskárna v Praze.

