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Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 8. února 1922
o přístupu československé republiky k mezi
národní úmluvě ze dne 4. května 1910, aby
byl potlačen obchod s děvčaty.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. května 1922
o stažení státovek SOOkorimových českoslo
venských.

Na základě článku 20 smlouvy mezi čel
nými mocnostmi spojenými i sdruženými
a Československem, podepsané dne 10. září
1919 v Saint-Germain-en-Laye, schválené Ná
rodním shromážděním dne 7. listopadu 1919
a ratifikované presidentem republiky dne
10. listopadu 1919, přistoupila československá
republika, když schválen byl příslušný návrh
na přístup usnesením ministerské rady ze dne
28. dubna 1921, notami ministra zahraničních
věcí ze dne 17. května 1921 a českosloven
ského vyslanectví v Paříži ze dne 8. června
1921, zaslanými vládě republiky francouzské,
k mezinárodní úmluvě ze dne 4. května 1910,
aby byl potlačen obchod s děvčaty, uzavřené
mezi Německem, Rakousko-Uherskem, Belgií,
Brasilií, Dánskem, Španělskem, Francií, Vel
kou Britanií, Itálií, Nizozemskem, Portugal
skem, Ruskem a švédském.
Úmluva byla vyhlášena v rakouském říš
ském zákoníku z roku 1913 pod č. 26 se zá
věrečným protokolem a ujednáním ze dne
18. května 1904, dotčeným v článku 7, 8, 10
a 11, a ve Sbírce zákonů uherských jako zá
konný článek LXII, pokud pak se týče ujed
nání ze dne 18. května 1904, jako zákonný
článek XLIX z roku 1912.
Přístup československé republiky byl po
tvrzen notou zahraničního ministerstva repu
bliky francouzské ze dne 5. prosince 1921
a nabyl podle ustanovení článku 8 úmluvy, jak
pro tuto úmluvu, tak pro ujednání ze dne
18. května 1904, mezinárodní působnosti dnem
8. prosince 1921.
Vyhlašuje se s tím, že úmluvou ze dne
4. května 1910 jsou vázány tyto státy:
Francie, Německo, Dánsko, Španělsko, Velká
Britanie, Itálie, Nizozemsko, Rusko, Portu
galsko, Belgie, Brasilie, švédsko, Uruguay,
Polsko, Bulharsko, Československo, Norsko,
anglické kolonie, holandská a západní Indie,
a ujednáním ze dne 18. května 1904 tyto
státy: Francie, Německo, Dánsko, Španělsko,
Velká Britanie, Itálie, Rusko, švédsko, Norsko,
Švýcary, Belgie, Portugalsko, Nizozemsko,
Brasilie, Spojené státy, Lucembursko, Bul
harsko a Československo.
Dr. Beneš v. r.

Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187
Sb. z. a n., stanoví se:

v

§ IStátovky SOOkorunové československé s datem 15. dubna 1919, vydané nařízením vlády
republiky československé ze dne 14. října
1919, č. 544 Sb. z. a n., přestávají býti dnem
31. srpna 1922 na území republiky českoslo
venské zákonitým platidlem.
§ 2.
Od 1. září 1922 až do 31. srpna 1924 lze
tyto z oběhu vzaté státovky již jen vyměňovati u Bankovního úřadu ministerstva financí,
a to jak u hlavního ústavu v Praze, tak u všech
jeho odboček.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede je ministr financí.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.
Dr. šrobár v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v.

162.
Vyhláška
Bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 30. května 1922
o stažení státovek SOOkorunových českoslo
venských s datem 15. dubna 1919.
Z nařízení vlády republiky československé
ze dne 30. května 1922, čís. 161 Sb. z. a n.,
přestávají státovky SOOkorunové českoslo
venské s datem 15. dubna 1919, vydané vlád
ním nařízením ze dne 14. října 1919, čís. 544
Sb. z. a n., býti dnem 31. srpna 1922 na území
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republiky československé zákonitým pla
tidlem.
Od 1. září 1922 až do 31. srpna 1924 bude
tyto z oběhu vzaté státovky již jen vyměňovati Bankovní úřad ministerstva financí
v Praze II., Bredovská ul. č. 5, a jeho odbočky.
Po 31. srpnu 1924 jest i tato výměna vylou
čena.
Ministr financí:

A. Novák v. r.
Členové Bankovního výboru:

Ferdinand Kellner v. r.

Josef Malý v. r.

163.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. května 1922,
kterým se organisuje revisní služba v mini
sterstvu financí, zařazují se úředníci této
služby do skupin časového postupu a stanoví
se jejich úřední tituly.
Na základě zákona ze dne 25. února 1919,
č. 84 Sb. z. a n., a na základě §§ 40 a 52 zá
kona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o slu
žebním poměru státních úředníků a státních
zřízenců (služební pragmatika), se nařizuje:
§ IV oboru ministerstva financí zřizují se tyto
služby:
1. Vyšší služba revisní,
2. výkonná služba revisní,
3. pomocná služba revisní.

§ 2.
Pro ustanovení v revisní službě žádá se:
1. předběžné vzdělání, a to:
a) pro vyšší službu revisní: úplně středo
školské a vysokoškolské vzdělání,
b) pro výkonnou službu revisní: absolvo
vání některého středoškolského ústavu,
c) pro pomocnou službu revisní: absolvo
vání 4 nižších tříd některého středoškolského
ústavu nebo některého jednoročního běhu
učebního spojeného s občanskou školou,
d) pro všechny druhy služby revisní ještě
uspokojivý výkon zvláštní odborné zkoušky.
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V prvých třech letech od účinnosti tohoto
nařízení může tato odborná zkouška ve všech
případech býti vykonána dodatečně ve lhůtě
jednoho roku od dosazení v úřad; dosazení
v úřad stane se v těchto případech provisorně;
2. předběžná praxe nejméně dvouletá, odpo
vídající předepsanému předběžnému vzdělání.
§ 3.
Vyšší úředníci revisní zařazují se do sku
piny A časového postupu, výkonní úředníci
revisní do skupiny C a pomocní úředníci re
visní do skupiny D, čímž doplňuje se ustano
vení § 1, bod V., nařízení všech ministerstev
ze dne 1. února 1914, č. 34 ř. z.
§ 4.
Pro vyšší úředníky revisní skupiny A usta
novují se tyto úřední tituly:
Ministerský rada v V. hodnostní třídě,
vrchní revisní rada finanční služby v VI.
hodn. třídě,
revisní rada finanční služby v VII. hodn.
třídě,
vrchní revisní komisař finanční služby
v VIII. hodn. třídě,
revisní komisař finanční služby v IX. hodn.
třídě,
revisní koncipista finanční služby v X. hodn.
třídě,
elév pro vyšší revisní službu.
§ 5.
Pro výkonné úředníky revisní skupiny C
ustanovují se tyto úřední tituly:
Vrchní revisní inspektor v VI. hodn. třídě,
revisní inspektor v VII. hodn. třídě,
vrchní revisor v VIII. hodn. třídě,
revisor v IX. hodn. třídě,
revisní oficiál v X. hodn. třídě,
revisní asistent v XI. hodn. třídě,
čekatel ve výkonné službě revisní.
§

6.

Pro pomocné úředníky^ revisní skupiny D
ustanovují se tyto úřední tituly:
Revisní vrchní účetní v VIL hodn. třídě,
revisní účetní v VIII. hodn. třídě,
vrchní revisní adjunkt v IX. hodn. třídě,
revisní adjunkt v X. hodn. třídě,
revisní akcesista v XI. hodn. třídě,
čekatel v pomocné službě revisní.

