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(178.—180.) 178. Nařízení, jímž se zrušují výjimečná ustanovení v oboru práv ze živnosten
ského vlastnictví. — 179. Nařízení, jímž se mění § 1 nařízeni z 22. prosince 1918, č. 88 Sb. z.
a n., o službě berní, pokladniční, loterní a při kolkovém úřadě. — 180. Nařízení, kterým se
prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu
o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl. XXXVII z roku 1875
(obchodnímu zákonu).

178.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 22. června 1922,
jímž se zrušují výjimečná ustanovení v oboru
práv ze živnostenského vlastnictví.
Na základě § 5 zákona ze dne 15. dubna
1920, čís. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ ITato nařízení se zrušují:
1. Nařízení ministerstva veřejných prací
v dohodě s ministerstvy financí, obchodu a
spravedlnosti ze dne 2. září 1914, č. 232 ř. z.,
jímž se stanoví výjimečná opatření v oboru
práva patentního pro dobu válečných zá
pletek ;
2. nařízení ministerstva veřejných prací ze
dne 2. září 1914, č. 233 ř. z., týkající se pro
dloužení lhůty k předložení průkazů priorit
ního práva při přihláškách patentových, vzor
kových a známkových;
3. nařízení král. uherského ministra ob
chodu ze dne 13. ledna 1915, č. 81.586/1914,
IV. K. M., o použití mimořádných opatření
stanovených nařízením č. 9146/1914 M. E.,
resp. nařízením král. uherského ministerstva
ze dne 29. dubna 1915, č. 1380/1915 M. E., ve
sporném a nesporném řízení ve věcech paten
tových, známkových a vzorkových;

4. nařízení ministerstva veřejných prací
v dohodě s ministerstvy financí, obchodu a
spravedlnosti ze dne 17. května 1915, č. 123
ř. z., týkající se doplnění a změn nařízení ze
dne 2. září 1914, č. 232 ř. z., kterým stanovena
byla výjimečná opatření v oboru práva patent
ního pro dobu válečných zápletek;
5. nařízení ministra veřejných prací ze dne
1. prosince 1915, č. 349 ř. z., týkající se výji
mečných ustanovení pro prioritní Ihůty přede
psané Pařížskou smlouvou unijní k ochraně
živnostenského vlastnictví vzhledem k váleč
nému stavu;
6. nařízení král. uherského ministra ob
chodu ze dne 1. prosince 1915, č. 81.250/1915,
týkající se prodloužení prioritních lhůt sta
novených v čl. 4. Pařížské smlouvy unijní;
7. nařízení ministra veřejných prací ze dne
1. prosince 1915, č. 353 ř. z., jímž se doplňuje
nařízení ze dne 2. září 1914, č. 233 ř. z., týka
jící se prodloužení lhůty k předložení průkazů
prioritního práva při přihláškách patentových,
vzorkových a známkových;
8. nařízení ministra veřejných prací v do
hodě s ministrem zemské obrany ze dne
24. března 1916, č. 82 ř. z., o přerušení řízení
k udělení patentů směřujícího;
9. nařízení ministerstva veřejných prací
v dohodě s ministerstvy financí, obchodu a
spravedlnosti ze dne 2. srpna 1916, č. 242
ř. z., o odložení uveřejnění patentových při
hlášek ;
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10. nařízení ministra veřejných prací ze dne
2. května 1917, č. 197 ř. z., týkající se změn
ustanovení o náležitostech patentových při
hlášek.
§ 2.
Lhůty naznačené v nařízeních v předchozím
paragrafu pod č. 1, 4, 5, 6, 8 a 9 uvedených
počínají, resp. určují se dnem, kdy toto nanzení nabude účinnosti.
§ 3.
Nařízení toto nabude účinnosti 14. dnem po
jeho vyhlášení.
§ 4.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr průmyslu, obchodu a živností.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Udržal v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
černý v. r.
Srba v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
L. Novák v, r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.

179.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 22. června 1922,
jímž se mění § 1 nařízení z 22. prosince 1918,
č. 88 Sb. z. a n.i, o službě berní, pokladniční,
loterní a při kolkovém úřadě.
Na základě §§ 1 a 11 zákona ze dne 25. led
na 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru stát
ních úředníků a zřízenců (služební pragma
tika), stanoví se toto:
článek I.
Nařízení z 22. prosince 1918, čís. 88 Sb. z;
a n., o službě berní, pokladniční, loterní a při
kolkovém úřadě, mění se v §u 1 takto:
Ku přijetí do služby berní, pokladniční, lo
terní a při kolkovém úřadě vyžaduje se prů
kaz, že uchazeč absolvoval střední školu a slo
žil zkoušku dospělosti pro dotyčný ústav at
obligatorně či fakultativně stanovenou.
Ministr financí může povoliti výjimky.

Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr financí.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Udržal v. r.
Dr.
Vrbenský v. r.
Černý v. r.
Srba
v. r.
A. Novák v. r.
Dr.
Mičura
v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr, Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
L. Novák v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. června 1922,
kterým se prodlužuje působnost nařízení o na
chování služebních poměrů zaměstnanců po
dléhajících zákonu o obchodních pomocnících
ze dne 16. ledna 1910, c. 20 ř. z., a zák. čl.
XXXVII z roku 1875 (obchodnímu zákonu).
Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., se nařizuje:
článek I.
Působnost nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 9. ledna 1919, č. 14 Sb. z. a n.,
a ze dne 28. února 1919, č. 108 Sb. z. a n.,
(§§ 2 až 4), jakož i nařízení ministra s plnou
mocí pro správu Slovenska ze dne 13. května
1919, č. 87/1919, uveřejněného v čís. 14. Úradných novin z roku 1919, se změnami podle
vládního nařízení ze dne 24. června 1920, č.
395 Sb. z. a n., kteráž byla prodloužena napo
sledy vládním nařízením ze dne 29. prosince
1921, č. 498 Sb. z. a m, prodlužuje se dále do
31. prosince 1922.
článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením se pověřuje ministr
spravedlnosti.
Dr. Beneš v. r.
Stanek v. r.
černý v. r.
Dr.
Vrbenský v. r.
A. Novák v. r.
Srba
v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Habri am v. r.

Státní tiskárna v Praze.

