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ností jest vyhraditi právo vysílati po čas
státní záruky do schůzí všech správních or
gánů svazu svého zástupce s hlasem porad
ním a stanovití povinnost svazu, tohoto zá
stupce zváti u svazu obvyklým způsobem do
všech svých schůzí se zevrubným udáním den
ního pořádku, poskytnouti mu možnost opatřiti si předem potřebné informace o důleži
tých bodech denního pořádku a nahlednouti
do spisů a záznamů, dáti mu vysvětleni, jichž
by požadoval, a předkládati ministerstvu piuroyslu, obchodu a živností pravidelné vykazy
o svém majetkovém stavu včetně výkazu
o úvěrech svazem povolených a o^ splácem a
úrokování úvěrů, za nez byla záruka pře
vzata, dále protokoly o valných hromadách,
zprávy o osobních změnách v představenstvu
svazu a pod. Na žádost ministerstva prů
myslů, obchodu a živností jest svaz povinen
provésti inventuru, svolati vé Ihutě mimsteistvem stanovené schůzi tohoto správního or
gánu svazu, který ministerstvo průmyslu, ob
chodu a živností označí, podrobiti se revisi
orgány, ministerstvem průmyslu, obchodu a
živností nebo ministerstvem financí k tomu
zmocněnými, a splniti bez průtahu ^pokyny,
které mu ministerstvo revisi nařídivší na za
klade výsledků revise udělí.
Revise může býti provedena v případě po
třeby též u členských družstev a jinakých
členských podniků svazu, jejichž směnky byly
nebo mají býti svazem reeskontovány se
státní zárukou.

za další úvěr eskontní. Věřitel jest pod ztrá
tou práv plynoucích ze státní záruky povinen
žádosti takové vyhověti.

6.
Členové představenstva a dozorčí rady
svazu ručí se svazem osobně rukou společnou
a nerozdílnou za veškerou škodu, vzniklou
hrubým porušením nebo hrubým opominutím
povinností, plynoucích ze zákonných ustano
vení, společenské smlouvy, tohoto nařízeni
nebo záruční listiny.
§

§ 7.
Povinnosti věřitele, jímž poskytnutý úvěr
byl státem zaručen, budou upraveny záruční
listinou.
Neplní-li svaz povinností, jemu tímto naří
zením nebo záruční listinou uložených, nebo
je-li zaručený úvěr jinak ohrožen, nebo bylo-li
státní záruky svazem zneužito, jest minister
stvo průmyslu, obchodu a živností oprávněno
požadovati, aby zaručený úvěr byl, zcela neb
z části věřitelem předčasně vypovězen ^vy
máhán, po případě, jde-li o úvěr směnečný,
požadovati, aby směnky státem zaručené ne
byly obnovovány, a odvolati předčasně záruku

§ B.
Hořejší předpisy platí též o převzetí záruky
za peněžní ústředí pro úvěr živnostenský, po
kud nebudou dle potřeby vydány předpisy
zvláštní.
§ 9.
Revise provedené na základě tohoto naří
zení nenahrazují revisí prováděných ve smy
slu zákona z 10. června 1903, č. 133 ř. z., a
zákona z 15. dubna 1919, ě. 210 Sb. z. a n.
§ 10.
Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností
jest oprávněno pověřiti agendou související
s prováděním státní záruky Zemský úvěrní
fond živnostenský v Praze a vykonávati
vrchní dozor nad těmito pracemi fondu. V pří
padě tom náleží fondu za práce ty odměna,
kterou stanoví ministerstvo průmyslu, ob
chodil a živností v dohodě s ministerstvem fi
nancí.
§ 11Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr průmyslu, obchodu a živností v-do. hodě s ministrem financí.
§ 12.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Současně nabývá účinnosti zákon ze
dne 17. února 1922, č. 84 Sb. z. a n., o státní
záruce svazům družstev živnostenských.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Staněk v. r.
Tučný v. r.
A. Novák v. r.
černý v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

192.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. července 1922,
kterým se nově upravují úřední tituly
kancelářských soudních úředníků.
Dle § 40 zákona ze dne 25. ledna 1914,
č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úřed
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níků a zřízenců (služební pragmatika), se na
řizuje:
§ 1.
Úřední tituly kancelářských soudních
úředníků v jednotlivých služebních odvětvích
stanoví se tímto nařízením. Veškerá ustano
vení o úředních titulech, pokud jsou v roz
poru s předpisy tohoto nařízení, se zrušují.
§

2.

Vedoucím kancelářským úředníkům sku
piny C ustanovují se, tyto tituly:
v VIL hodnostní třídě: vrchní ředitel kan
celáří,
v VIII. hodnostní třídě: ředitel kanceláří,
v IX. hodnostní třídě: vrchní přednosta
kanceláře,
v X. hodnostní třídě: přednosta kanceláře,
v XI. hodnostní třídě: soudní asistent.
Vedoucím úředníkům samostatných oddě
lení pozemkových knih (zemských desk) sku
piny C ustanovují se tyto tituly:
v VII. hodnostní třídě: vrchní ředitel po
zemkové knihy, vrchní ředitel zemských desk,
v VIII. hodnostní třídě: ředitel pozemkové
knihy, ředitel zemských desk.
§ 3.
Kancelářským úředníkům a úředníkům po
zemkových knih skupiny D ustanovují se tyto
tituly:
v VIL hodnostní třídě: vrchní správce kan
celáře, vrchní správce pozemkové knihy,
v VIII. hodnostní třídě: správce kanceláře,
správce pozemkové knihy,
v IX. hodnostní třídě: vrchní soudní oficiál,
v X. hodnostní třídě: soudní oficiál,
v XI. hodnostní třídě: soudní kancelista.
§ 4.
Kancelářským úředníkům skupiny E usta
novují se tyto tituly:
v IX. hodnostní třídě: vrchní kancelářský
oficiál,
v X. hodnostní třídě: kancelářský oficiál,
v XI. hodnostní třídě: kancelista.
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§ 5.
Jiné úřední tituly kancelářským soudním
úředníkům nebo úředníkům pozemkové knihy
v činné službě již propůjčené nedoznávají
změny; úředníci ti mohou však nadále užívali
úředních titulů ustanovených tímto naříze
ním pro příslušné služební odvětví a onu hod
nostní třídu, do které byli jmenováni, nebo
jejíž titul jim byl propůjčen.
§ 6.
Bližší předpisy, jimiž bude upraveno zařá
dění jednotlivých kategorií kancelářských
soudních úředníků stejného služebního od
větví a téhož správního obvodu do zvláštního
osobního státu, jakož i předpisy o vedení a
úpravě pořadových listin, vydá ministr spra
vedlnosti.
§ 7.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem. vy
hlášení a provede je ministr spravedlnosti.
Dr. Beneš v. r.
XJdržal v. r.
L. Novák v. r.
černý v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

193.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 14. července 1922,
jímž se mění min. nařízení ze dne 13. října
1897, č. 241 ř. z., změněné a doplněné min.
nařízením ze dne 1. srpna 1900, ě. 133 ř. z.,
o studiu a zkouškách potravních znalců.
Na základě zákona ze dne 16. ledna 1896,
č. 89 ř. z. z roku 1897, o obchodě potravi
nami a některými předměty užitnými, naři
zuje se toto:
§ 1.
První odstavec § 31 min. nařízení ze dne
1. srpna 1900, č. 133 ř. z., mění se a zní nyní
takto:
98s

