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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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

§ 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.

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:
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Taxa za jednu celkovou zkoušku činí, a to 
za zkoušku kvalifikační 280 Kč, za zkoušku 
diplomovou 360 Kč a v případě, uvedeném 
v posledním odstavci § 24, 320 Kč. Z toho 
obdrží předseda 80 Kč a zkoušející (exami
nátor) za každou jednotlivou zkoušku částeč
nou 40 Kč. Při kvalifikační zkoušce připadne 
40 Kč kancelářskému fondu vysoké školy, na 
níž se zkouška koná.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a neplatí pro území Slovenska a Pod

karpatské Rusi; jeho provedením pověřuje se 
ministr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy a ministr školství a národní osvěty.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r. 
černý v. r.

L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
A. Novák v. r. 
Habrman v. r.

Staněk v. i\,
íéž za ministra Dra šrobára.

StStnf tiskárna v Praze.


