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Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 22. září 1922,

jímž se zrušuje nařízení ze dne 5. srpna 1919, 
čís. 464 Sb. z. a n., o retorsních opatřeních 
proti závěře cenných papírů a jiných hodnot 

bankovních u bank maďarských.

276. kursu pro pojišťovací techniku na některé 
vysoké škole technické, vykonané s úspěchem 
dle ustanovení nařízení bývalého ministerstva 
kultu a vyučování v dohodě s ministerstvem 
vnitra ze dne 25. května 1910, č. 108 ř. z., za 
průkaz předběžného vzdělání, jež jest pod
mínkou přijetí do odborné služby statistické 
ve státním úřadě statistickém a ve státním 
úřadě pozemkovém.

Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 
337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 5. srpna 1919, čís. 464 Sb. z. a n., jímž 
se činí retorsní opatření proti závěře cenných 
papírů a jiných hodnot bankovních u bank 
maďarských, se zrušuje.

§2.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Provede je ministr financí v dohodě s mi

nistry obchodu, pošt a telegrafů a spravedl
nosti.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Mičura v. r.

Udržal v. r. 
Černý v. r.
Dr. šrobár v. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

277.

§ 2.

Toto .nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je vláda.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r. 
Staněk v. r. 
Dr.Vrbenský v. r. 
Dr. Mičura v. r.

Udržal v. r. 
černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. září 1922,

kterým se zařazují úředníci účetní, hospo
dářské a kancelářské služby ve státních 
ústavech léčebných a humanitních do sku
pin časového postupu podle § 52 zákona ze 
dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř. z., o služebním 
poměru státních úředníků a státních zřízenců 
(služební pragmatiky), a stanoví se pro ně 

úřední tituly.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. září 1922 

o prozatímní úpravě předběžného vzdělání 
úředníků odborné statistické služby státního 
úřadu statistického a státního pozemkového 

úřadu.

Na základě § 52 zákona ze dne 25. ledna 
1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních 
úředníků a státních zřízenců (služební prag
matiky), a k doplněni § 6 vládního nařízení 
ze dne 25. listopadu 1921, č. 430 Sb. z. a m, 
a § 2 vládního nařízení -ze dne 16. února 1922, 
č. 63 Sb. z. a n., se stanoví:

§ 1.
Po dobu, než bude upraveno vysokoškolské 

odborné studium statistické, jest považovati 
vysvědčení o státní zkoušce theoretické při

Podle § 90 zákona ze dne 29. února 1920, 
čís. 121 Sb. z. a n. (ústavní listiny), a §§ 40 
a 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř. 
z., o služebním poměru státních úředníků a 
státních zřízenců (služební pragmatiky), se 
nařizuj e:

§ I-
Při státních ústavech léčebných a humanit

ních (nemocnicích, porodnicích, odborných 
ústavech léčebných, lékařských poradnách 
atd.) zřizují se ve službě úřednické tyto 
obory:

1. služba účetní,
2. služba hospodářská,
3. služba kancelářská.

§ 2.
Pro obor služby účetní (§ 1, bod 1.) se 

žádá absolvování některého středoškolského
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ústavu se zkouškou dospělosti a vykonání 
zkoušky ze státního účetnictví, pro službu 
hospodářskou (§ 1, bod 2.) absolvování 4 niž
ších tříd některého středoškolského ústavu 
nebo některého s občanskou školou spojeného 
jednoročního běhu učebního a vykonání 
zkoušky ze státní účtovědy, pokud zkouška 
tato nebude nahrazena zvláštní zkouškou od
bornou, a pro službu kancelářskou (§ 1, 
bod 3.) jiné předběžné vzdělání vyšší, než 
podává škola obecná.

§3.
úředníci služebních oborů jmenovaných 

v § 1 zařazují se do skupin časového postupu 
podle § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, 
čís. 15 ř. z., o služebním poměru státních 
úředníků a státních zřízenců (služební 
pragmatika), takto:

Do skupiny C: 
úředníci účetní služby;

Do skupiny D: 
úředníci hospodářské služby;

Do skupiny E: 
úředníci kancelářské služby.

§ 4.
Pro úředníky služebních oborů jmenova

ných v § 1 stanoví se tyto úřední tituly:

1. pro úředníky účetní služby:
účetní asistent ............. ( XI. hodn. třída),
účetní oficiál ........( X. „ „ ),
účetní revident ........( IX. „ „ ),
účetní rada ................(VIII. „ „ ),
vrchní účetní rada . ... ( VII. „ „ ).

Vedoucímu účetnímu úředníku státního 
ústavu léčebného nebo humanitního náleží 
vedle titulu příslušejícího mu podle bodu 1. 
též titul správce ústavu.

Toto nařízení nabývá účinnosti ihned a 
provede je ministr veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy.

§ 5.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Mičura v. r.

černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 
L. Novák v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

279.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 21. září 1922,

jímž zrušují se nařízení veškerého minister
stva ze dne 11. března 1918, č. 94 ř. z., o draž
bě předmětů potřeby a nařízení uherského 
ministerstva ze dne 15. května 1917, č. 
1715/1917, o zpeněžení předmětů potřeby za

bavených za trestního řízení.

Podle § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., a čl. I., č. 1., zákona ze dne
23. května 1922, ě. 168 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-

Nařízení veškerého ministerstva ze dne 
11. března 1918, č. 94 ř. z., o dražbě před
mětů potřeby, a nařízení uherského minister
ského předsedy z 15. května 1917, č. 
1715/1917, o zpeněžení předmětů potřeby za
bavených za trestního řízení, se zrušují.

§ 2.

2. pro úředníky hospodářské
služby:

hospodářský asistent . . ( XI. hodn. třída),
hospodářský oficiál ... . ( X. „ „ ),
hospodářský adjunkt ..( IX. „ „ ),
hospodářský inspektor . . (VIII. „ „ ).

3. pro úředníky kancelářské
služby:

kancelista ......................... (XI. hodn. třída),
kancelářský oficiál ..........(X. „ ),
kancelářský adjunkt .... (IX. „ „ ).

Provedení tohoto nařízení ukládá se mi 
nistru spravedlnosti v dohodě se zúčastněný 
mi ministry.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r.
A. Novák v. r.
L. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Mičura v. r.

Udržal v. r. 
černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r

Státní tiskárna v Praze.


