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č. Župa

Sazby
župni přirážky silniční 

pro minimalisty

Za minimalisty se považují

Silniční na
rážka k přede
psané přímé 

státní dani pro 
percentualisty

za ruční, kdo 
platí přímou 
státní daň do 

výše

zazápřežné,kdo 
má nejméně

2 tažná zvířata 
a kdo platí 

přímou státní 
daň do výše

ruční zápřežné

za 3 dny za 1 den

Kč Kč Kč Kč %

1 berežská .... 10 — 20'— 16'70 33'40 60

2 užhorodská . . . 10' — 20'— 18'20 36'40 55

3 marmarošská . . 10 — 20' — 20 —

.

40'— 50

Silniční sazba pro oba druhy minimalistů 
bude předepisována a vybírána týmž způso
bem a týmiž orgány jako dosud.

Předepisování a vybírání silniční přirážky 
pro percentualisty jest stanoveno předpisem

§ 4 zákona ze dne 27. ledna 1922, č. 43 
Sb. z. a n.

Srba v. r.

82.
Vládní nařízení 

ze dne 20. dubna 1923
ku provedení zákona ze dne 30. června 1921, 
č. 246 Sb. z. a n., o zřízení aktuárských úřed

níků u báňských úřadů.

Na základě § 5 zákona ze dne 30. června 
1921, č. 246 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ I-
Ve smyslu § 1, odst. 2., zákona ze dne

30. června 1921, č. 246 Sb. z. a n., prohlašují 
se za civilní xistavy vyučovací, jež jsou 
úplným středním školám, vyšším gymnasiím 
všech typů a vyšším reálným školám na roven 
postaveny, tyto ústavy:

1. dívčí lycea,
2. ústavy pro vzdělání učitelů a učitelek,
3. vyšší obchodní školy (akademie ob

chodní) ,
4. vyšší státní školy průmyslové,
5. střední hospodářské školy a akademie.

§ 2.
Přijímati čekatele na místa aktuárských 

úředníků (aktuárské praktikanty) do slu

žební praxe u báňských úřadů a jmenovati je 
aktuárskými úředníky XI. až IX. hodnostní 
třídy přísluší ministru veřejných prací.

§ 3.
Zkouška, kterou podle § 1, odst. 4. a 5., zá

kona ze dne 30. června 1921, č. 246 Sb. z. a n., 
jest aktuárským praktikantům skládati, jest 
ústní a koná se u báňského úřadu II. stolice 
dvakráte do roka, a to v měsících dubnu a 
říjnu.

O zkoušce této platí obdobně ustanovení 
§§ 2 až 16 vládního nařízení ze dne 4. března 
1921, č. 91 Sb. z. a n., o aktuárské zkoušce 
ve službě politické a policejní, s odchylkami, 
jež jsou uvedeny v následujících paragrafech.

§ 4.
Proti nepřipuštění k aktuárské zkoušce lze 

se odvolati k ministerstvu veřejných prací do 
30 dnů od doručení zamítavého výměru.

§ 5.
Zkušební komise sestává z přednosty báň

ského úřadu II. stolice nebo jeho zástupce 
jako předsedy, dvou zkušebních komisařů a 
zapisovatele. Zkušební komisaře povolá od 
případu k případu předseda komise z úřed
níků, jež pro tuto funkci jmenovalo na návrh
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báňského úřadu II. stolice ministerstvo veřej
ných prací z práva znalých konceptních úřed
níků báňských úřadů na dobu tří let. Za
pisovatele určí předseda zkušební komise 
z konceptního neb aktuárského úřednictva 
svého úřadu.

§ 6.
Zkoušený musí prokázati vedle znalosti 

platných kancelářských předpisů a zařízení 
zvláště i znalost hlavních ustanovení zákona 
horního o kutání, propůjčkách, těžařstvech, 
udržování hor v provozu a lhůtách, bratr
ských pokladnách, poplatcích se všemi pozděj
šími dodatky k tomuto zákonu, dále znalost 
organisace dělnického pojištění, organisace 
závodních a revírních rad, znalost předpisů 
zákonů poplatkových, pokud se týkají služby 
u báňských úřadů, zběhlost ve zpracování 
statistických výkazů, v evidenci a doplňování 
záznamních knih a map a v předpisování a 
vymáhání poplatků a pokut.

Zvláštní váhu klásti jest na způsobilost 
a zručnost ve vyřizování konkrétních případů 
buď samostatně nebo podle návodu daného 
pro ten který případ představeným.

§ 7.
Ministerstvo veřejných prací určí vyhláš

kou, které orgány budou pro Slovensko a

Podkarpatskou Rus obstarávali funkce, jež 
podle tohoto nařízení náležejí v obor působ
nosti báňského úřadu II. stolice anebo jeho 
přednosty.

§ 8-

Aktuárští úředníci báňští zaradují se na 
základě § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, 
č. 15 ř. z. (služební pragmatika), do sku
piny „C“ časového postupu státních úřed
níků. Tím se doplňuje ustanovení § 1, 
bod VIL, min. nař. ze dne 1. února 1914, 
č. 34 ř. z.

§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr veřejných prací.

Malypetr v. r.

Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Kállay v. r.

Bečka v. r.
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.

Dr. Markovič v. r.

Stíilnf tisícíma v Praze.


