Sbírka zákonů a nařízení, ě. 195.
§ 28.

šetření podle předposledního odstavce §u 7
zákona, pokud jde o osoby vojenské, zemřelé
v činné službě, konají se prostřednictvím pří
slušného místního vojenského úřadu (veli
telství).
§ 29.

C1) O mrtvolách exhumovaných, jež mají
býti spáleny, platí ustanovení § 8 zákona
o úřední pitvě (zdravotuě-policejní, soudní) a
svolení soudním bez ohledu na dobu uplynulou
od pohřbení do země.
(2) Není-li podle předpisu odstavce před
chozího možná úřední pitva proto, že rozklad
mrtvoly pokročil tak daleko, že zbývají pouze
kosti, nahradí úřední pitvu ohledání zbylých
kostí provedené lékaři, kteří jinak konají
úřední pitvu.

žebním poměru státních úředníků a státních
zřízenců (služební pragmatiky):
§ 1.
U civilních státních ústavů pro chov koní
zřizují se ve službě úřednické tyto obory:
1. služba technická,
2. služba hospodářsko-účetní.
§ 2.
Pro obor služby technické (§ 1, bod 1.) se
žádá úplné středoškolské a vysokoškolské
vzdělání, buď zemědělské nebo zvěrolékařské.
Pro obor služby hospodářsko-účetní (§ 1,
bod 2.) se žádá absolvování některé střední
školy se zkouškou dospělosti a zkouškou ze
státního účetnictví.

§ 30.
Předpisy upravující zařízení a provoz kre
matorií platí též o krematoriích již zřízených.
§ 31.

(;L) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
vyhlášení.
(2) Provedením jeho pověřuje se ministr
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy
v dohodě se zúčastněnými ministry.
Bechyně v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r. Dr. Franke v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. . Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Stříbrný v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Srba v. r.
Novák v. r.
Tučný v. r.

195.
Vládní nařízení
ze dne 11. října 1923,
kterým se organisuje služba u civilních stát
ních ústavů pro chov koní a upravují některé
služební poměry zaměstnanců těchto ústavů.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 90 ústavní listiny a podle §§ 40 a 52
zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o slu
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§ 3.
Úředníci civilních státních ústavů pro chov
koní zařazují se do skupin časového postupu
takto:
do skupiny A:
úředníci služby technické,
do skupiny C:
úředníci hospodářsko-účetní služby.
Tím se doplňuje odst. IX. nařízení všech
ministerstev z 1. února 1914, č. 34 ř. z.
§ 4.
Úředníci technická služby musí před defini
tivním ustanovením vykonati s úspěchem
zvláštní zkoušku odbornou; bližší předpisy
o této zkoušce vydá ministr zemědělství.
§ 5.
Pro úředníky civilních státních ústavů pro
chov koní stanoví se tyto úřední tituly:
I. Pro úředníky technické služby:
Praktikant
adjunkt ....
správce . . .
vrchní správce .
ředitel
. . .
vrchní ředitel .
inspektor . .

X. hodnostní třídě
IX.
VIII.
VIL
VI.
V.
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II. pro úředníky hospodářsko-účetní služby:
Asistent
. . .
oficiál .....
vrchní oficiál . .
důchodní
. . .
vrchní důchodní .

. v

XI. hodnostní třídě
X.
>>
>>
• n IX.
li
ff
• ff VIII.
VIL
•
}}
99

§ 6.
Pro zaměstnance-podúředníky (vrchní podkoní a vrchní mistry) a pro zaměstnancezřízence (podkoní a mistry), jakož i pro kan
celářské pomocné síly v civilních státních
ústavech pro chov koní platí všeobecné před
pisy pro tyto kategorie státních zaměstnanců.
§ 7.
Vojenské oddíly u civilních státních ústavů
pro chov koní se zrušují.
§ B.
Toto nařízení, jímž se ruší předpisy jemu
odporující, nabude účinnosti dnem vyhlášení
a provede je ministr zemědělství v dohodě
s ministrem národní obrany a financí.
Bechyně v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Hodža v. r.
Stříbrný v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.

196.
Vládní nařízení
ze dne 11. října 1923,
kterým se zřizují obory úřednické služby na
státních školách zemědělských a závodech
k nim přičleněných, stanoví se předepsané
předběžné vzdělání pro jednotlivé obory této
služby, kterým se zařazují úředníci těchto
oborů do skupin časového postupu a stanoví
se úřední tituly pro ně, jakož i upravuje se
služební poměr zřízenců (podúředníků a zří
zenců) a kancelářských pomocných sil na
státních zemědělských školách.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 2 a 9 zákona ze dne 9. dubna 1920,

č. 281 Sb. z. a n., jímž se upravuje správa
zemědělského školství a dozor na ně, a podle
§§ 40 a 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15
ř. z., o služebním poměru státních úředníků
a státních zřízenců (služební pragmatiky):
§ IPro státní školy zemědělské zřizují se ve
službě úřednické tyto obory:
1. inspekční služba na školách zeměděl
ských,
2. vyšší služba zemědělská při správě škol
ních závodů zemědělských, přičleněných ke
školám, jež spadají v obor působnosti mini
sterstva zemědělství,
3. služba zemědělská při správě těchto škol
ních závodů zemědělských,
4. služba pokladní a pomocná správní,
5. služba správy internátů,
6. pomocná služba zemědělská,
7. služba kancelářská.
§ 2.
Pro státní inspekční službu na školách ze
mědělských žádá se zásadně úplné středoškol
ské a úplné příslušné vysokoškolské vzdělání
a učitelská aprobace pro některou kategorii
zemědělských škol. Od učitelů vysokoškol
ských, pokud by tito přicházeli v úvahu, ne
žádá se zmíněná učitelská aprobace.
Pro vyšší službu zemědělskou při školních
závodech zemědělských, přičleněných ke ško
lám, jež spadají v obor působnosti minister
stva zemědělství, žádá se úplné středoškolské
a úplné příslušné vysokoškolské vzdělání od
borné.
Pro službu zemědělskou žádá se absolvování
vyšší zemědělské školy, postavené na roven
škole střední.
Pro službu pokladní a pomocnou správní
vyžaduje se absolvování vyšší zemědělské
školy se zkouškou dospělosti a složení zkouš
ky ze státního účetnictví.
Pro službu správy internátu žádá se úplné
středoškolské vzdělání.
Pro pomocnou službu zemědělskou žádá se
absolvování občanské školy, nižší školy země
dělské a delší úspěšná služba v soukromé
praxi.
Pro službu kancelářskou žádá se vzdělání
vyšší, nežli podává obecná škola.

