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bsah: (66. a 67.) 66. Nařízení o částečné změně služební instrukce pro finanční prokuratury jakož
i o zmene některých předpisů o praktické zkoušce pro konceptní službu u finančních proku
ratur. - 67. Nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska o ustálení zakázaného 
uzemia pre lietadlá.

66.
Vládní nařízení 

ze dne 21. března 1924
o částečné změně služební instrukce pro fi
nanční prokuratury, jakož i o změně některých 
Piedpisů o praktické zkoušce pro konceptní 

službu u finančních prokuratur.

i-innláfa«Arepubliky československé nařizuje 
poctie ^ 90 ústavní listiny a podle § 11, odst. i 
zakona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o slu
ji nim poměru státních úředníkův a státních 
znzencu (služební pragmatika) :

versitě bývalého mocnářství rakousko-uher- 
ského, jinak jen když uchazeč prokáže nostri
fikaci zkoušek nebo hodnosti doktora práv;

c) jde-li o vyšší služební místa, kromě toho 
zkouška advokátní.

(2) Koncipientům, kteří požívají adjuta, 
může adjutum býti ponecháno také za praxe 
soudní, jsou-li jejich služební výkony úplně 
uspokojivé.

(3) Ministr financí může do dvou let od účin
nosti tohoto nařízení v zájmu služby povolo
vat! úlevy z ustanovení § 5, II., odst. 1. b) a c).

§ 2.

J„ 0’ II., nařízení veškerého minister- 
taktQ26 ^ne kl’ezna 1898, č. 41 ř. z., mění se

byl ustanoven v konceptní 
e finanční prokuratury, vyžaduje se:

0 př^etí za koncipienta, aby vyko- 
minkf ®°,relické státní zkoušky předepsané
1893 č on^ naříz“ím ze dne 24- prosince 
nancí i-J' z'; výjimečně může ministr fi-
fohko dvl° 1í'la'byibyipřijat také’ vykonal-li 
třetí ,statl11 zkoušky, když se zaváže, že 
cích wJm.zk0llšce se podrobí v šesti měsí- 
“ pocltaJic ode dne přijetí;

hatím ° koncipisty finanční proku- 
ních a 'lPa^ne a<Iju_nkta, doktorát věd práv- 
výkon „f nl, ’ šestiměsíční praxe soudní a 
službu „ °fuskyi Předepsané pro konceptní 
pouze k dnlt^í?1 prokuratury; Přihlíží se 
které nm\ ktJ1?'^u’ Ienž byl dosažen na ně- 
anebo rePublice československé
Později^vestnriif1-nem 1918> Po případě nej- 

J ve studijním roce 1918—1919 na uhi-

Článek I. 

§ 1.

§ 4 nařízení ministerstva financí ze dne
10. prosince 1898, č. 220 ř. z., mění se takto:

(!) Nárok na připuštění k finanční zkoušce 
prokuraturní (fiskální) mají ti úředníci kon
ceptní, kteří mohou se vykázati alespoň jedno- 
ročním nepřetržitým a uspokojivým výkonem 
služby u finanční prokuratury, při kterém 
osvědčili zejména zvláštní schopnost ke službě 
u^ finanční prokuratury. Do doby té budiž čí
tána s úspěchem vykonaná praxe u sborového 
soudu.

(2) Ministr financí může výjimečně v zájmu 
služby povolit!, aby do této zkušební doby byla 
čítána, až do nejvyšší výměry šesti měsíců, 
také jiná soudní praxe nebo konceptní praxe 
u státního politického nebo finančního úřadu 
s úspěchem vykonaná nebo praxe u některého 
tuzemského advokáta.

(3) Pokud jiné osoby mají býti připuštěny 
k finanční zkoušce prokuraturní, ustanoví 
v každém případě zvláště ministr financí.

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
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Provedením jeho pověřuje se ministr fi
nancí.

Švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r. 
Malypetr v. r.

Bechyně v. r. 
Novák v. v.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Markovič v. r. 
Udržal v. r.

67.
Nariadenie ministra s plnou mocou pre 

správu Slovenska 
zo dňa 14. marca 1924

o ustálení zakázaného územia pre lietadlá.

Na základe zmocnenia, uděleného mi § 14 
zákona zo dňa 10. decembra 1918, čís. 64 
Sb. z. a n., vyhlašuj em za zakázané územie

pre lietadlá, totiž za také, nad ktorým sa za
kazuje lietať tuzemským lietadlám civilným 
a cudzozemským vóbec, územie okolo Leopol
dova a Trnavy.

Toto pre lietadlá zakázané vzdušné pásmo 
leží nad mnohoúhelníkem, kterého vrcholy 
tvoria obce: Lovčice, Malženice, Drahovce, 
Horné Otrokovce a Horné Riškovce.

Povolovat’ výnimky z tohoto zákazu v pří
padech zvláštneho zřetel’a hodných vyhradene 
je ministerstvu národněj obrany v dohodě 
s ministerstvem vnútra a ministerstvem ve
řejných práč.

Prestúpenie tohoto nariadenia -— odhliad- 
nuc od případného stíhania trestnými sudy —- 
na základe § 1 zák. čl. XL. z roku 1879 vy
hlašuj em za přestupek a trestané bude za- 
tvorom do 15 dní a trestom peňažným do 
200 Kč.

Trestné pokračovanie dfa tohoto naria
denia spadá do kompetencie administrativ- 
nych vrchností.

Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praze.


