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173.
Vládní nařízení 

ze dne 13. prosince 1927 
o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599 g) 2.

celního sazebníku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 3 zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 
Sb. z. a n., o celním území a vybírání cla a 
podle čl. II. zákona ze dne 12. srpna 1921, 
č. 349 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, 
aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou:

§ 1.
Součinitel 20 k základní celní sazbě 3'60 Kč 

na síran amonný saz. pol. 599 g) 2. celního 
sazebníku snižuje se na součinitel 6 na dobu 
od 1. ledna 1928 do 31. prosince 1928.

§ 2.

Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1928 a provede je ministr financí po dohodě 
s ministry průmyslu, obchodu a živností a 
zemědělství.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr: Mayr-Haríing v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Spina v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Tiso v. r. Najman v. r.
černý v. r. Udržel v. r.

Dr. Nosek v. r.

174.
Vládní nařízení 

ze dne 13. prosince 1927 
o kvalifikaci státních zřízenců.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 34 zákona ze dne 24. června 1928, 
č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a ně
kterých služebních poměrů státních zaměst
nanců (platového zákona):

§ I-
Toto nařízení platí pro všechny státní prag- 

matikální zřízence, na které se vztahují usta
novení části prvé, dílu II. platového zákona, 
a pro pomocné zřízence ve veřejnoprávním 
poměru (§§ 48 až 50 vládního nařízení ze dne 
7. července 1926, č. 114 Sb. z. a n.).

§ 2.

X1) O pomocných zřízencích ve veřejno

právním poměru a o zřízencích ustanovených 
na služebních místech III. a II. platové stup
nice se. vedou běžné kvalifikační tabulky, do 
nichž se každoročně zapíše jejich kvalifikace.

(2) Totéž platí o zřízencích ustanovených 
na služebních místech 1. platové stupnice, do
kud nedosáhnou nej vyššího stupně služného 
této platové stupnice.

§ 3.
(t) Kvalifikaci zřízenců určují kvalifikační 

komise, jimž náleží určovati kvalifikaci stát
ních pragmatikálních úředníků.

(2) Vyžaduje-li však toho zvláštní organi- 
sace služby v určité zřízenecké kategorii, 
může ústřední úřad naříditi, aby se podle ob
doby předpisů platných pro úředníky zřídily 
zvláštní kvalifikační komise pro zřízence této 
kategorie, a to i u jiných úřadů, než u kte
rých j sou zřízeny kvalifikační komise uvedené 
v předcházejícím odstavci.

(3) Jestliže není kvalifikační komise, které 
by podle ustanovení předcházejících od
stavců příslušelo určití kvalifikaci některého 
zřízence, učiní ústřední úřad vhodné opatření 
podle obdoby ustanovení § 15, odst. 2., zákona 
ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (služební 
pragmatiky).

§ 4.
í1) V ostatním platí ustanovení o kvalifi

kaci pragmatikálních úředníků obdobně též 
pro zřízence.

(2) Pokud by však toho vyžadovala zvláštní 
organisace služby v určité zřízenecké kate
gorii, náleží ústřednímu úřadu, aby ustano
vení zmíněné v předcházejícím odstavci při
způsobil zvláštním organisačním ustanove
ním, jež platí pro zřízence této kategorie.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 

ledna 1926 a provedou je všichni členové 
vlády.

Dr. Šrámek v. r.,
též za ministra Dra Beneše.

Černý v. r. Najman v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Udržal v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Tiso v. r., 
též za ministra Dra Gažíka.


