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lonie, zůstanou v ní nejméně šest měsíců, nej
déle tři roky.

(a) Zkušebnou dobu při podmíněném propu
štění z donucovací pracovny (§ 14 zák. čl. 
XXI/1913) určí dozorčí úřad mezi dvěma až 
pěti lety. Tím se nahrazuje první věta § 16 
zák. čl. XXI/1913.

§ 2.

Studijní doba rozšiřuje se na 4 roky pro 
všechny řádné posluchače, kteří vstoupí do I. 
ročníku počínajíc studijním rokem 1929/30 
nebo později, jakož i pro ony posluchače, kteří 
nevykonají druhou státní zkoušku do konce 
studijního roku 1932/33.

ei. vil

Ozbrojené dozorčí orgány v trestnicích, 
soudních věznicích, donucovacích pracovnách, 
nucených pracovních koloniích a polepšovnách 
smějí při výkonu své služby užiti zbraně, 
šetříce předepsané opatrnosti, jen v těch pří
padech, ve kterých smějí jí podle zákonných 
ustanovení použiti příslušníci četnictva.

čl. VIII.
(1) Zákona budiž užito ode dne, kdy na

bude účinnosti, i na tresty v samovazbě již 
vykonávané.

(2) Den, kdy nabudou na Slovensku a v Pod
karpatské Rusi účinnosti ustanovení čl. I. odst. 
1. a 2. a čl. VI. odst. 1. tohoto zákona, bude 
ustanoven vládním nařízením.

(s) Provésti tento zákon ukládá se všem 
členům vlády.

T. G. Masaryk v. r.

§3.
Pro posluchače uvedené v § 2 vydá ministr 

školství a národní osvěty, stanově příslušné 
studijní směry, nové studijní a zkušební řády.

§4.
Vládním nařízením bude vydán řád pro do

sažení doktorátu věd obchodních.

§5.
Stavovského označení „inženýr" (Ing.) 

jsou oprávněni užívati i ti, kdož podle posa- 
vadních řádů vykonali obě státní zkoušky na 
vysoké škole obchodní v Praze.

§ 6.
Zákon tento, jímž se mění zákon ze dne 23. 

července 1919, č. 461 Sb. z. a n., nabývá 
účinnosti dnem 1. září 1929. Provede jej mi
nistr školství a národní osvěty.

Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Vlasák v. r. 
Dr. Labaj v. r. 
Dr. štefánek v. r.

Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Naj man v. r. 
Novák v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Šrámek vY. r. 
Dr. Tiso v. r.

103.

Zákon ze dne 18. června 1929 
o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Vysoká škola obchodní v Praze včleňuje se 

do svazku českého vysokého učení technic
kého v Praze.

T. G. Masaryk v. r. 

Udržal v. r.

Dr. štefánek v. r.

104.

Vládní nařízení 
ze dne 28. června 1929 

o použití převodních částek vydaných 
Ústřední sociální pojišťovnou nositelům 

pensijního pojištění.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 240 a 241 zákona ze dne 9. října 1924, 
č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro 
případ nemoci, invalidity a stáří:

§ 1.
í1) Při přestupu pojištěnce od ústřední so

ciální pojišťovny podle § 241, odst. 1., zák. č.
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221/1924 Sb. z. a n, k příslušnému nositeli pen- 
sijňího pojištění použije tento převodní částky 
vydané podle ustanovení vládního nařízení ze 
dne 16. dubna 1926, č. 51 Sb. z. a n., ústřední 
sociální pojišťovnou k započítání příspěvkové 
doby odpovídající převedené částce a třídě 
služného (§ 3 zák. č. 1/1907 ř. z. ve znění zák. 
č. 89/1920 Sb. z. a n.), v níž je pojištěnec zařa
zen v době přestupu u nositele pensijního poji
štění — nejméně však k započítání jednoho 
měsíce.

(2) Je-li doba takto započtená kratší než 
doba získaná u ústřední, sociální pojišťovny a 
nemohla by v důsledku toho býti přiznána 
dávka vázaná na dokonání čekací doby, jest 
z rozdílu obou dob započítali tolik měsíců 
v první třídě služného, kolik schází k doplnění 
získané doby příspěvkové na dobu čekací. 
V tomto případě čítají se čtyři týdny příspěv
kové doby podle zák. č. 221/1924 Sb. z. a n. 
za jeden měsíc a zbytek doby kratší než čtyři 
týdny za celý měsíc.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí 
obdobně pro náhradní ústavy.

§ 2.

í1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení a vztahuje se na přestupy vzniklé za 
platnosti zák. č. 221/1924 Sb. z. a n., a to od 
1. července 1926 do 31. prosince 1928.

(2) Provedením jeho pověřuje se ministr so
ciální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. šíefánek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Novák v. r.

Udržal v. r.

Najman v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Labaj v. r.

Viádné nariadenie 
zo dňa 28. júna 1929 

o kynožení ondatry (fiber zibethicus) v kraji
nách Slovenské j a Podkar pa toru skej.

Vláda republiky československéj nariaďuje 
podťa § 58, odst. 1., zák. čl. XII/1894 o pol’- 
nom hospodárstve a poťnej policii:

105.

§ I-
í1) Vlastníci (držitelia, užívatelia, tíež áren- 

dátori) pozemkov sú povinní na svojích po- 
zemkoch kynožiť ondatru.

(2) Nakoťko ide o rybníky, rybničně 
hrádze, kanály, umělé toky, inakšie zariadenia 
k používaniu vod, ako aj o inakšie vodné 
stavby a ich najbližšie okolie, stíhá povinnost’ 
v predchádzajúeom odstavci uvedená tých, kto- 
rým prislúcha udržovat’ tieto zariadenia a 
stavby.

(3) O kynožení ondatry na železničných 
pozemkoch móžu železničně úřady vydat’ 
zvláštně předpisy.

§ 2.

Kto zanedbá povinnost’ v § 1 stanovená, 
bude stíhaný podlá ustanovení § 95 lit. k) zák. 
čl. XII/1894.

§ 8.
Nariadenie toto nadobudne účinnosti strná- 

stym dňom po vyhlášení; prevedie ho mi- 
nister zemědělstva v dohodě so zúčastněnými 
ministrami.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. štefánek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Novák v. r.

Najman v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Labaj v. r.

Sfíttnf tiskárna v Praze.


