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111.
Vyhláška ministra vnitra 

ze dne 10. července 1929 
o zrušení visové povinnosti ve styku 

s Islandem.

Na základě ustanovení § 16, odst. 3., a 
§ 11, odst. 2., zákona ze dne 29. března 1928, 
čís. 55 Sb. z. a n., o cestovních pasech, zru
šuji v dohodě s ministerstvem zahraničních 
věcí, ministerstvem národní obrany a mini
sterstvem sociální péče visovou povinnost pro 
majetniky islandských národních pasů.

černý v. r.

112.
Vládní nařízení 

ze dne 4. července 1929 
o zvýšení služného řádných profesorů 

vysokých škol.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 58, odst. 2., zákona ze dne 24. června 
1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a 
některých služebních poměrů státních zaměst
nanců (platového zákona):

§ 1.
Zvláštní komise vysokých škol, která musí 

býti podle § 58, odst. 2., platového zákona sly
šena, podá na vyzvání ministerstva školství a 
národní osvěty o jednotlivých řádných profe
sorech vysokých škol, u nichž jsou dány 
ostatní předpoklady uvedeného ustanovení, 
posudek, zda vykazují zvláště vynikající 
práce ve svém vědním oboru. Podávajíc po

sudek může komise upozorniti na jiného pro
fesora téhož nebo příbuzného vědního oboru, 
který podle jejího názoru vyhovuje podmín
kám uvedeného zákonného ustanovení vyšší 
měrou, než profesor ministerstvem školství a 
národní osvěty označený.

§2.

(1) Přihlížejíc k tomuto posudku může 
vláda k souhlasnému návrhu ministerstva 
školství a národní osvěty ' a ministerstva 
financí povoliti výjimečné zvýšení služného 
podle § 58, odst. 2., platového zákona částkou 
6000 Kč ročně. Tato částka může býti po 
3 rocích od účinnosti povolení částky prvé 
zvýšena na 12.000 Kč ročně; do 31. prosince 
1930 může býti toto výjimečné zvýšení služ
ného povoleno i před uplynutím 3 roků, po 
případě současně s povolením částky prvé.

(2) Zvýšení služného podle předchozího 
odstavce jest započítatelné do pensijní základ
ny rozhodné pro výměru výslužného.

§3.
(1) Zvláštní komise vysokých škol (§1) 

zřídí se při ministerstvu školství a národní 
osvěty, členy komise, počtem sedm, jmenuje 
ministr školství a národní osvěty z řádných 
profesorů vysokých škol v činné službě, a to 
z těch, kteří požívají služného již zvýšeného 
podle § 2; pro první jmenování členů komise 
však tato podmínka neplatí, členství v komisi 
jest úřadem čestným; členu, ustanovenému 
na vysoké škole mimo Prahu, přísluší za dny 
účasti na schůzích komise náhrada podle před
pisů platných pro úřední cesty mimo trvalé 
úřední působiště.

(2) Funkční období komise jest tříleté; 
v prvém období však působí komise až do 
svého zproštění ministrem školství a národní 
osvěty. Každého člena může ministr školství
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