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Částka 40. Vydána dne 17. července 1929.

Obsah: (111. a 112.) 111. Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Islandem. — 112. Naří
zení o zvýšení služného řádných profesorů vysokých škol.

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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a národní osvěty kdykoliv odvolati. Stalo-li se 
tak nebo přestal-li člen býti řádným profe
sorem vysoké školy v činné službě, jmenuje 
ministr školství a národní osvěty na zbytek 
funkčního období nového člena.

(3) V čele komise je předseda. Jeho zastu
puje náměstek (místopředseda). Oba jmenuje 
ministr školství a národní osvěty z členů ko
mise. Předseda zastupuje komisi na venek, 
řídí její schůze a vykonává úkony mu přiká
zané.

(4) Komise projednávajíc přikázaný případ 
může si vyžádati prostřednictvím předsedy 
posudek o vědecké činnosti profesora, o kte
rého jde, od jednoho neb i několika odbor
níků.

(5) Komise je schopna usnášení, je-li pří
tomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 
Usnášení děje se nadpoloviční většinou hlasů 
přítomných členů.

(G) člen komise nesmí se účastniti jednání, 
má-li se podati posudek o něm nebo o osobě 
jemu blízké.

U) Jednání komise jsou důvěrná. Schůzí 
komise může býti účasten zástupce minister

stva školství a národní osvěty a ministerstva 
financí, kteří však nehlasují.

(8) Jednací řád vydá a změny jeho po sly
šení komise stanoví ministr školství a národní 
osvěty v dohodě s ministrem, financí.

§ 4.
Ve věcech, ve kterých je komise slyšena, 

jsou akademické úřady povinny podati vy
světlivky na žádost předsedy komise.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1929 a provede je ministr školství a 
národní osvěty v dohodě s ministrem financí,

Udržal v. r.
černý v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Vlasák v. r. Dr. Srdínko v. r.
Dr. štefánek v. r. Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Novák v. r. Dr. Nosek v. r.
Najman v. r. Dr. Labaj v. r.

Státní tiskárna v Praze.


