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(2) V příloze vládního nařízení č. 103/1927 
Sb. z. a n. odpadají tato ustanovení:

g-orii úředníků pomocné provozní služby pro 
poštovnf úřady šekové.

a) v oboru státní správy (resortu) mini
sterstva financí:

ve služební třídě IV ustanovení o kategorii 
úředníků kancelářské služby pro reprodukční 
ústav ministerstva;

b) v oboru státní správy (resortu) mini
sterstva zemědělství:

1. ve služební třídě Ib ustanovení o kate
gorii úředníků zemědělsko-technické služby 
pro lesnicko-technická oddělení pro hrazení 
bystřin, pro zemědělsko-technická oddělení 
u politických úřadů na Slovensku a zeměděl- 
sko-technický úřad v Užhorodě,

2. ve služební třídě III ustanovení o kate
gorii úředníků pomocné zemědělsko-technické 
služby pro zemědělsko-technická oddělení 
u politických úřadů na Slovensku a země- 
dělsko-teehnický úřad v Užhorodě,

§3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedou je všichni členové vlády.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r. Bostálek v. r.
Dr. Slavik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r, 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

147.
3. ve služební třídě IV ustanovení o kate

gorii úředníků kancelářské služby pro lesnicko- 
technická oddělení' pro hrazení bystřin a pro 
zemědětsko-technický úřad v Užhorodě;

c) v oboru státní správy (resortu) mini
sterstva veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy :

ve služební třídě Ib ustanovení o kategorii 
úředníků zdravotní služby pro státní zdravotní 
ústav;

d) v oboru státní správy (resortu) mini
sterstva pošt a telegrafů:

1. ve služební třídě Ib ustanovení o kate
gorii úředníků právní služby pro poštovní 
úřady šekové,

2. ve služební třídě III ustanovení o kate-

Víádní nařízení 
ze dne 24. října 1930,

jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. čer
vence 1927, č. 104 Sb. z. a n., o služebních ka
tegoriích vojenských a četníckých důstojníků.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle ustanovení § 97, odst. 2, § 98, odst. 2, 
§ 99, odst. 1, a § 101, odst. 1, zákona ze dne 
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě 
platových a některých služebních poměrů 
státních zaměstnanců (platového zákona):

§ 1.
Příloha A vládního nařízení č. 104/1927 Sb. 

z. a n. doplňuj e se takto:

V
e 

sl
už

eb
ní

 | 
tř

íd
ě

se zřizují služební 
kategorie důstoj

níků

a předpisuje se'předběžné vzdělání pro ustanovení na^ slu
žební místo, případně se stanoví způsob doplňování služební 

kategorie takto:

Do této ka
tegorie se 
převádějí 
podle § 5
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lil kancelářské služby úplné středoškolské vzdělání neb absolvování čtyř nižších tříd 
střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného 
s občanskou školou a v obou případech ještě úspěšný výkon 
zvláštní odborné zkoušky neb absolvování občanské školy 
a aspoň dvouleté odborné školy

—



Sbírka zákonů a nařízeni č. 048. a i4fD. 827

§2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr národní obrany 
y dohodě s příslušnými ministry.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. Bosíálek v, r.
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 24. října 1930, 

jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. července 
1926, ě. 115 Sb. z. a n., o zařádění služebních 
míst státních ředitelů škol středních, učitel
ských ústavů, úměleeko-průmyslových škol, 
hudebních konservatoří, obchodních škol, prů
myslových škol, zemědělských škol a ostatních 
odborných škol a přednostů odboru na státních 
průmyslových školách do stupnic funkčního 

služného.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle ustanovení § 75, odst. 2, zákona ze dne 
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě 
platových a některých služebních poměrů stát
ních zaměstnanců (platového zákona) :

§ D

Ustanovení § 1 vládního nařízení č. 115/ 
1926 Sb. z. 'a n. doplňují se takto:

1. v oddílu B:
16. Třetí státní průmyslová škola 

v Brně,
17. Státní průmyslová škola v Hradci 

Králové;
2. v oddílu C:

6. Státní ústřední škola bytového prů
myslu v Praze;

3. v oddílu E:
41. Německé státní reformní reálné 

gymnasium v Novém Bohumíně,

42. ■ Státní reálné gymnasium v Pardu
bicích.

§ 2.

Ustanovení § 2 vládního nařízení č. 115/ 
1926 Sb. z. a n. doplňují se takto:

1. v oddílu C:
7. Zahradnická škola v Chrudimi;

2. v oddílu E:
5. První městská odborná škola pro 

ženská povolání v Brně,
6. Městská odborná škola pro ženská 

povolání v Praze I.,
7. Státní odborná škola tkalcovská a 

krejčovská v Prostějově,
8. Německá státní odborná škola pro 

keramiku a příbuzný umělecký průmysl 
v Teplicích-šanově,

9. Německá státní odborná škola pro 
průmysl porculánový v Karlových Varech.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr školství a národní 
osvěty a ministr zemědělství.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. Dostálek v. r
Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš vUfi 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Mlčoch v. r.

Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. 
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

149.
Vládní nařízení 

ze dne 24. října 1930
o úpravě služebních a platových poměrů niž
ších orgánů vodních v oboru ministerstva 

zemědělství.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle ustanovení § 210 zákona ze dne
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě

lil


