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Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Švehla v. r.
Dr. Kramář v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Rašín v. r.
íiabermann v. r.
Dr. Soukup v. r.
Jiří Stříbrný v. r.
Václav Klofáč v, r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Stránský v. r.
Cis. 100.
Nařízení vlády státu československého
ze dne 23. prosince 1918
o příplatcích k drahotnim přídavkům pro státní
zřízence činné i ve výslužbě a pro jich pozůstalé.

Čís. 101.
Nařízení veškerého ministerstva
ze dne 28. prosince 1918
o přísaze státních úředníků, úředníků podniků
a zřízenců.
Služební přísaha, kterou vykonají nově na
stupující státní úředníci, úředníci podniků a zří
zenci — kromě soudců — zní:
„Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí,
že československé republice budu vždy věren
a její vlády poslušen, že budu veškery státní
zákony zachovávat!, všechny své úřední povin
nosti dle platných zákonů a nařízení vykonávati
pilně, svědomitě a nestranně, úředního tajemství
neprozradím a ve všem svém jednání jen pro
spěchu státu a zájmu služby budu dbáti.“

§ 2.
Služební
přísaha
nově
nastupujících sluhů a
Státním zřízencům, konajícím aktivní službu,
výpomocných
sluhů
zní:
„
,
již požívají přídavku na základě ministeiského
„Přísahám a slibuji na svou čest a svědomí,
nařízení ze dne 11. září 1918, z. ř. č. 333, povo
luje se za podmínek v § 11 tohoto nařízení uve že československé republice budu vždy věren a
dených k 1. únoru 1919 opětně příplatek výmě její vlády poslušen, že budu veškery státní
rami v § 1 nařízení ministerstva financí ze dne zákony zachovávati. všechny své úřední povin
nosti dle platných zákonů a nařízení vykonávati
19. listopadu 1917, z. ř. č. 449, stanovenými.
Tyto příplatky buďtež výjimečně vyplaceny pilně, svědomitě a nestranně, poslušen budu pří
již v lednu 1919. Předpoklady nároku a výměry kazů svých představených a ve všem svém jed
nání jen prospěchu státu a zájmu služby
řídí se dle poměrů dne 1. ledna 1919.
budu dbáti.“
§ 2.
§ 3.
Osobám, jež požívají na základě nařízení
Nově ustanovení oficianti a kancelářští
ministerstva financí ze dne 11. zán 1918, z. ř. pomocníci vykonají tuto přísahu:
č. 334, výpomoci, povoluje se opětně k 1. únoru
„Přísahám a slibuji na svou česp a svědomí,
1919 příplatek k výpomoci výměrami v nařízení že všechny povinnosti mně platnými zákony a
ministerstva financí ze dne 19. listopadu 1917, nařízeními uložené budu svědomitě pluiti, příkazu
z. ř. č. 450, stanovenými.
svých představených budu poslušen,, úředního
Předpoklady nároku a výměry řídí se dle tajemství neprozradím a ve všem svém jednání
poměrů dne 1. února 1919.
jen prospěchu státu a zájmu služby budu dbáti.
§ 3.
§ 4.
Pokud byla pro jiné kategorie zřízenců a,jich
Tyto služební přísahy vykonávají se tím
pozůstalé ve smyslu § 11, odst. 6., nařízení ze způsobem, že přísahající bez ohledu na to, jakého
dne 11. září 1918, z. ř. č. 333, pokud se týče š 7, jest náboženského vyznání, znění přísahy opa
odst. 3., nařízení ze dne 11. září 1918, z. ř. č. 334, kuje a po té podá ruku tomu, kdo ho do přívydána zvláštní nařízení o poskytnutí a výplatě
bére.
těchto příplatků, platí tato zvláštní nařízení i pro | sáhyJiných
formálností třeba není.
příplatek, kterýž jest poskytnouti k 1. únoru 1919,
§ 5.
ve smyslu § 3 tohoto nařízení však výjimečné
Toto nařízení
nabývá platnosti dnem
vyplatit! již v lednu 1919.
vyhlášení.
Dr. Kramář v. r.
Dr. Winter v. r.
Švehla v. r. Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Karel Kramář v. r.
G. Habermann v. r.
Dr. Bob. Vrbenský v. r.
Klofáč v. r. Dr, Zahradník v. r.
Dr. Hruban v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Zahradník v. r. Švehla v. r.
Dr. Winter v. r.
íiabermann v. r.
Dr- Stránský v. r. V. Klofáč v. r.
r.
Dr.
Stránský v. r.
Dr. Boh. Vrbenský v.
Dr. AI. Rašín v. r.
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