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Čís. 74.

Zákon ze dne 7. února 1919

o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož 
í úředníkův a zřízenců státních podnikův a íondův.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.

Všichni státní úředníci a trvale ustanovení 
zřízenci bývalého státu rakouského a mocnářství 
rakousko-uherského, jakož i podnikův a fondů 
těchto států, pokud v den vyhlášení tohoto zá
kona při státních úřadech, podnicích, nebo fon
dech, v obvodech československé republiky, 
vyjma Slovensko, jinou vládou než vládou re
publiky československé byli ustanoveni, zůstá
vají nadále státními zaměstnanci československé 
republiky, přihlásí-li se a vykonají-li nařízený slib 
do měsíce.

Slib ten koná se písemně a zní:
„Slibuji věrnost republice československé. Sli

buji, že budu zachovávati všedky její zákony a 
všechny své služební povinnosti věrně a svědo
mitě plniti.“

Den, kdy měsíční lhůta, v odstavci prvém sta
novená, se začíná, stanoví se nařízením.

§2.

Kdo se včas, ač-li není překážky nepřekona
telné, nepřihlásí a nesloží slibu, pozbývá svého 
místa a všech nároků na plat a výslužné pro sebe 
a svou rodinu.

§3.

Podrobnější ustanovení o tom, jak slib jest 
vykonati, stanoví nařízení.

§4.

Zvláštním zákonem upraví se právo vlády 
ve výjimečných případech propustiti ze služby 
do jednoho roku, od platnosti zákona počítajíc, 
jednotlivé zaměstnance, pokud byli ve službě 
již před 28. říjnem 1918 i z jiných důvodů, než 
stanoví služební pragmatika.

§5.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

§ 6.
Provedením jeho pověřují se veškerá mini

sterstva. .

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,

v zast. min. předsedy a jako ministr vnitra.

Dr. Stránský v. r. 
řiabermann v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Staněk v. r.

Stříbrný v. r. 
Kiofáč v. r,
Dr. Raším v. r.
Dr. Hrubaís v. r. 
Dr. Zahradník v. r.

Dr. Winter v. r.
Dr. Vrbenský v. r.,

jako ministr zásobování a v zast. ministra pro 
veř. zdravotnictví.

Ze státní tiskárny v Praze.


