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stÁtvi česRoslovenskél^o.

Částka XIX. Vydána dne 26. února 1919.
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Cis. 89. §3.

Zákon ze dne 18. února 1919,

jimž zařaďují se oficianti do úřednických tříd 
hodnostních a platových.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje: •

§ 1.
Kancelářští vrchní oficianti, oficianti a ofici- 

antky a kancelářští pomocníci a pomocnice u sprá
vy politické, soudní, finanční, poštovní a jiných 
státních ústavů a úřadů, pokud se na ně vztahuje 
nařízení veškerého ministerstva ze dne 25. ledna 
1914, z. ř. č. 21, pokud mají dnes 7 neb více let 
služby, nebo více než 4 roky služby, staví se na 
roven dosavadním kancelářským úředníkům, za
řáděným do tříd hodnostních, přiznává se jim 
charakter veřejných úředníků státu českosloven
ského a zařaďují se do tří nejnižších tříd hodnost
ních XI.—IX. a započítávají se jim léta pomoc- 
nická a oficiantská do pense.

§2.

Do XI. třídy hodnostní zaraduji se oficianti, 
oficiantky a kancelářští pomocníci a pomocnice, 
sloužící 7—13 let, do X. třídy hodnostní oficianti, 
vrchní oficianti a oficiantky, sloužící 13—20 let, do 
IX. třídy hodnostní oficianti, vrchní oficianti a ofi
ciantky, sloužící více než 20 let.

Pokud oficianti, vrchní oficianti a oficiantky, 
kancelářští pomocníci a pomocnice vykonali do
1. ledna 1919 odborné zkoušky, jako na př. u úřadů 
justičních I. zkoušku kancelářskou a knihovní nebo
I. zkoušku kancelářskou a zkoušku pro konceptní 
pomocníky, nebo II. zkoušku kancelářskou, zařa
ďují se do XI. třídy, mají-li 4 léta služby, do X. tří
dy, mají-li 10 let, a do IX. třídy, mají-li 17 let služ
by počítaje od vykonané poslední zkoušky, pokud 
ovšem pro ně zařádění podle odstavce 1. tohoto 
paragrafu by nebylo výhodnější.

Služebně mladší kancelářští oficianti. oficiant
ky, pomocníci a pomocnice obdrží k platům, které 
jim dosud patří, osobní přídavek, a to ti, kdo při 

j vyhlášení tohoto zákona mají nejméně 2 léta služ
by 450 K, kdo mají víc než 4 léta služby, 600 K- 
Totéž platí pro výpomocné kancelářské úředníky, 
přijaté do státních služeb po dobu války, pokud 
zaměstnáni jsou ve službě při vyhlášení tohoto zá
kona aspoň 2 roky a jsou starší 20 let.

§ 4.

Zákon tento platí též pro ty oficianty, vrchní 
oficianty a oficiantky, kteří po 28. říjnu 1918 byli 
jmenováni úředníky do XI., X. neb IX. třídy hod
nostní.

§5.

Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§6.

Provedení tohoto zákona svěřuje se veške
rému ministerstvu.

I

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy 
a jako ministr vnitra.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Staněk v. r. 
Habrman v. r. 
lýlofáč v. r.

Prášek v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Rašín v. r.
Dr. Winter v. r.

Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r„

jako ministr pro zásobování lidu a v zast. ministra 
veřejného zdravotnictví Dra Y. Šrobára.
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