Čís. 107.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne 28. února 1919
o přídavcích k adjutu praktikantů.

Provedením nařízení tohoto
všechna zúčastněná ministerstva.

se pověřují

Švehla v. r.. v zast. min. předsedy.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr.
Rašín
v. r.
§ 1.
Dr. flruban v. r.
Staněk v. r.
Praktikanti ve smyslu článku II. uvozovacích Dr. Soukup v. r.
Dr. Šrobár v. r.
ustanovení k zákonu ze dne 25. ledna 1914, z. ř.
Kloíáč v. r.
č. 15, kteří majíce příslušnou plnou kvalifikaci, Dr. Stránský v. r
í
Dr.
Zahradník
v.
r.
Dr.
Winter v. r.
nemohli vstoupiti do přípravné státní služby, po
něvadž konali službu vojenskou, obdrží jako pří
platek ku svému adjutu a drahotnímu přídavku:
Čís. 108.
1. trvala-li jejich úhrnná vojenská služba aspoň
tři léta, částku rovnající se rozdílu mezi jejich
adjutem a nynějším drahotním přídavkem Nařízení vlády republiky československé
ze dne 28. února 1919
s jedné strany a mezi služným včetně drahotnílio přídavku úředníků nejnižší hodnostní tří
o obmezení výpovědi určitých služebních
dy, která u dotyčné kategorie přichází v úva
poměrů.
hu, se strany druhé;
Vláda republiky československé nařizuje po
2. trvala-li jejich úhrnná vojenská služba méně
dle
zákona
ze dne 24. července 1917. z. ř. č. 307:
než tři, ale aspoň dvě léta, částku ve výši
Nařízení ze dne 9. ledna 1919, č 15. Sb. z. a n.,
2/3 příplatku sub 1. uvedeného;
jímž obmezena výpověď určitých služebních po
3. trvala-li jejich úhrnná vojenská služba méně měrů, doplňuje a pozměňuje se takto:
než-li dvě léta, ale aspoň jeden rok, částku
§ 1.
rovnající se 1/3 příplatku sub 1. uvedeného.
Výpovědní lhůta při výpovědích, daných ve
Vojenskou službou rozumí se i služba za
války konaná podle branných předpisů i služba smyslu nař. z 9. ledna 1919, č. 15. Sb. z. a n., po
konaná v Československém vojsku v republice i 13. lednu 1919 až do vydání tohoto nařízení, pro
dlužuje se o 6 neděl, předpokládajíc, že nejde o ta
mimo její území.
Vojenská služba počítá se teprve od té doby, kové výpovědi, při nichž výpovědní lhůta činí nej
kdy praktikant nabyl příslušné plné kvalifikace. méně půl roku.
§ 2.
§ 2.
Počínaje 28. únorem 1919 může zaměstna
Praktikanti, kteří do přípravné služby vstou- vatel, není-li umluvena delší lhůta výpovědní, dáti
pili, aniž konali vojenskou službu dle § 1, obdrží výpověď jen ve smyslu § 20 zákona o obchodních
pomocnících, zachovávaje výpovědní lhůtu tam
jako příplatek ku svému adjutu a drahotnímu
stanovenou.
přídavku:
U zřízenců, kteří v den výpovědi byli déle
1. činí-li jejich přípravná služba dne 1. března než 10 let nepřetržitě ve služebním poměru, ne
1919 aspoň dvě léta, částku rovnající se 2/3 smí výpovědní lhůta činiti méně než 3 měsíce.
rozdílu uvedeného v § 1, bod 1.;
Výpověď musí býti dána tak, aby končila čtvrt
2. činí-li jejich přípravná služba dne 1. března letími.
1919 méně než dvě léta, ale aspoň jeden rok,
§ 3.
částku rovnající se 1/3 rozdílu v ;§ 1. bod 1,
Ustanovení předchozí platí i pro služební po
uvedeného;
měry
osob, jež jsou zaměstnány v zařízeních vá
3. činí-li přípravná služba jejich dne 1. března
lečného
hospodářství, na př. v ústřednách a sva
1919 méně než jeden rok a mají-li již plnou zech válečných,
a obstarávají tam práce kupecké
kvalifikaci, částku 500 I< ročně.
neb vyšší práce nekupecké.
Praktikantům, kteří vstoupili do přípravné
§ 4.
služby, nemajíce požadované plné kvalifikace,
poskytují se přídavky teprve od 1. toho měsíce,
Předpisy tohoto nařízení mají platnost pro
který následuje potom, kdy nabyli plné požado služební poměry, v nichž ve smyslu nařízení ze
dne 9. ledna 1919, č. 14. Sb.»z. a n., se pokračuje,
vané kvalifikace.
pokud
jsou pro zaměstnance příznivější.
i? 3.
Zaměstnanci, kteří nejsou příslušníky repu
Nařízení to nabývá účinnosti dnem 1. března bliky československé, mají na tyto výhody jen
i potud nárok, pokud výhody ty dle práva státu,
1919.

k němuž tito zaměstnanci přísluší, poskytují se'
také příslušníkům republiky československé.
Nařízení toto neplatí pro služební poměry,
které souhlasnou vůlí stran byly přede dnem vy
hlášení tohoto nařízení rozvázány.
§ 5.
Nařízení toto nabývá působnosti dnem vyhlá
šení a. pozbývá platnosti dnem 1. července 1919.
§ 6.
Ministru spravedlnosti se ukládá, aby toto
nařízení provedl.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Stránský v., r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Hruban v. r.
Cis. 109.
Nařízení vlády republiky československé
ze dne 28 února 1919,
j-niž se zrušuje loterie číselná a ponechává jen
loterie třídní,
§ 1.
Podle zmocňovacího zákona ze dne 3. ledna
1913, z. ř. čís. 94 a čl„ 2. zák. ze dne 28. října 1918,

čís. 11 Sb. z. a n., zrušuje se loterie číselná kon
cem června 1919: bude tedy poslední tah u loterního úřadu v Praze dne 25. června 1919 a v Brně
dne 18. června 1919.
Tím zanikají také oba tyto úřady loterní.
§ 2.
Počátkem července 1919 provozovati se bude
v celé oblasti republiky československé mimo
loterii dobročinnou jen loterie třídní.
Výhry loterie třídní činí 75% celé herní jistiny
rozvrhem herním stanovené.
§3.
Pro veškerou správu loterie třídní a důchod
ku loterního vůbec zřizuje se v Praze jako ústřed
ní úřad celého území státního ředitelství loterní,
které jest přímo podřízeno ministerstvu financí.
§4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení ukládá se ministru financí.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy
Di. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter ,v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Kiofáč v. r.

Ze státni tiskárny v Praze.

