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Čís. 202.

Nařízení zemského politického správce 
v Praze ze dne 8. dubna 1919, 

čís. 96.037-M

o úpravě obchodu ledlou solí v Čechách.

Na základě zmocnění ministerstva pro záso
bováni lidu ze dne 3. dubna 1919, čís. 22.167, ve 
srozumění s ministerstvem financí zrušuje se 
v plném rozsahu nařízení místodržitele ze dne
8. června 1918, č. 184.281-M, č. 36 z. z., o úpravě 
obchodu jedlou solí.

Toto nařízení nabývá platnosti dnem . vy
hlášení.

Zemský politický správce:
Kosina v. r.

Čís. 203.

Zákon ze dne 10. dubna 1919,

jenž se týče převzetí poštmistrů, poštovních ofi- 
ciantů, poštovních expedientů se zkouškou ofi
ciantskou a telegrafních adjunktů (aspirantů) do 
stavu státních úředníků zařáděných do hodnost

ních tříd.
Podle usnesení Národního shromáždění se 

nařizuje:
§ 1.

Poštmistři, poštovní oficianti (aspiranti), po
štovní expedienti se zkouškou oficiantskou a te
legrafní adjunkti '(aspiranti}, kteří jsou nyní úřed
níky poštovního a telegrafního ústavu, přejímají 
se do stavu státních úředníků, zařáděných do 
hodnostních tříd.

Veškerá ustanovení, platná pro státní úřed
níky, zejména zákon z 25. ledna 1914 z. ř. č. 15 
o služebním poměru státních úředníků a sluhů

I (služební pragmatika) nabývají tím i pro ně plat
nosti.

Ve smrslu předposledního odstavce § 52 slu
žební pragmatiky zařaďují se do skupiny „D“ 

j schématu pro časový postup v tomto paragrafu 
stanoveného.

§ 2.
Vedle statusu I poštovních' dopravních úřed

níku úřednické skupiny „C“ budou tvořiti po
štovní dopravní úředníci úřednické skupiny „D“ 
status II.

§ 3.

Do jednotlivých hodnostních tříd a stupňů 
platových zařadí se poštmistři podle služného, 
poštovní oficianti a telegrafní adjunkti podle zá
kladu výslužného.

Zařádění poštmistrových a poštovních oíi- 
ciantek provede se dle služného, pokud se týče 
základu výslužného, jejž by měly, kdyby na místě 
schémat platových stanovených pro poštmistrové 
a poštovní oficiantky, platila pro ně platová sché
mata stanovená pro poštmistry a poštovní ofi- 
cianty.

Poštovní expedienti se zkouškou oficiantskou 
zařadí se dle základu výslužného, jejž by měli 
jako poštovní oficianti.

Poštmistři občho pohlaví, kteří v tom pří
padě, kdyby byli zůstali poštovními oficianty (ex
pedienty). by byli dle příslušného výslužného zá
kladu zařáděni příznivěji, nežli dle svého nyněj
šího služného, zařadí se dle onoho oficiantského 
základu výslužného.

§ 4.

Osobní a doplňovací přídavky poštmistrů, 
starobní přídavky poštovních oficiantů obého 
pohlaví a přídavky za mechanickou službu tele
grafních adjunktů jest pro zařádění připočísti 
k stožnému, pokud se týče k základu výslužného.
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Poštmistři, poštovní oficianti (aspiranti), po- ■ 
štovni expedient; se zkouškou oťiciahtskou a te
legrafní adjunkti (aspiranti), jichž celková civilní 
služební doba, započítatelná (započítaná) pro za
řádění a postup v dosavadním služebním poměru, 
jest kratší čtyř roků, obdrží služební požitky při
znané praktikantům úřednické skupiny „D“. Roz
díl mezi těmito požitky a jich nynějšími ponechá 
se jim však jako doplňkový přídavek, jenž se dle 
dosažení vyšších normálních služebních požitků 
příslušně zkrátí neb úplně zastaví. Přídavek ten je 
pro výměr požitků odpočinkových započítatelný.

§ 6.

Poštovní oficianti, poštovní expedienti se 
zkouškou oficiantskou a telegrafní adjunkti, kteří 
mají základ výslužného menší než 1600 K ročně, 
jakož i poštovní aspiranti obého pohlaví a tele
grafní aspiranti zařadí se, činí-li jejich civilní slu
žební doba započítatelná (započítaná) pro zařá
dění a postup v dosavadním služebním poměru, 
nejméně 4 léta, do XI. hodnostní třídy.

§ 7.

Služební doba, kterou poštmistři, poštovní 
oficianti (aspiranti), poštovní expedienti obojího 
pohlaví se zkouškou oficiantskou a telegrafní ad
junkti (aspiranti) ztrávili až do převzetí do stavu 
státních úředníků, započte se jim pro postup do 
vyšších služebních požitků takto:

a) Úředníkům, kteří budou ve smyslu § 6 
zařáděni do XI. hodnostní třídy, započte se do
savadní služební doba započítatelná (započítaná) 
pro zařádění a postup v dosavadním služebním 
poměru, pro postup do vyšších požitků polovicí 
oné části, o níž převyšuje čtyřletou služební dobu, 
nanejvýše však 4 roky.

b) Poštmistři, poštovní oficianti, poštovní 
expedienti se zkouškou oficiantskou a telegrafní 
adjunkti, kteří mají služné (základ výslužného) 
odpovídající výměrou oné hodnostní třídě, do níž 
na poprvé budou zařáděni, již déle, než činí doba 
pro časový postup z této hodnostní třídy do nej
blíže vyšší, zařadí se, je-li jejich služba uspoko
jivou, ihned do počátečních požitků nejblíže vyšší 
hodnostní třídy. Je-li jejich celková služební 
doba, započítatelná (započítaná) pro zařádění a 
postup v dosavadním služebním poměru, delší, 
nežli ona úhrnná služební doba, jíž jest dle lhůt 
pro povýšení a časový postup v úřednické sku
pině „D“ zapotřebí k dosažení počátečních požit
ků této vyšší hodnostní třídy (tak zvaná „nor
mální doba služební11) započte se jim časový roz
díl mezi oběma služebními dobami (úhrnná doba 
přeslužby)' až do nejvyšší výměry čtyř roků pro 
postup do vyšších požitků a v daném případě 
prcukáží se příslušné vyšší požitky k výplatě.

c) Poštmistrům, poštovním oficiantům, po
štovním expedientům se zkouškou oficiantskou a 
telegrafním adjunktům, kteří služné (základ vý
služného), odpovídající výměrou oné hodnostní 
třídě, do níž na poprvé budou zařáděni, nemají 
ještě tak dlouho, kolik činí lhůta pro časový 
postup z této hodnostní třídy do nejblíže vyšší, 
jejichžto služební doba, započítatelná (započí
taná) pro zařádění a postup v dosavadním slu
žebním poměru, při dosažení služného (základu 
výslužného) jich nynější hodnostní třídy byla 
však delší, nežli ona služební doba, jíž jest dle 
lhůt pro povýšení a časový postup v úřednické 
skupině „D“ zapotřebí k dosažení požitků této 
hodnostní třídy (normální služební doba), započte 
se tento časový rozdíl mezi oběma služebními 
dobami (dřívější přeslužba) pro postup db vyš
ších požitků až do nejvyšší míry čtyř roků.

Onen časový rozdíl připočte se tedy k části 
lhůty pro časový postup, užíváním příslušného 
služného (základu výslužného) již ztrávené, a po
ukáží se v daném případě příslušné vyšší požitky 
k výplatě.

Časový postup do požitků vyšší hodnostní 
třídy předpokládá uspokojivou službu.

d) Poštmistrům, kteří budou zařáděni do 
VIII. hodnostní třídy, jichžto služební doba, za
počítatelná (započítaná) pro zařádění a postup 
v dosavadním služebním poměru, při dosažení 
služného odpovídajícího Vílí. hodnostní třídě 
byla však delší nežli služební doba, jíž jest dle 
lhůt pro povýšení a časový postup v úřednické 
skupině „D“ zapotřebí k dosažení požitků VIII. 
hodnostní třídy (normální služební doba)* za
počte se časový rozdíl mezi oběma služebními 
dobami (dřívější přeslužba) až do nejvyšší" vý
měry čtyř roků pro postup do vyšších stupňů 
platových, a poukáží se v daném případě pří
slušné vyšší požitky k výplatě.

e) Doba, ztrávená po čas civilní služby 
v presenční službě vojenské, započte se, nebyl-li 
na ni vzat zřetel, již při stanovení pořadového 
data ve smyslu nařízení bývalého ministerstva 
obchodu z 22. ledna 1901, pošt. a telegr. věst
níku č. 13., k účelům časového postupu až do 
nejvyšší míry jednoho roku.

Presenční službu vojenskou, pokud spadá do 
doby mobilisační, jest k účelům postupu do 
vyšších požitků počítati plně.

f) Poštmistři, poštovní oficianti, poštovní 
expedienti se zkouškou oficiantskou a telegrafní 
adjunkti, kteří vykazují přeslouženou služební 
dobu dle odstavce b) až d) a v době, kdy slu
žební pragmatika nabyla pro" ně platnosti, do
vršili již 60. rok věku a 35. rok služební, nejsou 
z tohoto důvodu z časového postupu vyloučeni, 
pokud po odečtení jejich zapóčítatělné přeslužby 
od jich životního nebo služebního stáří jedna 
z těchto obou hranic není překročena.
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g). Úředníkům, kteří vyšli ze stavu opráv- j 
něných poddůstojníků (j 1. a 2. zákona z 19. 
dubna 1872, z. ř. č. 60) započte se vojenská služba 
pro postup do vyšších požitků dle ustanovení | 
§ 1. nařízeni všech ministerstev z 25. ledna 1914, 
z. ř. č. 18,

Do normální služební doby se lhůta pro po
výšení (4 roky) nevpočítá. ■

§ 8.
Poštovní pomocníci se zkouškou oficiant- 

skou, kteří v den, kdy zákon tento nabude účin
nosti, budou ve službě, zařadí se při skutečném 
převzetí do stavu státních úředníků dle ustáno- i 
vení tohoto zákona obdobně použitých.

Započítatelnost jejich služební doby, již 
ztrávili po složení odborné zkoušky, předepsané 
pro poštovní oíicianty (expeditory), ve vlast
nosti poštovních pomocníků, řídí se dle dosa
vadních v tomto ohledu platných předpisů.

§9.
Za přednosty poštovních úřadů III. třídy,

1. stupně, ustanoví se poštmistři.
Přednostenská místa u úřadů III. třídy,

2. _6. stupně, zřídí se jako místa poštovních 
podúředníků ve smyslu článku II. zákona z 25. 
září 1908, z. ř. č. 204. .

§ 10.
Veškerá nařízení bývalého rakouského mi

nisterstva obchodu, která se vztahují na úpravu 
služebních poměrů poštmistrů, poštovních ofi- 
'ciantů (aspirantů), poštovních expedientů a te
legrafních adjunktů (aspirantů), pokud jsou 
v rozporu s tímto zákonem, se zrušují.

§ 11.

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1919. 
Provedením jeho pověřuje se ministr pošt 
a telegrafů.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení ministerského 

předsedy.

Stříbrný v. r„

Čís. 204.

Zákon ze dne 10. dubna 1919,
jímž se poskytuje osvobození od domovní daně 
činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. 

pevnostním obvodu města Hradce Králové.

Z usnesení Národního shromáždění se 
nařizuje:

§ 1.
Pro novostavby na pozemcích, které byly 

y době vyhlášky zákona ze dne 11. dubna 1893, i

z. ř. č. 61. vlastnictvím eráru, jakož i v užívání 
vojenské správy, platí, pokud byly po 19. únoru 
1919 zúplna dokončeny a pokud jejich přesně 
označená area se nalézá zúplna uvnitř tak zv. 
pevnostního obvodu, ustanovení § 28 zákona ze 
dne 28. prosince 1911, z. ř. č. 242, s tou změnou, 
že lhůta k ukončení těchto staveb se prodlužuje, 
až včetně do 19. února 1929, a že místo snížení 
domovní daně činžovní na 5% čistého činžov
ního výnosu, poskytuje se úplné osvobození od 
domovní daně činžovní na dobu 12 let.

§ 2.

Novostavby v § 1 uvedené osvobozují se, 
pokud jim přísluší osvobození od domovní daně 
činžovní, na tutéž dobu od přirážek zemských, 
okresních a obecních (včetně školních) k této dani.

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
'§ 4.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru 
financí.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zastoupení ministerského 

předsedy.

Dr. Rašín v. r.

Čís. 205,

Zákon ze dne 10. dubna 1919,

jímž se mění § 48 říšského zákona o školách 
obecných.

Podle usnesení Národního shromáždění se 
nařizuje:

§ 1.
Služba na školách veřejných jest úřadem 

veřejným, jehož dosáhnout! může bez rozdílu 
každý státní občan, nehledě k tomu, zdali a ke 
kterému vyznání přísluší, prokáže-H k úřadu 
tomu náležitou způsobilost.

Vyloučeni z úřadu učitelského jsou ti,, kteří 
odsouzením soudu trestního jsou vyloučeni 
z volitelnosti do zastupitelstva obecního.

§ 2.
Ministru školství a národní osvěty se ukládá, 

aby tento zákon provedl.

T. G. Masaryk v. r.
Švehía v. r., v zastoupení ministerského 

předsedy.

Habrman v.
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