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Cis. 249.
Zákon ze dne 13. kvštna 1913
o převzetí smluvních cejchmistrů a výpomocných
technických sil do stavu státních úředníků zařá
děných do hodnostních tříd.

postup do vyšších služebních požitků tak, že
úředníkům, kteří budou ve smyslu § 3. zařáděni
do XI. hodnostní třídy, započte se dosavadní slu
žební doba po srážce 4 let, uvedených v § 3, pro
postup do vyšších požitků polovicí, nejvýše však
čtyřmi roky.
§ 5.
Ustanovení tohoto zákona vztahuje se i na
definitivní cejchmistry, kteří byli ze smluvních
cejchmistrů nebo výpomocných technických sil
do definitivní státní služby již převzati,'pokud se
tím jejich postavení zlepší.
§ 6.
Presenční službu vojenskou, pokud spadá do
doby mobilisační, jest k účelům postupu do vyš
ších požitků, jakož i ku jmenování do XI. tř. po
čítat! pinč.
§ 7.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1919.
Provedením jeho pověřuje se ministr veřejných'
prací.

Na základě usnesení Národního shromáždění
nařizuje se:
§ 1.
Smluvní cejchmistři a výpomocné techni
cké síly přejímají se do stavu státních úřed
níků, 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
'(služební pragmatika) nabývají tím i pro ně plat
nosti.
Ve smyslu předposledního odstavce § 52. slu
žební pragmatiky zaradují se do skupiny „D“
schématu pro časový postup v tomto paragrafu
stanoveného.
§ 2.
Smluvní cejchmistři a výpomocné technické
T. Q. Masaryk v. r.
síly, jichž celková služební doba jest kratší čtyř
Švehla
v.
r., v zastoupení ministerského
roků, obdrží služební požitky přiznané prakti
kantům úřednické skupiny „Dli. Rozdíl mezi tě
předsedy.
mito požitky a jich nynějšími ponechá se jim však
Staněk v. r.
jako doplňkový přídavek, jenž se po dosažení
vyšších normálních požitků zastaví.
Čfs. 250.
§ 3.
Zákon
so
dne
13. května 1919,
Smluvní cejchmistři a výpomocné technické
síly zařadí se, činí-li jejich civilní služební doba
kterým se zrušti}! zákony o certiflkatfstectí.
nejméně 4 léta, do XI. hodnostní třídy.
Podle usnesení Národního shromáždění se
§ 4.
nařizuje:
Služební doba, kterou smluvní cejchmistři a
§ 1.
výpomocné technické síly ztrávili až do převzetí
Zákony ze dne 19. dubna 1872, z. ř. č. 61
<k> stavu státních úředníků, započte se jim pro (rakouský) a zákon či. II. z r. 1873 (uherský)
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