Ročník 1919.

363

Sbírka zákonů a nařízení
sž&íu

česlcoslo^veii.sIžLélio..

Částka Lm.

Vydána dne 21. kvStna 1919.* 24

Obsah: (Oís. a49.—256.) 24 6 Zákon o převzetí smluvních cejchmistri a vj-pomoonýoh teoimiokýoh *íl do
stavu státních úředníků zařáděných d> hodnostních tříd. — 250. Zákon, kterým se zrušují zákony
o certifikatistech. — 2ol. Zákon, jímž se zrušnjí se zpětnou působností některá ustanoveni služební prag
matiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i norm du pro kancelářský personál města Olomouce. __
252. Zákon o definitivním ustanovení výpomocných sluhů. — 253. Nařízení o obchodu lučebninami. —
2o4. Nařízení o obchodu hořčičným semenem. — 255. Nařízení, jímž zrušuje se zákaz o používáni
cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží a podáváni cukru v určitých podnicích. — 256. Na
řízení, že jest použiti minist rského nařízení ze dne 27. července 1907, z. ř. 6. 193, na oddělení pro
______ kartáčnictví, jež jest zřízeno při Deylové ústavu pro slepé v Praze III.

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)
58
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v oblasti Slovenska, jakož i příslušné všeobecné j 20. srpna 1917, tak i ve znění pozdějším podle
nařízení ministerstva obrany v býv. Rakousku- usnesení ze dne 28. října 1918,
c) poslední věta posledního odstavce § 23
Lihersku ze dne 12. července 1872, z. ř. č. 98,
organisačního statutu podle usnesení sboru obec
po případě č. 13.566-IV. z r. 1873, se zrušují.
ních starších ze dne 20. srpna 1917.
§ 2.
3. Dodatky k § 24. organisačního statutu služební
Práv a výhod již nabytých se zákon tento pragmatiky podle usnesení sboru obecních star
netýče.
ších zc dne 28. října 1918, a to odst. 2.: „Bei
§ 3.
Pensionierung... až ... zugestanden", odst. 3.
Zákon tento nabude platnosti dnem svého poslední věta: „Die Witwenpcnsion ... až ... angeíiihrt wurde“, odst. 4. poslední věta „Bei Pen
vyhlášení.
§ 4.
sionierung ... až ... Anwendung“.
4. Poslední odstavec čl. 14. normálu pro kance
Provedením zákona pověřují se veškerá
lářský personál ve znění starším („Solíte... až
ministerstva.
... werden"), pak odstavec 3. („Ebenso ... až
... treten“), 5. („Diese ... až ... erfolgťO a
T. O. Masaryk v. r.
13. („Solíte... až ... werdciD).
Švehla v. r.,
§ 2.
v zastoupení- ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Winter v. r.,
§ 3.
jako ministr sociální péče a v zastoupení
ministra spravedlnosti.
Ministru vnitra se ukládá, aby tento zákon
provedl.
Stříbrný v. r.,
jako ministr pošt a v zastoupení
T. G. Masaryk v. r.
ministra Národní obrany.
Švehla v. r.,
Dr. Zahradník v. r.
Habrman v. r.
v
zastoupení
min.
předsedy a jako ministr
Prášek v. r.
Dr. Stránský v. r.
vnitra.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Hruban v. r.
Staněk v. r.
Cis. 252.
Zákon ze dne 13. května 1919
o definitivním ustanovení výpomocných sluhů.
Cis. 251.
Zákon ze dne 13. května 1919,

jímž se zrušuji se zpětnou působností některá
ustanovení služební pragmatiky pro úředníky,
učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský
personál města Olomouce.
Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:
§ 1.
Tato ustanovení služební pragmatiky pro
úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro
kancelářský personál města Olomouce se zru
šují se zpětnou působností:
1. §..58 a poslední věta § 61 služební prag
matiky ve znění původním z roku 1914, jakož
i ve znění usneseném sborem obecních starších
ze dne 28. října 1918.
. . 2. Pokud týkají se ustanovení § 58 služební
pragmatiky:
a) dodatek k ní podle usnesení sboru obec
ních starších ze dne 20. srpna 1917,
b) dodatky k § 21 organisačního statutu
služební pragmatiky, a to jak ve znění starším
podle usnesení sboru obecních starších ze dne

Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:
§ 1.
Trvale ustanovení a plně zaměstnaní vý
pomocní sluhové nebo provisorně přijatí vý
pomocní sluhové a jim na roven postavení zří
zenci státních úřadů, ústavů a podniků, jejichž
nepřetržitá služební doba začala se před 1. led
nem 1914, jmenují se definitivními úředními sluhy
nebo zřízenci,' jestliže splnili všeobecné pod
mínky stanovené zákonem ze dpe 25. ledna 1914,
z. ř. č. 15.
Smluvní poměr výpomocných berních vyko
navatelů sc účinkem 1. odstavce za stejných
podmínek ruší. Přísežní berní vykonavatelé
budou za podmínek uvedených v odstavci 1.
jmenováni podúředníky finanční správy.
Služební doba. ztrávená pro válku ve vojšte,
nebo nastoupení aktivní služby vojenské (vyjma
povinnou presenční službu) nepokládá se za
přerušení služební doby.
§ 2.
Podle tohoto zákona jmenovaní definitivní
úřední sluhové a zřízenci zařaďují se do onoho

