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Cis. 257.
Nařízení vlády republiky Československé
xe -ine 19. května 1919 •
o přídavcích k atíjutu auskultantů a právních
praktikantů.
§ 1.
Auskultanti a právní praktikanti ve smyslu
51. 1. uvozovacích ustanoveni k zákonu z 25. ledna
1914, z. ř. 5. 15, kteří vyhovujíce předepsaným
podmínkám, nemohli vstoupiti do přípravné
služby soudcovské, poněvadž konali službu vo
jenskou, obdrží příplatkem k adjutu a drahotnímu
přídavku:
1. trvala-li jejich úhrnná vojenská služba aspoň
tři léta, částku rovnající se rozdílu mezi je
jich adjutem a nynějším drahotním přídav
kem s jedné strany a mezi služným včetně
aktivního a drahotního přídavku X. hodnostní
třídy I. platové stupnice se strany druhé;
2. trvala-li jejich úhrnná vojenská služba méně
než tři léta, a!e alespoň dvě léta, částku ve
výši dvou třetin příplatku pod 1.;
3. trvala-li jejich úhrnná vojenská služba.méně
než dvě léta, ale alespoň jeden rok, částku ve
výši jedné třetiny příplatku pod 1., nejméně
však 500 K.
§ 2.
Auskultanti a právní praktikanti, kteří vstou
pili do přípravné služby soudcovské, nekonavše
vojenské služby dle § 1. obdrží příplatkem ku
svému adjutu a drahotnímu přídavku:
1. činí-li jejich přípravná služba dne 1. března
1919 alespoň dvě léta, částku ve výši dvou
třetin rozdílu v § 1 bod 1.);
2. čini-li jejich přípravná služba dne 1. března
1919 méně než dvě léta, avšak více než jeden
rok. částku ve výši jedné třetiny rozdílu v § 1
bod 1, nejméně však 500 K;
3. číní-íi fejich přípravná služba d?>e i března i
1919 méně než jeden rok, ročně 500 K.

§ 3.
Auskultanti a právní praktikanti, kteří posud
neskončili přípravné služby a konali službu vo
jenskou, obdrží příplatkem ku svému adjutu a
drahotnímu přídavku:
1. trvala-li dne 1. března 1919 jejich přípravná
služba a vojenská služba dohromady nejméně
tři léta, částku ve výši rozdílu v § 1, bod 1.;
2. trvala-li dne 1. března 1919 jejich přípravná
služba a vojenská služba dohromady více
než dvě léta, avšak méně než tři léta, částku
ve výši dvou třetin rozdílu v § 1, bod 1.;
3. trvala-li dne 1. března 1919 jejich přípravná
služba a vojenská služba dohromady více než
jeden rok, avšak méně než .dvě léta, částku
ve výši jedné třetiny rozdílu v § 1, bod 1.,
nejméně 500 K.
§ 4.
Vojenskou službou rozumí se i služba za
války konaná podle branných předpisů i služba
konaná v československém vojsku v repuiblice
i mimo jeií území.
Vojenská služba počítá se teprve od té- doby,
kdy osoby zde uvedené splnily předepsané pod
mínky pro přijetí do přípravné služby soud
covské.
§ 5.
Nařízení toto jest účinným dnem 1. března
1919 a provedení jeho se ukládá ministru spra
vedlnosti ve shodě s ministrem financí.
Švehla v. r., v zast. min. předsedy.
Dr. Stránský v. r.
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Rašín v. r.
fiabrman v. r.

Stříbrný v. r.
Dr. Winter v.
Staněk v. r.
Dr. Zahradník
Dr. Vrbenský
Dr. Hruban v.
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