
Zákon ze dne 15 kvšt ta 1919

o zřízení aktuárských úředníků ve službě 
politické a policejní.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.
U státních politických a policejních úřadů 

mohou býti ustanoveni pro pomocnou konceptní 
službu aktuárští úředníci.

Čekatelé na takováto místa mohou býti při
puštěni v počtu potřebou stanoveném jako éle- 
vové akuárští do zkušební prakse; musí proká- 
zati, že vykonali zkoušku dospělosti na úplné 
střední škole veřejné anebo právem veřejnosti 
nadané anebo na nějakém civilním ústavě vyučo
vacím, který těmto středním školám bude na
řízením o předběžném vzdělání pro službu aktuár- 
skou na roven postaven.

Elevové aktuárští (čl. 11. úvoz. ustanovení ze 
dne 25. ledna 1914, z. ř. č. 15), vykonávajíce služ
bu. mají postavení úředníků.

Aktuárští elevové, kteří zkušební praksi 
po 3 léta úspěšně- konali a odbornou zkoušku 
s dobrým prospěchem vykonali, mohou býti usta
noveni definitivně za úředníky aktuárské.

Podrobnější ustanovení o konání aktuárské 
zkoušky v odstavci 4. uvedené, budou vydána 
nařízením.

§ 2.
Pokud tento zákon neobsahuje žádných 

zvláštních nařízení, platí pro aktuárské úředníky 
všeobecná zákonná ustanovení o civilní státní 
službě. *

Čís. 262. *

Aktuárští úředníci slují v XI. třídě asistenty, 
v X. třídě adjunkty, v IX. třídě aktuáry a 
v VIII. třídě vrchními aktuáry.

§ 4.
Ministerstvo jest zmocněno, aby do 3 let 

počínajíc od působnosti tohoto zákona na žádost 
zařadilo mezi pomocné konceptní úředníky:

a) kancelářské pomocníky a kancelářské 
oficianty, jestliže prokázali předběžné vzdělání 
v § 1., odst. 2. ustanovené a byli v úřadu prvé 
instance aspoň po 3 léta výhradně nebo převážně 
v pomocné konceptní službě s dobrým úspěchem 
zaměstnáni;

b) kancelářské úředníky, jestliže vychodili 
s dobrým prospěchem aspoň nižší střední školu 
nebo ústav jí na roveň postavený a byli aspoň 
po 5 let u úřadu prvé instance výhradně nebo 
převážně v pomocné konceptní službě s dobrým 
úspěchem zaměstnáni.

Podrobnější určení, jak má se prováděli toto 
ustanovení, budou vydána nařízením.

§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
§ 6.

Provésti tento zákon ukládá se ministru 
vnitra.

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

předsedy a jako ministr vnitra.

§ 3.

Státní tiskárna v Praze.


