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§ 14.

|

Ministr sociální péče se zmocňuje, aby v do- |
hodě se zúčastněnými ministry rozšířil nařízením *
působnost tohoto zákona od případu k případu
i na spory, které by v budoucnu vznikly ze slu
žebního poměru mezi zaměstnavateli a zřízenci
v kovodělném průmyslu.
§ 15.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§ 16.
Ministru sociální péče se ukládá, aby jej
provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Winter v. r.,
Cis. 656.
Vyhláška m'nisterstva vnitra v dohodě
s ministerstvem spravedlnosti
ze dne 14. prosince 1919,
že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne
18. listopadu 1919, č. 621 Sb. z. a n„ kterým se
mění zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8 Sb. z. a
H., jímž se zrušuje zabavení jmění pro čisy velezrádné.
-V zákoně ze dne 18. listopadu 1919, kterým
se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8 Sb. z.
a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy
velezrádné, vyhlášeném v částce CXXXI. Sb. z.
a n. z r. 1919 pod č. 62-1, má třetí řádek §3
správně zníti:
„m ušil vynaložit! na řádnou sprá
vu tohoto jmění" a nikoli „nebo soud, jemuž
přikázána byla správa jmění."
Šveiila v, r.
Dr. Veselý v. r.

Cis. 657.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 9. listopadu 1915
jímž upravují se služební požitky dozorkyn
vězňů.
§ 1.
Pro dozorkyně vězňů určuje se tato stupnice
služného:
Stupeň
Korun
1 . . .
2 . , ., . . . 2304

,

Stupeň
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Korun

.
.
.
,
.
.
.

..... 2508
..... 2700
................... 2904
.................. 3108
.................. 3300
.................. 3504
.................. 3708
.................. 3900
. .................. 4104
. .................. 4308
. .................. 4500

Postup do 2--10 stupně služného děje se po 2,
do 11—13 stupně po 3 letech ztrávených v před
cházejícím stupni a započítatelrvýcii do výslužby.
Podmínkou postupu jest uspokojivý výkon
služby. Vyloučení z postupu může nastati jen
výrokem kárným. Vypočítává-li se předepsaná
služební doba pro postup do vyššího stupně. pla
tového, nebudiž přihlíženo k době, která dle před
pisů platných pro dozorce vězňů není do tohoto
postupu včííatelnou.
f
O postupu do vyššího stupně platového budiž
vyhotoven dekret a v něm uveden den nápadu
vyšších požitků.
Počátek služební doby včítatelné do postupu
odpovídá počátku služební doby dle § 8 nařízení
ministerstva spravedlnosti ze 7. března 1914, č. 24
Věstníku. Jest tedy den nápadu počátkem slu
žební doby ve vyšším stupni platovém.
§ 2.
Dozorkyním vězňů přísluší za dosavadní činnostní (aktivitní) přídavek nadále přídavek míst
ní- jenž činí: pro Prahu a předměstí pražská, pa
třící dosáid do I. třídy činnostních přídavků, 50^
služného, nejvýše však 2000 K, v ostatních mí
stech I. třídy, jakož i v místech II. třídy 90%,
v místech III. třídy 80% a v místech IV. třídy 70%
z částek vyplývajících pro Prahu,
částky připadající na místní přídavky upra
vují se vždy na nejblíže vyšší obnos dělitelný
dvanácti, pokud nejsou touto číslicí dělitelný.
§ 3.
Starobní přídavky se zrušují.
§ 4.
Dozorkyně vězňů již ustanovené přeřaděny
budou do téhož stupně platového podle tohoto na
řízení, v němž nyní jsou, při čemž bude se postu
povat! stejně jako při přeřaďování dozorců vězňů
podle zákona ze dne 7. října 1919. č. 541 Sb. z.
a n.

