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ostatní spory, vzešlé ze služebních poměrů, roz
hodují se pořadem soudním.

Pravidla o zřízencích již ustanove
ných.

& 25.
Zřízenci, kteří byli ustanoveni dříve, než 

tento zákon nabyl platnosti, zůstanou — jsou-li 
státními občany republiky Československé — i na 
dále ve svém dosavadním služebním postavení.

V každém případě přísluší jim však do tří mě
síců ode dne účinnosti tohoto zákona právo vy- 
sloviti se, má-li pro budoucnost jejich služební po
měr býti posuzován na dále pádle ustanovení to
hoto zákona či nic, jinak platí jejich dosavadní 
smlouva.

Zřízenci, který se podrobí ustanovením to
hoto zákona, započítají se léta ztrávená v do
savadní službě.

Nehledě k tomu zůstávají zvláštní výhody, 
přiznané takovýmto zřízencům jich služební 
smlouvou, na dále v platnosti.

Pokud zřízenci ti nebyli již dříve ustanoveni 
definitivně, náleží okresnímu zastupitelstvu uči- 
niti opatření, aby prozatímní ustanovení jich ne
trvalo déle, nežli po dobu jednoho roku ode dne, 
kdy zákon tento nabyl účinnosti, ač-li podle dří
vější úmluvy nenabývají nároků na ustanovení 
trvalé již dříve.

a jsou dle § 1, IV. nařízení veškerého ministerstva 
z 1. února 1914, č. 34 ř. z., zařáděni do skupiny E 
§u 52 služ. pragm., vřaďují se do skupiny D téhož 
ustanovení.

Žadateli o místo takové jest nadále prokázat! 
předběžné vzdělání §em 52 služební pragmatiky pro 
skupinu D předepsané a vykonali prvou zkoušku 
kancelářskou a zkoušku knihovní.

§ 2.

Úředníkům soudní kanceláře již ustanoveným 
a jmenovaným, dále těm, kteří jim na roven byli 
postaveni § 2, odst. 2. zákona z 18. února 1919, čís. 
89 ~Sb. z. a n. promíjí se nedostatek předběžného 
vzdělání.

Nedostatek tento může v jiných případech 
prominouti ministr spravedlnosti a může během 
jednoho loku od účinnosti tohoto nařízení v přípa
dech zvláštního ohledu hodných kancelářské úřed
níky přeřadili do skupiny D §u 52 služ. pragm. a 
nové úředníky jmenovali promíjeje jim výkon 
zkoušky knihovní.

§ 3.
Dle § 2, odst. 1. zákona z 18. února 1919, čís. 

89 Sb. z. a n„ do hodnostních tříd zařádění vrchní 
oficianti, oficianti a pomocníci zůstávají nadále ve 
skupině E §u 52 služ. pragm-

§ 4.

Článek II.
Kde mluví zákon tento o okresním zastupitel

stvu neb okresním výboru, rozumí se tím pro 
Moravu a Slezsko silniční výbor.

článek III. /
Nároky z tohoto zákona vyplývající počítají 

se ode dne 1, září 1919.

Článek IV.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení, 

článek V.

Nařízení toto jest účinným 1. únorem 1920; 
provedením pověřuje se ministr spravedlnosti.

Švehla v. r. 
Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
úabrman v. r. 
Staněk v, r. 
Prášek v. r.

Tusar v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 

Hampl v. r. 
Houdek v. r.

Ministru vnitra se ukládá, aby zákon tento 
provedl.

T. G- Masaryk v. r 
Tusar v. r.
Švehla v. r.

Čís. 18.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. prosince 1919, 
jímž zařaďují se úřednic! soudní kanceláře do sku
piny D §u 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, 5. 15 

ř. z. (služ. pragm.).

§ 1.
Úředníci soudní kanceláře, kteří vykonali 

Prvou zkoušku kancelářskou a zkoušku knihovní

Čís. 19.
Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 30. prosince 1919,
jimž se vydávají další předpisy prováděcí k zá
konu z 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úra

zovém pojištění dělníků.

Podle zmocnění obsaženého v článku XVIII. 
až XX. zákona z 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n„ 
vydávají se tyto předpisy:

§ 1.
Práva a povinnosti úrazové pojišťovny hor

nické ve Vídni, pokud jde o úrazy, které se staly 
v'době mezi 1. lednem 1915a31. prosincem 1918 
v podnicích uvedených v § 2 odst. 1. nařízení
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vlády republiky Československé z 19. května 1919, 
č. 356 Sb. z. a n., a ležících v území republiky 
Československé, přecházejí dnem 1. ledna 1920 na 
nové nositele pojištění, jimiž jsou úrazové po
jišťovny dělnické v Praze a v Brně, příslušné po
dle místa provozovny podniku, ve kterém se úraz 
stal.

§ 2.

K rozhodování spm-ů, které se týkají úrazí 
označených v § 1 tohoto nařízení, jest bez ohledu 
na to. zdali výměr vzatý v odpor vydala ještě úrk 
zová pojišťovna hornická ve Vídni, příslušným 
podle toho, proti které úrazové pojišťovně žaloba 
směřuje, jedině:

a) horní senát rozhodčího soudu úrazové poji
šťovny dělnické v Praze,

b) expositura rozhodčího soudu úrazové poji
šťovny dělnické v Brně se sídlem v Mor. 
Ostravě.

§ 3.
a) Působnost rozhodčích soudů úrazové pojl- 

Éíovny hornické ve Vídni, zřízených podle § 15

zákona z 30. prosince 1917, č. 523 ř. z., v Praze, 
Mostě a Mor. Cstravě, přestává dnem 31. pro- 
šince 1919.

b) Spory dne 31. prosince 1919 neskončené 
odkázati jest k projednání rozhodčímu soudu pří
slušnému podle § 2 tohoto nařízení.

' T §4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dne 1. ledna

1920.
§ 5.

Provedením nařízení tohoto pověřuje se mi
nistr sociální péče.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 

Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Sonntág v. r.

Prášek v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r.

í

Ze Státní tiskárny v Praze.


