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Čís. 25.

Zákon ze dne 18. prosince 1919,
jímž se mění ustanovení čl. IV. a doplňuji ustano
vení čl. V. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. 
z. a n„ o úpravě poměrů státních zanséstnanců.

Článek I.

Ustanovení článku IV. zákona ze dne 7. října 
1919, Čís. 541 Sb. z. a n., se zrušují a nahrabují 
takto:

§1.
Státní úředníci, na něž se vztahují ustanovení 

tohoto zákona a kteří byli před účinností jeho 
v úřad svůj dosazeni, budou přeřaděni do plato
vých stupňů téže hodnostní třídy, jejíž požitky 
ttiaji y den účinnosti tohoto zákona, podle celkové 
započitatelné doby ztrávené v požitcích této třídy 
ve smyslu čl. I., !§i 2.

Dovršil-li však úředník ve své nynější hod
nostní třídě již Hnitu stanovenou ve čl. III. tohoto 
zákona pro časový postup do požitků vyšší hod
nostní třídy, postoupí ilrncd do požitků této vyšší 
třídy; doba přesahující tuto postupovou lhůtu ne
započte se mu však ani pro postup do vyšších 
stupňů ani pro časový postup do další vyšší hod
nostní třídy.

Oněm úředníkům však, kteří v den účinnosti 
tohoto zákona jsou v požitcích nejvyšší hodnostní 
třídy, jíž bylo lze časovým postupem podle dří
vějšího zákona dosáhnouti, připočte se doba pře
sahující lhůtu časového postupu do požitků nově 
otevřené třídy hodnostní podle tohoto zákona, pro 
Postup do vyšších stupňů této třídy.

Úředníkům, kteří jsou již v nejvyšší hod
nostní třídě dosažitelné časovým postupem podle 
tohoto zákona, bude k době, kterou již ztrávili 
v této nejvyšší hodnostní třídě, připočten pro po
stup do vyššícli stupňů rozdíl, o který služební 
noba ztrávená v požitcích předcházející třídy byla

delší než lhůta stanovená pro časový postup z této 
třídy do třídy vyšší podle tohoto zákona.

§ 2.

Ostatní zaměstnanci státní, kteří nejsou za
řáděni do hodnostních tříd, budou přeřaděni do té
hož stupně platového podle tohoto zákona, v němž 
nyní jsou, při čemž se jim započítá doba v tomto 
stupni ztrávená pro postup do požitků nejblíže 
vyššího stupně, aniž se jim však započítá doba, 
o kterou ztrávili déle v dosavadním stupni, do 
dalšího postupu.

Oněm státním zaměstnancům však, kteří 
v den účinnosti tohoto zákona jsou v nejvyšším 
stupni platovém podle dřívějších zákonů, zapo
čítá se doba v tomto dosavadním nejvyšším stup
ni ztrávená pro postup do vyšších stupňů plato
vých tímto zákonem nově utvořených.

Osobní starobní přídavky aktivních státních 
úředníků (čl. III. zákona ze dne 19. září 1898, č. 172 
ř. z.) a starobní přídavky do kategorie pod- 
ňředníkňv a sluhů náležejících státních zaměst
nanců (§ 1 zákona ze dne 23. července 1919, č. 453 
Sb. z. a n.) se zrušují.

Ti zřízenci (sluhové, podúředníci), kteří již do
1. září 1919 dosáhli starobního přídavku od 200 
do 400 K, zařáděni budou o jeden stupeň platový 
podle čl. I., § 3 tohoto zákona, oni, kteří dosáhli 
starobního přídavku 500 až 700 K, o dva stupně 
výše.

Článek II.

článek V. zmíněného zákona se doplňuje 
takto:

§ 3.

Čekatelé na místa úřednická, kteří dne 1. září 
1919 dovršili nejméně l rok služby přípravní té
hož služebního odvětví stejného resortu, budou, 
jestliže vyhověli zákonitým podmínkám a vyko
nali předepsané odborné zkoušky, jmenováni de
finitivními úředníky příslušné hodnostní třídy
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s platností od 1. září 1919, avšak doba převyšující 
jeden tok se pezapočítá pro postup do vyšších
platů.

Článek II!.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. září
1919.

Článek IV.

Provedením zákona tohoto pověřují se ve
škerá ministerstva.

4
T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Dr. Beneš v. r. Sonntág v. r.

KloSáč v. r.
Dr. Winter v- r..

jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného ministra pro zásobování lidu a nepřítom
ného ministra veřejného zdravotnictví a tělesné 

výchovy.
Dr. Franke v. r„

jako ministr železnic a v zastoupení nepřítomného 
ministra obchodu.

Habrman v. r. Dr. Veselý v. r.
Švehla v. r.,

jako ministr vnitra a v zastoupení nepřítomného 
ministra zemědělství a nepřítomného ministra pošt 

a telegrafů.
Hatnpl v r. Dr. Hodža v. r.

Cis. 26.

Nařízeni vlády republiky československé 
ze dne 2. ledna 1920

o zřízení státní elektrárenské rady.

Na základě § 31 zákona ze dne 22. července 
1919, č. 438 Sb. z. a n., nařizuje se takto:

Působnost státní elektrárenské 
rady.

§■ 1.
^i) Při ministerstvu veřejných prací zřizuje se 

elektrárenský poradní sbor zvaný „Státní elek
trárenská rada“, aby podával dobrá zdání o za
mýšlených nařízeních prováděcích a technických 
předpisech, jakož i o nejdůležitějších opatřeních 
v záležitostech soustavné elektrisace a elek
trického hospodářství vůbec pro celou oblast státu 
československého.

N) Sídlo státní elektrárenské rady jest 
v Praze.

(3) Státní elektrárenská rada podává minister
stvu veřejných prací dobrá zdání buď k podnětu 
ministerstva veřejných prací neb z vlastního po
pudu.

Složení státní elektrárenské rady.

§ 2.
(i Členy státní elektrárenské rady, jimiž 

mohou býti jen svéprávní českoslovenští státní 
občané, jmenuje z kruhů uvedených v § 31 cit. 
zákona na dobu tří let ministr veřejných prací.

(2) Úhrnný počet členů státní elektrárenské 
rady nemá býti větší než 45.

(3) Odstoupí-li některý ze členů státní elek
trárenské rady před uplynutím funkčního období, 
Jmenuje ministr veřejných prací člena náhradního.

(1) po uplynutí funkčního období mohou býti 
dosavadní členové znovu jmenováni.

P ř e d s e d a e 1 e k t r á r e n s k é rady.

§ 3.

Předsedou elektrárenské rady jest ministr 
veřejných prací, jejž zastupuje úředník ministrem 
veřejných prací určený.'

Plenům a výbory.

§ 4.

Státní elektrárenská rada jedná:
a) v plenu,
b) v stálém elektrárenském Výboru (§ 6, odst. 1.

nařízení),
c) ve tříčlenných výborech dle § 27, odst. 4. cit.

zákona,
d) v jiných zvláštních výborech, jež zřídí státní

elektrárenská rada.

Zasedání.

§ 5.
(1) Státní elektrárenská rada shromažďuje se 

k zasedání na pozvání ministra veřejných prací 
dle potřeby, nejméně však jednou do roka. V po
zvání budiž uveden předmět jednání. Na žá
dost aspoň čtvrtiny členů 1 svolává se státní 
elektrárenská rada k mimořádnému zasedání nej
déle do čtyř neděl od doručení žádosti minister
stvu veřejných prací.

ú) Zasedání státní elektrárenské rady json 
neveřejná. Jednotlivým ministerstvům jest po
necháno, aby vysílala do zasedání své zástupce. 
Předseda může k valným schůzím neb schůzím 
výboru přizvat! též znalce, kteří nejsou členy 
elektrárenské rady a též zástupce elektrických 

1 podniků, o jichž záležitosti se jedná.


