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§■ 10.
Přednosta a referent příslušného odboru v mi- I
nisterstvu veřejného zdravotnictví a tělesné vý
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
chovy jsou řádnými členy stálého poradního sboru
hlášení.
z moci svého úřadu.
Jeho provedením pověřuje se ministerstvo ve
Místopředsedu zvolí si stálý poradní sbor řejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
z plena za přítomnosti nejméně 7 členů kromě
předsedy, absolutní většinou hlasů.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Staněk v. r.
§ 5.
Dr. Winter v. r.
Sonntag v. r.
Funkční doba předsedy, místopředsedy, jme Dr. Veselý v. r.
Dr. Hodža v. r.
novaných členů řádných a náhradníků trvá 3 léta. Habrman v. r.
Dr. Heidler v. r.
Vystoupí-li některý řádný člen před koncem tří Dr. Šrobár v. r.
Dr. Franke v. r.
leté doby funkční, nastoupí pro zbytek tříletí ná
Hampl
v. r.
Klofáč
v.
r.
hradník.
Houdek
v. r.
Prášek
v.
r.
Jmenovaní členové řádní a náhradníci mohou
po 31eté době funkční opět býti jmenováni.

§6.
V jednotlivých případech může předseda, neb
zastupující místopředseda povolali k poradám od
borníky, kteří nejsou členy stálého poradního
sboru. Tito odborníci mají toliko hlas poradní.

Čís. 28.

Zákon ze dne 12. prosince 1919
o reorganisaci finanční stráže.

§ 7.
Předseda svolává stálý poradní sbor dle po
třeby, jmenovitě na žádost ministerstva veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy anebo žádá-H
o to aspoň 1IS řádných členů.

§ 8.
Schůze stálého poradního sboru jsou neve
řejné. O každé schůzi sepíše se protokol.
Jednací řád stanoví si poradní sbor sám a to
za přítomnosti nejméně 7 členů kromě předsedy
absolutní většinou hlasů. Za stejných podmínek
může býti také platný jednací řád změněn. Jed
nací řád i jeho změny schvaluje ministerstvo ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
§ 9.
Úřad členů stálého poradního sboru jest úřa
dem čestným. Členové, bydlící mimo policejní ob
vod pražský, mají nárok za účast na svolané
schůzi na dietu denních 30 K a náhradu cestov
ného. Tytéž nároky mají všichni členové za cesty,
které podnikají, aby splnili úkol jim poradním sbo
rem uložený a ministerstvem veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy schválený.
Za zvláštní práce s výdaji spojené, nebo za
větší práce odborně-literární může ministerstvo
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy jednot
livým členům udělili přiměřené remunerace k ná
vrhu předsedy tohoto poradního sboru z dotace,
již má k disposici ministerstvo veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy pro potírání alkoholismu. I

§ 1.
Dosavadní finanční stráž se zrušuje a nahra
zuje se pro vnitrozemí důchodkovou kontrolou a
pro službu pohraniční finanční stráží pohraniční.
§ 2.

K Přijetí k důchodkové kontrole vyžaduje se
mimo všeobecné pro státní službu ustanovené
podmínky, vzdělání rovnající se celkem 6. třídě
středoškolské. Ministr financí může v případech
nutných povolili výjimky.
Legionářům přiznává se přednostní nárok na
přijetí. Legionářům může ministerstvo financí po
volit! úchylku od ustanovení co do stáří a stavu
plaíných.
'
§3.
Pro příslušníky důchodkové kontroly zavá
dějí Se dvě odborné zkoušky, a to nižší a vyšší.
Rozsah a zkušební předměty těchto zkoušek bu
dou stanoveny podle potřeb služebních nařízením.
§4.
Pro vykonávání důchodkové kontroly budou
zařízeny zvláštní důchodkové kdntrolní úřady,
jež podléhali budou přímo příslušným finančním
úřadům I. stolice.

§5.
Příslušníci důchodkové kontroly jsou úřed
níky Československé republiky a zařacfují se do
hodnostních tříd podle skupiny D služební prag
matiky.
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§ 6.
Místo diet přísluší úředníkům důchodkové
kontroly paušální náhrada roční částkou, a to:
v XI. hodnostní třídě 804 K
900 K
X.
v
V
v IX.
v 1.008 K
v VIII.
77 1.104 K
v VII.
r 1.200 K
Paušál úřednických čekatelů rovná se paušálu
v XI. hodnostní třídě.
Vedle dietního paušálu stanoví se cestovní
paušál podle rozlohy kontrolního obvodu a podle
rozsahu služby ministerstvem financí, a to bez
rozdílu hodnostní třídy, roční částkou od 480 do
960 K.
§ 7.
Služba důchodkové kontroly koná se v obleku
občanském, dlužno však vykázati se úřední legi
timací.
§ 8.
Služební poměry pohraniční finanční stráže
upraví se pro přechodní dobu nařízením.
§ 9.
Přechodná ustanovení.
tlředníci a zřízenci dosavadní finanční stráže
přejímají se k důchodkové kontrole s obmezením
vytčeným v § 10 tohoto zákona podle těchto usta
novení:
1. Úředníci finanční stráže přeřacfují se ze
skupiny E do skupiny D státních úředníkův a zařadují se na poprvé podle celkové doby služební
a podle svého předběžného vzdělání takto:
Úředníci s celou střední školou a složenou
zkouškou zralosti zaradují se
X. hodn. třídy
po 12 letech do
IX.
„ 18
V
vm.
„ 24
VII.
W
, 32
V
-

y,

77

"

r

77

-

n

77

Ostatní úředníci:
po
„
*
,

12 letech do
18
*
*,
26
34
y

••
77

n

X. hodn. třídy
IX.
77
VIII.
19
VII.

zemský finanční úřad a dva členy a jejich náhrad
níky vyšlou ze svého počtu příslušníci dosavadní
finanční stráže té které země.
Je-li celková služební doba úředníků, o něž
jde, delší nežli služební doba svrchu udaná, za
počte se jim časový rozdíl pro postup do vyšších
požitkův a poukáží se v daném případě vyšší po
žitky k výplatě.
2. Zřízenci dosavadní finanční stráže, pokud
vykazují kvalifikaci aspoň „dobrou*1 a budou pře
jati k důchodkové kontrole (§ 10), zařadí se do
hodnostních tříd a stupňů platových skupiny D
státních úředníků podle těchto ustanovení:
*
a) Zřízenci, kteří úspěšně vykonali, nebo do jed
noho roku ode dne vyhlášení zákona vyko
nají, dosavadní úřednickou nebo bývalou po
travní zkoušku, budou zařáděni do platových
stupňů jednotlivých hodnostních tříd podle
služného (bez povyšovacího přídavku), které
jim přísluší od 1. září 1919 na základě nové
úpravy (zákon ze dne 7. října 1919, č. 541
Sb. z. a n.), při čemž se jim započtou 2 roky
pro postup do vyšších požitků.
b) Zřízenci, kteří vykonali jenom dosavadní
zkoušku respioientskou, budou zařáděni do
t»latovýcli stupňů jednotlivých hodnostních
tříd podle služného (bez povyšovacího pří
davku), které jim přísluší od 1. září 1919 na
základě nové úpravy (zákon ze dne 7. října
1919, č. 541 Sb. z. a n.), s tím obmezením, že
zřízenci, kteří mají vzdělání v § 2 tohoto zá
kona žádané, mohou postoupit! nejvýše do
VIII., a oni zřízenci, kteří tohoto vzdělání ne.
mají, nejvýše do IX. třídy hodnostní. Zřízen
cům, kteří požívají povyšovacího přídavku,
započte se 1 rok pro postup do vyšších po
žitků. Další postup podmíněn jest úspěšným
vykonáním vyšší odborné zkoušky (§ 3).
c) Zřízencům, kteří respicientské zkoušky dosud
»emají, povoluje se k vykonání nižší v § 3
tohoto zákona označené zkoušky lhůta do
konce roku 1920. Vykonají-li řečenou zkoušku
v této lhůtě, budou zařáděni do důchodkové
kontroly začátkem měsíce, jenž po zkoušce
následuje, za podmínek v předchozím odst. b)
uvedených.

77

V
77

77

Do VIII. a VII. hodnostní třídy mohou však býti
zařáděni pouze oni úředníci, které komise u pří
slušného zemského finančního úřadu zvlášt k tomu
ustanovená uzná za způsobilé, aby důchodkový
úřad samostatně úspěšně vedli.
Tato komise skládá se z předsedy neb jeho
zástupce a čtyř členů. Předsedu a jeho zástupce
jmenuje ministerstvo financí, dva členy ustanoví

Nekryje-li se toto služné s platovým stupněm
úředirckélio schématu, nastupuje zařádění do
stupně nejblíže vyššího. Doba, ztrávená v plato
vém stupni zřízeneckém, na základě kterého na
stane přeřazení, započte se do postupu v úředni
ckém schématu.
d) Zřízenci, kteří vykonali s úspěchem respicientskou zkoušku, mají předepsané vzdělání
(§ 2) a slouží déle 1 roku, avšak nemají služ
ného 2808 K, budou zařádění do XT. hodnostní
třísly.
v
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Ostatní dosud nezkoušení zřízenci finanční
.stráže, kteří mají předepsané vzdělání, stanou se
čekateli na úřednická místa ye skupině D.
Ve všech těchto případech nesmí bytí zařá
děním přivoděna újma v dosavadních služebních
požitcích.
§ 10.

K důchodkové kontrole nemohou ze sboru
dosavadní finanční stráže býti převzati zaměst
nanci:
1. kteří po 28. říjnu 1918 byli pro pohraniční
službu přijati,
2. kteří do stanovené jednoroční lhůty nevy
konají nižší respicientské zkoušky (§ 9, odst. 2 c),
3. o kterých komise, v § 9, pod čís. 1. ozna
čená, na připadnou stížnost s konečnou platností
rozhodne, že nelze jich doporučili k přijetí k dů
chodkové kontrole, a to zejména proto/
a) že zaměstnanec má kvalifikaci méně dobrou,
b) že byl převzat ze služeb cizího státu do služeb
československé finanční stráže, ř
c) že dosavadní celková služební činnost nebo
způsobilost toho kterého zaměstnance nena
svědčuje, že by při důchodkové kontrole se
osvědčil nebo osvědčit! mohl.
§ 11.

V přechodné době a dokud se nevybuduje
nová pohraniční stráž finanční, jsou příslušníci
dosavadní fmanční stráže, i když do důchodkové
kontroly zařáděni budou, povinni podle potřeby a
podle ustanovení pro pohraniční stráž platných
k?nfti. služb!i hraniční, aniž jim z toho důvodu
přísluší nárok na zvláštní nebo zvýšené služební
požitky.
§ 12.

,

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. září
§ 13.
Piovésti zákon ukládá se ministru financí.
T. G. Masaryk v. r.
Tusnr v. r.
Sonntág v. r.

Cis. 29.
Zákon ze dne 12. prosince 1910
o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce.
I. Všeobecná ustanovení.
§ 1.
„ ^ en^° zákon upravuje pracovní a mzdové po
měry v domácké práci mezi zaměstnavateli a za

městnanci, to jest mezi podnikateli, zprostředko
vateli, skladovními mistry, dílenskými pomocníky
a domáckými dělníky.
§2.

Podle tohoto zákona pokládají se:
a) za domácké dělníky osoby, které se zaměst
návají výrobou neb zpracováním zboží mimo pro
vozovnu svých zaměstnavatelů, zpravidla ve
svých obydlích, a neprovozují živnosti podle živ.
nostenského řádu;
b) za skladovní mistry (skladní mezípodnikate.
le, štukmistry), živnostníci výrobních odvětví,
v nichž se zboží vyrábí domáckou prací, zabývají-li se výrobou nebo zpracováním tohoto zboží
z příkazu podnikatelů na sklad; při tom nerozho
duje, dodávají-li sami látky potřebné ke zpraco
vání, af úplně-, af částečně,, a pracují-li vedle toho
též pro své zákaznictvo;
za dílenské pomocníky živnostenští děl
níci (.v 73 živnostenského řádu), kteří jsou za
městnáni v podniku skladovních mistrů nebo pod.
nikaíclů;
d) za podnikatele (výrobce, obchodníky,
skladaře) osoby, které-dávají vyráhěti zboží skla
dovními mistry nebo domáckými dělníky af pří
mo, ať zprostředkovateli:
e) za sprostředkovatele (faktory) osobjr, kteTých podnikatelé užívají ke styku s domáckými
dělníky nebo se skladovními mistry.
§ 3.
Podrobnější ustanovení o tom, koho podle
zvláštních poměrů toho kterého výrobního ■ od
větví a podle tohoto zákona-jest pokládat! za do
máckého dělníka, škladovního mistra, dílenského
pomocníka, podnikatele nebo zprostředkovatele,
vydána budou nařízením.
II. O přehledu domácké práce.
§ 4.
‘
0) Podnikatelé, kteří dávají vyrábět! neb zpra
covávali zboží skladovními mistry nebo domácký
mi dělníky, byf i při tom používali zprostředko
vatelů, jsou povinni hlásiti tento způsob výroby
místně příslušnému živnostenskému úřadu.
('/ Putéž povinnost mají také zprostředko
vatelé^ a skladovní mistři, kteří zaměstnávají do
mácké dělníky nebo dílenské pomocníky.
§ 5.
0)^ Všichni podnikatelé, skladovní mistři a
zprostředkovatelé jsou povinni věsti seznam za
městnancův a osob zprostředkujících, jimi přímo
zaměstnávaných. Tento seznam musí býti yeden
tak, aby byl přehledný a stále se shodoval se sku
tečností.

