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§ 2. § 5.

Výpomocní sluhové, na něž se vztahují usta
novení tohoto nařízení a kteří byli před účinností 
jeho ustanoveni a dle dosavadních předpisů do
sáhli určitého stupně platového, budou přeřaděni 
do téhož stupně podle tohoto nařízení, 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.

§ 3.

Definitivními úředními sluhy nebo zřízenci 
jmenují se trvale ustanovení a plně zaměstnaní 
výpomocní sluhové neb provisorně přijatí ^výpo
mocní sluhové a jim na roven postavení zřízenci 
státních úřadů, ústavů a podniků, jakmile dovršili 
5 roků skutečné výpomocné sluhovské a jí na 
roven postavené služby, jestliže splnili všeobecné 
podmínky stanovené zákonem ze dne 25. ledna 
1914, č. 15 ř. z.

Takto jmenovaní definitivní úřední sluhové 
budou zařáděni do onoho stupně platového, který 
vyplyne ze započítán! služebních let dle usta
novení § 2 zákona ze dne 13. května 1919, č. 252 
Sb. z. a n„ aniž se však po provedeném zařádění 
započítá doba převyšující postupovou Ihutu dru
hého případně třetího dosaženého stupně plato
vého pro postup do požitků příštího vyššího 
stupně.

§ 4.

V § 2 nařízení veškerého ministerstva 
z 25. ledna 1914, č. 22 ř. z., obsažená stupnice 
normálních obnosů, jež tvoří základ při vyměřo
vání zaopatřovacích požitků výpomocných sluhů 
se zrušuje a nahrazuje touto stupnicí:

Při denním p latu
V Praze a před ně- v místech N o r-
stíoh pražských, 
dosud do I. tř. 

zařáděných
I. a II. III. IV. m ál n í
Iři Jy místních přídavku částka

k o r, u n

9‘— 8-80 8'60 8-40 2150 K

9-GO 9-40 9-20 9-— 2350 „

10-20 10-— 9-80 9-60 2550 „

10-80 10-60 10-40 10-20 2750 „

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 
1919.

§ 6.

Provedením jeho pověřují se veškerá mini
sterstva.

Dr. Veselý v. r.,
v zastoupení min. předsedy.

Dr. Beneš v. r. 
Sonntájí v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Prášek v. r.
Staněk v. r.

Hanipl

Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Houdek v. r.

. r.

Cis. 129.

BJařízení vlády republiky Československé 
ze dne 27. února 1920,

kterým se mění vládní nařízení ze dne 29. října 
1919, čís. 576 Sb. z. a n., o lněném semínku.

§ 1.

První odstavec § 8 vládního nařízeni ze dne 
29. října 1919, čís. 576 Sb. z. a n„ o lněném se
mínku se pozměňuje v následující znění:

Přejímací cena činí 500 K za 100 kg čisté 
váhy zdravého, suchého, co nejlépe vyčištěného, 
prima lněného semínka, které by se bez přečištění 
hodilo k osevu a které vykazuje aspoň 90% či
stoty a 80% klíčivosti, tedy užitnou hodnotu 
aspoň 80-5%, na místě železniční stanice, místu 
uschování zásob nejblíže ležící.

§ 2.
Nařízení toto, jehož provedením pověřuje se 

ministr zemědělství ve shodě s ministrem prů
myslu, obchodu a živností, nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

Dr. Veselý v. r., v zast. min. předsedy

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 

Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Franke v. r.

Sonníág v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r. 

Hampl v. r.


