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Čís. 130.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 27. února 1929,

kterým se upravuií poměry a platy kancelář
ského pomocného personálu v státních úřadech 

a ústavech.
Na základě čl. X. zákona ze dne 7. října 1919, 

č. 541 Sb. z. a n„ jímž se upravují poměry státních 
zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podnicích 
a fondech státem spravovaných, se nařizuje:

§ 1.
Kancelářskými oficianty neb kancelářskými 

oficiántkami ustanovují se všichni kancelářští po
mocníci obého pohlaví, jakmile dovršili 3 léta po- 
mocnické služby, jestliže splnili i ostatní pod
mínky v § 2 nařízení Veškerého ministerstva ze 
dim 25. Jedna 1914, č. 21 ř. z., vytčené a vyhovují 
služebně. (Změna odstavce 2. § 1 nařízení veške
rého ministerstva ze dne 25. ledna 1914, č.21ř.z.}.

Před dovršením tříleté pomocnické služby 
mohou výjimečně se svolením ústředních úřadů 
býti ustanoveni na -systemisovaná místa oficiant- 
ská kancelářští pomocníci obého pohlaví, kteří 
aspoň dvouletou jinou praxí než v § 2, č. 7., cit. 
nařízený uvedenou nabyli zvláštní způsobilosti ke 
kancelářské službě pomocné a v ní se velmi 
dobře osvědčili, maji-li aspoň jeden rok služby 
pomocnické a jsou nejméně dvacetiletí.

§2.

^ Kancelářští oficianti a oficiantky obdrží roční 
služební požitky splatné v měsíčních předem 
jdoucích lhůtách. Požitky tyto sestávají ze služ
ného a místního přídavku.

Roční služné kancelářských oíiciantů obého 
pohlaví stanoví se takto:

Třída stáří 
služebního Korun

I. 2208
II. 2448

III. 2700
IV. 2940
v. 3192

VI. 3444
vil. 3696

VIII. 3948
IX. 4200
X. 4440

XI. 4740
XII. 5040

XIII. 5340

Postup do vyšších tříd služebního stáří děje 
se do 2. až včetně 10. třídy po dvou, do ostatních 
třid po třech letech.

Místní přídavek vyměřuje se takto:
Pro Prahu a předměstí pražská, dosud do 

I. třídy zařáděná, 50% ze služného, nejvýše však 
2000 K.

Pro I. a II. třídu místních přídavků 90%, 
pro Dl. třídu místních přídavků 80%, 
pro IV. třídu místních přídavků 70% 

z částek vyplývajících pro Prahu. Částky vy
šetřené upravují se na nejblíže vyšší částky děli
telné dvanácti a stanoví se takto:

(Změna § 8 nařízení veškerého ministerstva ze 
dne 25. ledna 1914, č. 21 ř. z.).
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Bez újmy ustanovení prvého odstavce povolí 
se na žádost zaměstnance — obdobně jako u úřed
níků — vyplácení místního přídavku ve čtvrtlet
ních předem splatných lhůtách, dle norem vytče
ných v § 48 služ. pragm. a v nařízení vešk. min. 
z 1. února 1914, č. 33 ř. z., po příp. ve výnosech 
jednotlivých ministerstev na základě tohoto na
řízení vydaných.

V Praze a před
městích. praž
ských dosud 

do I. třídy za
řáděných

V místech

I. a IL nr. IV.

třídy místních přídavků

7 K 80 h 7 K 40 h 7 K 20 h 6 K 85 h

§ 3. (Změna odstavce 1. §u 75 nařízení veškerého mini. 
sterstva ze dne 25. ledna 1914, č. 21 ř. z.).

Kancelářští oficianti a oficiantky, na něž se 
vztahuje toto nařízení a kteří byli před účinností 
jeho ustanovení a dle dosavadních předpisů do
sáhli určité třídy služebního stáří, budou přeřa- 
děni do téže třídy podle tohoto nařízení, při čemž 
se jim započítá doba v této třídě ztrávená pro 
postup do požitků nejblíže vyšší třídy služebního 
stáří, aniž se jim však započítá doba, o kterou 
ztrávili déle v dosavadní třídě, do dalšího postupu.

Kancelářští pomocníci obojího pohlaví, kteří 
v důsledku § 1 ustanoveni budou dnem účinnosti 
tohoto nařízení kancelářskými ohcianty neb ofi- 
ciantkami, budou přeřaděni do tříd služebního 
stáří stejně jako kancelářští oficianti a oficiantky 
ustanovení před účinností tohoto nařízení. Budou 
tudíž nejprve zařáděni dle celkové své služební 
doby (včetně i se započítanými válečnými polo
letími) do tříd služebního stáří dle dřívějších před
pisů a pak přeřaděni dle ustanovení odstavce 1. 
tohoto paragrafu.

Osobní přídavky kancelářských oficiantů a 
pomocníků obého pohlaví stanovené § 3 zákona 
ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a n., zůstávají 
v platnosti.

Zvýšení požitků, stanovené pro výše kvalifi
kované oficianty obého pohlaví odstavcem 2. 
§u 10 nařízení vešk. min. ze dne 25. ledna 1914, 
č. 21 ř. z., se zrušuje.

§6.

Nastala-li u kancelářských oficiantů a po
mocníků obojího pohlaví služební překážka ne
mocí, úrazem nebo policejními zdravotními před
pisy odůvodněná řádně prokázána, budou platy 
po čas jejího trvání dále vypláceny, nejdéle však 
po dobu deseti měsíců. (Změna odst. 1. §u 15 a 
odst. 3. §u 76 nař. vešk. min. ze dne 25. ledna 1914, 
č. 21 ř. z.).

§ 7.

Veškerá odchylná ustanovení nařízení ve
škerého ministerstva ze dne 25. ledna 1914, č. 21 
ř. z., se tímto zrušují po případě mění.

§ 8.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. záři
1919.

§ 9.

Provedením jeho pověřují se veškerá mini
sterstva.

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

Dr. Beneš v. r. Dr. Hodža v. r.
Sonntág v. r. Dr. Heidler v. r.
Dr. Šrobár v. r. Dr. Winter v. r.
Prášek v. r. Dr. Franke v. r.
Staněk v. r. Houdek v. r.

Hampl v. r.

§ 4.

Základ výslužného kancelářských oficiantů 
a oficiantek tvoří služné a 50% místního přídavku 
pro Prahu příslušného stupně. (Změna ustanovení 
§§ 45 a 47 nařízení veškerého ministerstva ze dne
25. ledna 1914, č. 21 ř. z.).

§ 5.

Kancelářští pomocníci obdrží denní plat 
splatný ve zpětných měsíčních lhůtách a sice:

Čís. 131.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 2. března 1920,

jímž se upravují platy zřízenců finanční stráže.

Na základě čl. X. zákona ze dne 7. října 1919, 
č. 541 Sb. z. a n., jímž se upravují poměry stát
ních zaměstnanců, upravují se platy zřízenců fi
nanční stráže, podie nichž budou zařáděni do dů- 
chodkové kontroly (§ 9, odst. 2. zákona ze dne
12. prosince 1919, čís. 28 Sb. z. a n. z v. 1920) a do


