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Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 4. břeoia 1920,

obsahující prováděcí předpisy k některým usta
novením zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. 
z. a n., a k zákonu ze dne 18. prosince 1919, čís. 25 

Sb. z. a n. z r. 1920 (novele).

Na základě čl. XIV. zákona ze dae 7. října 
1919, č. 541 Sb. z. a n„ a čl. IV. zákona ze dne
18. prosince 1919, č. 25 Sb. z. a n. z r. 1920, naři
zuje se s účinností od 1. září 1919 toto:

Čís. 154,

Ustanovení čl. I., § 1, odst. 4., zákona 
z 19. února 1907, č. 34 ř. z., dle něhož nemohou 
úředníci, kteří dokonali 60. rok života a 35. rok 
služby, postoupit! do některého citovaným zá
konem nově zřízeného stupně služného, zůstává 
i na dále nedotčeno a platí také analogicky 
ohledně nově utvořeného 2. stupně II. třídy hod
nostní.

K čl. I., § i zákona:

K čl. II., § 4 zákona:
Místní přídavky, připadající dle §§ 2 a 3, 

čl. II. zákona, upravují se takto:

a) pro líředníky:

Třída
li o dn.

Služné Praha (I.-1I.) 90% III. 80% IV. 70%
roční v korunách. ročně v korunách | ročně y korunách ročně v korunách ročně v korunách

2808 1404 1260 1128 934
XI. 3108 1560 1404 1248 1092

3408 1704 1536 136 S 1200
3708 1860 1668 1488 1296
3708 1860 1668' 1488 1296

X. 4008 2004 1800 1608 1404
4308 2160 1944 1728 1512
4608 2304 2076 1848 1620
4608 2304 2076 1818 1620
4908 2460 2208 1968 1716

IX. 5208 2604 2340 2088 1824
5508 2760 2484 2208 1932
5808 2904 2616 2328 2040
5808 2904 2616 2328 2040

VIII 6300 3156 2844 2520 2203
6804 3408 3060 2724 2388
7308 3660 3288. 2928 2556
7308 3660 3288 2928 2556

VII
8004 4008 3600 3204 2808
8700 4008 3600 3204 2808
9408 4008 3600 3204 2808
9408 4008 3600 3204 2808

VI
10308 4008 3600 3204 ' 2808
11208 4008 3600 3204 2808
12108 4003 3600 3-04 2898
12108 4008 3600 3204 ■ 2808

v. 14208 400.8 36C0 3204 2808
16308 4008 3600 3204 2808
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b) pro podůředníkyt

Služné Prah* (i.-n.) 9o»/„ m. so v. IV. 70%

ročně v korunách ročně v korunách ročně v korunách ročně v koruna cli ročně v korunách

1 2208 1104 996 888 780
2 2400 1200 1080 960 840
3 2G04 1308 1176 1044 912
4 2808 1404 1260 1128 984
5 3000 1500 1356 1200 1056
6 3204 1608 1440 1284 1128
7 3408 1704 1536 1368 1200
8 3600 1800 1620 1440 1260
9 3804 1908 1716 1524 1332

10 4008 2004 1800 1608 1404
11 4308 2004 1800 1603 1404
12 4608 2004 1800 1608 1404
13 4908 2004 1800 1608 - 1404

c) pro sluhy.*

Služné Prahu (I.-II.) 90% III. sov. IV. 70%

ročně v korunách ročně y korunách j ročně y korunách ročně v korunách ročně v korunách

I 2100 1056 948 840 744
2 2304 1152 1044 924 816
3 2508 1260 1228 1008 X 876
4 2700 1356 1224 1080 948
5 2904 1452 1308 1164 1020
G 3108 1560 1401 1248 ' 1092
7 • 3300 1656 1488 1320 1164
8 3504 1752 1584 1404 1236
9 3708 1860 1668 1488 1296

10 3900 1956 1764 1560 1368
11 4104 2004 1800 1608 1404
12 4308 2004 1800 1608 1404
13 4500 2004 1800 1608 1404

Užívá-li státní zaměstnanec naturálního bytu. 
Jest povinen státní správě platiti za něj přimě
řenou náhradu, kterou určí dle místních poměrů 
úřad, jenž úředníka ustanovuje neb mu byt při
děluje.

Ustanovení toto nevztahuje se na povinné 
užívání bytu úředního, pokud se takový byt dle 
dosud platných předpisů přikazuje bez náhrady.

K cl. III. zákona:

Obligatorní každoroční kvalifikace dle § 14 
služeb, pragm. sahá důsledkem rozšíření časo
vého postupu ve všech skupinách o jednu třídu 
výše.

Úředníci, kteří jmenováním dosáhli již nej- 
vyšší hodnostní třídy dosažitelné Časovým postu-
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pem podle dřívějšího zákona a nebyli tedy již 
každoročně kvalifikováni, budtež podrobeni do
datečně kvalifikaci pro všechna jednotlivá léta 
od poslední jich kvalifikace.

K čL IV. (novela):

Pod výrazem „doba ztrávená11 jest rozmněti 
nejen dobu, kterou zaměstnanec skutečně v po
žitcích své poslední hodnostní třídy neb svého 
posledního platového stupně ztrávil, nýbrž celá 
doba, jež dle platných předpisů '(služební pragma
tika, započítání válečných let atd.) pro tuto třídu 
neb tento stupeň jest rozhodující (ideální doba).

Nárok na požitky vyššího stupně neb vyšší 
třídy hodnostní, jež vzejdou zkrácením postupo
vých Ihút, nutno dle obdoby § 55 služeb, pragma
tiky upJalniti přihláškou.

U podúředníků a sluhů provedeno bude pře- 
řadění z moci úřední.

K čl. IV., § 2, odstavec 3. (novela):

Osobní, do pense započítatelné přídavky, jež 
byly vyměřeny dle § 1, sub 2, a I 3 zákona o za
počítání válečných let ze dne 23. července 1919, 
č. 457 Sb. z. a n„ nutno — pokud se dosažením 
požitků vyšší hodnostní třídy nezastavují — 
upravili dle nynějších platů.

Názorné příklady k čl. IV.:

K § 1, odst. 1.: Úředník skupiny A má 
v platu IX. hodn. třídy započítatclnou dobu čtyř 
roků, 9 měsíců. Bude zařaděn ihned do 3. stupně 
Platu IX. hodn. třidy a po dalších třech měsících, 
tudíž od 1. prosince 1919, postoupí do platu
1. stupně VIII. hodu. třídy.

K § 1, odst. 2.: Úředník skupiny B jest 
v platu IX. hodn. třídy 6 roků 7 měsíců.

Bude zařaděn vzhledem lni zkrácené lhůtě 
Časového postupu (dřivé 7, nyní 6 roků) ihned do 
Požitků 1. stupně VIII. hodn. třídy. Do dalšího 
postupu se mu však oněch 7 měsíců převyšující 
postupovou lhůtu. nezapočítá; dosáhne tudíž platu
2. stupně VIII. hodn. třídy po 3 letech, t. j. od 
ú září 1922.

K § l, o d s t. 3.: Úředník skupiny A jest 10 
roků 2 měsíce v požitcích VII. tř. hodnostní (nej- 
vyšší třídy dosažitelné časovým postupem, dle 
dřívějšího zákona).

Jelikož dne 1. září 1919 již měl dovršenou 
lhůtu stanovenou čl. III. tohoto zákona pro sku
pinu A k dosaženi požitků VI. tř. hodn., bude za
řaděn ihned do požitků této třídy. Doba, o níž se 
převyšuje postupová lhůta 6 roků, tudíž 4 roky 
2 měsíce, se mu započítá pro postup do vyšších 
stupňů VI. hodn. třídy, bude tudíž dne 1. září 1919 
přeřaděn ihned do požitků 2. stupně této třídy a 
po dalším 1 roku 30 měsících, t. j. od 1. července 
1921, dosáhne platu 3. stupně VI. hodn. třídy.

K § 1, odst. 4.: Úředník skupiny A jest
v požitcích VI. tř. hodn. 2 roky 4 měsíce. Požitků 
těch nabyl jmenováním po 8 letech ztrávených 
v předcházející (VII.) hodn. tř. Jelikož lhůta pro 
časový postup ze VII. do VI. tř. hodn. jest dle 
tohoto zákona pro zmíněnou skupinu 6 roků, při
počte se mu rozdíl 2 roků, o které byl později 
jmenován do této třídy, pro postup do vyšších 
stupňů k době ztrávené již v platu VI. tř. hodn. 
2 roků 4 měsíců. Bude tedy posuzován tak, jako 
lídyby v den účinnosti tohoto zákona hýl ztrávil 
v požitcích této třídy 4 roky 4 měsíce. Bude pře
řaděn ihned do 2. stupně platového VI. hodn. třídy 
a po dalším 1 roku, 8 měsících, t. j. od 1. května 
1921, dosáhne platu o. stupně této třidy.

K § 2, o d sl 1.: Úřední sluha má plat 3. stup
ně dva roky, tři měsíce. Jelikož tento zřízenec již 
dovršil postupovou lhůtu dvou roků dle tohoto 
zákona, bude zařaděn ihned do 4. stupně plato
vého, avšak vybývajicí tři měsíce se mu pro po
stup do 5. stupně nezapnčítají. Dosáhne tudíž to
hoto platu až po dvou létech, t. j. od 1. září 1921.

K § 2, o d st. 2. a 3.: Úřední sluha jest se za
počtením válečných let v platu 10. stupně (tedy 
nejvyššího podle dřívějšího zákona) 6 reků, 2 mě
síce. Od 1. července 1919 byl mu přiznán sta
robní přídavek služební 400 K ročně. Vzhledem 
k tomuto přídavku starobnímu postoupí o jeden 
stupeň a vzhledem k době ztrávené v nejvyšším 
dříve dosažitelném stupni platovém o další dva 
stupně, takže bude přeřaděn ihned do 13. stupně 
platového dle tohoto zákona při současném za
stavení starobního přídavku.

Příklady pro výklad „doby ztrávené4*.

1. Úředník skupiny C, Her# na základě slu
žební pragmatiky měl plat IX. tř. hodn. teprve od
1. února 1914, avšak se započítáním přesloužené
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doby dle § 57, lit. b), musil býti posuzován tak, 
jako by jich býval nabyl již od 1. srpna 1913, 
dovršil dne 1. října 1918 v požitcích IX. hodn. 
třídy 5 roků 2 měsíce; při započtení válečných 
let 2 roků 6 měsíců činí jeho celková započítatel- 
ná doba v IX. tř. hodn. 7 roků 8 měsíců, byl mu 
tedy poukázán plat VIII. hodn. třídy od 1. října 
1918, avšak nadále nutno naň nazírati tak, jako by 
měl tyto požitky dne 1. října 1918 již 8 měsíců, 
čili od 1. února 1918, ačkoliv jich ve skutečnosti 
nepožíval.

Dne 1. září 1919 (v den účinnosti tohoto zá
kona) nutno jej posuzovat! tak. jako by ztrávil 
y yill. tř. hodn. 1 rok 7 měsíců, bude tedy za
řáděn do požitků 1. stupně VIII. hodn. třídy a za 
další 1 rok 5 měsíců, t. j. od 1. února 1921, dosáhne 
požitků 2. stupně této třídy.

2. Úředník skupiny C, který byl v platu
VIII. tř. hodn. od 1. června 1908 a při započtení 
přesloužené doby dle § 57, lit. d), služeb, pragm. 
musil býti posuzován tak, jako by byl v požit- 
cícn této hodnostní třídy již od i. července 1906, 
měl tudíž dne 1. října 1918 v požitcích VIII. tř. 
hodn. 12 roků 3 měsíce, čili při započtení váleč
ných let 2 roků 6 měsíců 14 roků 9 měsíců, dne
1. ledna 1919 15 roků.

Od 1. ledna 1919 nabyl jmenováním požitků 
VIL tř. hodn. a byly mu k tomuto dni započteny 
2 roky 3 měsíce z válečných let dle § 2, odst. 2., 
zák. z 23. července 1919, č. 457 Sb. z. a n.

V den účinnosti tohoto zákona (1. září 1919) 
nutno tedy jej posuzovati tak, jako by ztrávil 
v požitcích VIL třídy hodn. 2 roky ll měsíců. 
Jelikož však nabyl požitků VIL třídy hodnostní 
teprve po 15 letech „ztrávených" v požitcích 
Předcházející třídy,' a postupová Ihůta do 
VIL třídy hodn. ve skupině C činí 8 roků, započte 
se mu (15—8) 7 roků přesahujících tuto lhůtu po
stupovou k době 2 roků 11 měsíců shora vyzna
čené a bude tudíž posuzován tak, jako by byl 
ztntyiW požitcích VIL třídy hodnostní dne 1. září 
1919 již 9 roků 11 měsíců, bude ihned zařaděn do 
Požitků 4. stupně VIL třídy hodnostní.

K čl. V. zákona:

^Přídavky k adjutu praktikantů, stanovené §2 
nařízení vlády republiky Československé 
z 28. února 1919, č. 107 Sb. z. a n„ a § 2 a 3 na
řízeni vlády z 19. května 1919, č. 257 Sb. z. a n„ 
se 1. zářím 1919 zrušují; přídavky dle § 1 citova
ných nařízení vyměří se 1. zářím 1919 dle nových 
Platů, nejméně však částkou ročních 500 K, a 
přestávají uplynutím jednoroční přípravné služby.

K ěl. VIL, § 11 zákona:

1. Všichni deíinitivní profesoři (ředitelé, správ
cové) státních 'škol středních (také obchodních, 
průmyslových a odborných), jakož i učitelé a 
dílovedoucí škol průmyslových a odborných do 
hodnostních tříd zařádění, přeřaďují se do nového 
schématu platového obsaženého v čl. L, § 1 zá
kona a § 1 novely tak. že za základ přeřadění 
se berou nejen jejich třídy hodnostní, nýbrž i po
žitky služební, nabyté na základě doby započíta- 
telné podle platných zákonů a předpisů pro dosa
žení ^ přídavků pětiletých nebo tříletých i s vá
lečnými lety připočtenými podle zákona ze dne
23. července 1919, čís. 457 Sb. z. a n„ ke dni
1. září 1919, jenž jest pro přeřadění rozhodující.

2. Definitivní profesoři, kteří dosáhli za pod
mínek v odst. 1. stanovených prvního pětiletého 
přídavku a mají 5 až 8 započítatelných let slu
žebních, zařaďují se do požitků IX. třídy hod
nostní, a to s 5 a 6 lety do 3. stupně a se 7 a 8 
lety do 4. stupně platového, při čemž se jim do 
pětileté lhůty časového postupu, pro tu třídu plat
né, započítává doba, přesahující 4 roky celkové 
započítatelné služby, profesoři pak s 9 započí- 
tafelnými lety služebními zařadí se do požitků
VIII. třídy hodnostní.

3. Definitivní profesoři, kteří za podmínek 
v^odst. 1. stanovených dosáhli druhého přídavku 
pětiletého a mají 10 až 14 služebních let zapo
čítatelných, zařaďují se do požitků Vlil. třídy 
hodnostní, při čemž se do postupu časového a 
do vyšších stupňů platových v této třídě zapo
čítává doba ode dne dosažení druhého pětiletého 
přídavku.

4. Všichni definitivní profesoři, kteří dosáhli 
za podmínek v odst. 1, stanovených třetího pří
davku pětiletého', přeřaďují se obdobně podle § 1, 
odst. 3. a 4. novely vzhledem k dosavadnímu své
mu platu do požitků VIL třídy hodn., při čemž se 
jim veškerá doba ode dne dosažení třetího pří
davku pětiletého ztrávená započte úplně pro do
sažení požitků vyšších stupňů platových této 
třídy hodnostní.

5. Všichni definitivní profesoři, kteří dosáhli 
za podmínek v odst. 1. stanovených čtvrtého a 
pátého přídavku pětiletého, přeřaďují se vzhle
dem k dosavadnímu svému platu a pokud se týče 
k době služební přesahující dosažení třetího pěti
letého přídavku obdobně podle § 1, odst. 3. a 4., 
novely do požitků VI. třídy hodnostní, při čemž
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se jim veškerá doba ode dne dosažení čtvrtého 
pětiletého přídavku ztrávená započte úplně pro 
dosažení požitků vyšších stupňů platových této 
třídy hodnostní.

6. Pro profesory státních škol 
průmyslových a odborných platí toto 
zvláštní ustanovení: Profesoři, kteří dosáhli již 
v době mezi 9. a 14. rokem započítatelné služby 
služného VITI. třídy hodnostní, přeřadí se do těch 
vyšších stupňů VIII. třídy hodnostní, které odpo
vídají těmto vyšším požitkům; dále postupují 
v důsledku tohoto přeřadění.

7. Ředitelé státních škol středních a obchod
ničil přeřadí se týmž způsobem jako profesoři. 
Do požitků J. stupně Ví. třidy hodnostní se však 
zařadí vzhledem k či. VIL, § 13, odst. L, zákona 
i ředitelé státních středních vyšších škol obchod
ních a průmyslových, kteří dnem 1. září 1919 ne. 
dovršili 20 let započííatelných; pro dosažení 
vyšších stupňů této třídy se jim však nic nezapo
čítává. Pro trvalé správce státních středních a 
odborných škol, jmenované podle čL VIL, k 13 zá
kona, platí obdobně táž ustanovení co do zařá
dění do třídy VII. Ti ředitelé státních průmyslo
vých škol v VIL hodnostní třídě, kteří dne 1. září 
1919 mají čtyři nebo pět pětiletých přídavků, za
řadí se do 2. stupně VI. třídy hodnostní, a léta od 
dosažení čtvrtého přídavku počítají se do dalšího 
postupu v této třídě. Oni ředitelé státních škol 
průmyslových VI. hodnostní třídy, kteří mají 
aspoň čtyři pětileté přídavky, zařadí se do
3. stupně VI. třídy hodnostní, ředitelé státních 
škol průmyslových VI. třídy hodnostní s 28 lety 
služfbnÍTni zařadí se do 4. stupně VI. třídy hod
nostní. Ředitelé státních odborných škol, jakož i 
přednostové odborů při státních průmyslových

školách a ředitelé státních dvoutřídních obchod
ních škol se přeřadí právě tak, jako profesoři, 
avšak ti, jejichž započítaná služební doba ke dni
1. září 1919 něčím plných 15 let, vřadí se ve 
smyslu čl. VIL, § 13, odst. 2., zákona do požitků
1. stupně VIL hodnostní třídy; do dalšího postupu 
v této třídě se jim však nic nezapočítává.

8. Učitelé státních škol průmyslových a od
borných, kteří jsou v IX. neb vyšší hodnostní 
třídě, přeřadí se pode dosaženého platu a slu
žebních let započítaných do pětiletých přídavků 
stejně jako profesoři týchž škol.

9. Učitelé dílenští (dilovedoucí) státních škol 
průmyslových a odborných, kteří byli již dne 
31. srpna 1919 v X. hodnostní třídě státních úřed
níků, přeřadí se se zřetelem k jejich požitkům a 
délce služby v této třídě započítané bez jakékoliv 
prejudice pro definitivní zařádění této kategorie 
do skupin pro časový postup státních úředníků: 
mají-li nejvýše 8 let této služby, do příslušných 
stupňů X. hodnostní třídy; mají-li více než 8 
a nejvýše 15 let této služby, do příslušných sku
pin IX. hodnostní třídy, a mají-li více než 15 let, 
do příslušných stupňů VUT. třídjr hodnostní.

K čl. IX., § 1 B zákona:

Mimořádné (čtvrtletní) výpomoce roztřiďuji 
se obdobně dle drah atriích přídavků do 8 tříd 
a činí:

1. Pro státní úředníky a státní učitele zařá
děné do hodnostních tříd:

Při rouním služném:
Mimořádná (čtvrtletní) výpomoc v kernnácii:

1

I. ii. III. a IV. V. a TI. TIL a TM. '

od až -yĚetu.i;
16308 K 20508 K 600 920 1030 1140 1250

od až výlučně:
12108 K 1630S K j 420 660 770 880 990

9408 „ 12108 380 590 700 810 920

7308 „ 9408 „ 370 570 680 790 900

5808 „ 7308 „ 350 470 560 650 740

4608 „ 6808 „ 300 8S0 470 560 650

3708 „ 4608 „ 250 320 410 500 590

2808 „ 8708 „ 180 260 350 440 530
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2. Pro čekatele na místa úřednická v čl. IX., 
§ 1 zákona pod A 2, odstavec 1„ uvedené:

Ročně

V I. třídě .
„ II.
„ III.
„ IV. ........................„280
„ V.
„ VI. •> • ........................„330
„ vil. ?i
„ VHI. 51

Čekatelé uvedení v posledním odstavci
A 2 obdrží výpomoc odpovídající příslušné třídě 
hodnostní.

3. Pro ostatní zaměstnance v článku IX., § 1 
zákona pod A 3a) a b) uvedené:

Ročně

V I. třídě

11

11
>1
11
11

31

II.
III.
IV.
V.

VI. 
VIL

Vlil.

K 180 

. ., 230 

. „ 2S0 

. 280' 

. ,, 330 

. „ 330 

. „ 380 

. „ 380

K článku XI.:

Až do nové úpravy zvláštním zákonem bu- 
dpn se vyplácet! požitky zaměstnanců, spadají- 
ck-h ^Pod ustanovení tohoto článku, v dosavadní 
výměře bez jakéhokoliv zvýšení.

Tusar v. r.
Sonntág v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.

Staněk v. r. 
Klofáč v. r. 
Dr. Winter v. 
Dr. HeJdíer v. 
Dr. Franke v.

Houdek v. r.

r.
r.
r.

Čís. 155.

Nařízení správce zemské správy politicko 
na Moravě ze dne 4. března 1920,

kterým se zrušuje § 17 nařízení ze dne 28. srpna 
1919, čís. 102 z. a n. z. pro markrabství Moravské, 
o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěsti

teli obilnin při mletí, šrotování a čištění obHí,

Článek I.
§ 17 nařízení správce zemské správy politi

cké ze dne 28. srpna 1919, čís. 102 z. a n. z., 
pozbývá v nynějším znění platnosti a zní;

Pro mlýny parní nebo mlýny s umělým po
honem stanoví se plat za mletí bez ohledu na 
druh obilí částkou 12 K, za šrotování bez rozdílu 
obilí částkou 4’50 K, za čištění polních plodin 
částkou K —"70 za jeden metrický cent obilí.

Pro mlýny vodní a pro mlýny s pohonem kom
binovaným, u kterých jest rovnováha obou po
užívaných hnacích sil (vodní a umělé), stanoví 
se plat za mletí bez ohledu na druh obilí částkou 
10 K, za šrotování bez ohledu na druh obilí část
kou 3'80 K a za čištění polních plodin částkou 
K —’60 za jeden metrický cent obilí.

Procento rozprašku nesmí převyšovati při 
semílání pšenice a žita 3% a při semílání ječmene 
3^%,^ při šrotování 2%. Dosáhne-Ii mlynář při 
semílání nebo šrotování většího výtěžku vý
robků, než který vyplývá po odečtení přípust
ného rozprašku, musí i tento přebytek vydat! 
pěstiteli obilí.

Mlynáři i jeho personálu jest přísně zaká
záno bráti af již v jakékoliv formě nějaké od
měny mimo shora uvedené sazby melného, které 
se musí platili jen v penězích.

Zásadně jest nepřipustilo přenechávali mly
náři nebo jeho personálu určité procento obilí 
dodaného do mlýna k scmletj neb šrotování resp. 
čištění (t. zv. měřičné).

článek II.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlá

šení a vztahuje se na Moravu s výjimkou politi
ckého okresu moravsko-ostravského, při čemž 
jest rozhodujícím den výdeje mlýnských vý
robků ze mlýna bez ohledu na to, kdy obilí bylo 
do mlýna dodáno ku mletí, šrotování resp. 
čištění.

Správce zemské správy politické:
Černý v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


