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Cis. 220.
Zákon ze dne 7. dubna 1920,

kterým se vláda zmocňuje, aby upravila mezi
státní styk v oboru sociálního pojištění.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

| sonam, i když jejich služba ztrávená ve vlastno
sti definitivního úředního sluhy nedosahuje 12 leť.

§ 4.
Zákonem tímto nemění se dosud platná usta

novení nařízení veškerého ministerstva ze dne 
23. listopadu 1908, č. 234 ř. z.

§ 1.

^ Vláda se zmocňuje, aby s vládami cizích 
státu sjednala smlouvy, upravující vzájemné 
vztahy v oboru sociálního pojištění, a aby při 
tom platná ustanovení zákonná nařízením měnila 
a doplňovala, pokud toho bude třeba k ochraně 
zájmů pojištěncův a pojišťovacích ústavů.

§2.

Zákon z 12. února 1909, čís. 30. ř. z., pozbý
vá účinnosti.

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Ministrům sociální péče a věcí zahraničních 
se ukládá, aby jej provedli v dohodě se zúčast
něnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Tasar v. r. Dr. Beneš v. r.

Dr. Winter v. r.

Cis. 221.

Zákon ze dne 24. března 1929,

kterým se upravuje jmenování úředních sluhů 
všech státních oborů podúředníky.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

_ Všichni státní zaměstnanci úřadů, ústavův a 
podniků, kteří náležejí do kategorie úředních slu
hův a dovršili 12 Jet ve vlastnosti definitivního 
úředního sluhy, jmenují se podúředníky, konají-li 
pracc výše kvalifikované a prokáží způsobilost 
zvláštní zkouškou, a zařadí se do platových stup
ni! podúřednických podle ustanovení zákona ze 
dne 2b. července 1919, č. 456 Sb. z. a n.

§ 2.
Nařízením určeny budou práce, které jest po- 

kládati za výše kvalifikované, a bližší ustanovení 
o zkoušce.

§ 3.
Zaměstnanci v § 1 uvedení, kteří mají 2(Het 

služby započítatelné do platové stupnice sluhov- 
ské, mohou býti ustanoveni podúředníky ad per-

§ 5.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

.§ 6.
Provedením zákona pověřují se veškeří 

ministři.
T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r. Dr. Beneš v. r.
Švehla v. r. Habrman v. r.

Sonntág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva 

pro zásobování lidu.
Dr. Šrobár v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Dr. Wlater v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
fiampl v. r. 
Klofáč v. r.

Cis. 222.

Zákon ze dne 9. dubna 1920

o propočítání služební doby státních zaměstnanců.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Státním úředníkům, soudcům a učitelským 

osobám, na něž se vztahují ustanovení zákona ze 
dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a kteří byli 
před účinností jeho v úřad svůj dosazeni, pro
počítává- se jejich celková služební doba, zano- 
čítaíelná (započítaná) pro zařáděni a postup v do
savadním služebním poměru, podle čekatelské 
doby a podle Ihůt časového postupu, stanovených 
zákonem ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., 
pro skupinu, jíž se to týče, a podle takto dosaže
ného výsledku nastane zařádění do požitků pří
slušné hodnostní třídy a příslušného stupně služ
ného.

§ 2.
Ostatním státním zaměstnancům, kteří ne

jsou zařáděni do hodnostních tříd, propočítá se 
jejich celková služební doba, započítatelná (zapo
čítaná) pro zařádění a postup v dosavadním slu
žebním poměru, podle postupu, stanoveného 
v článku I. § 4 zákona ze dne 7. října 1939, č. 541 
Sb. z. a n., a podle takto dosaženého výsledku 
nastane zařádění do příslušné platové stupnire.


