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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.



515

§ 3.

Pro zaměstnance státních podnikův a fondů 
státem spravovaných provede se propočítání slu
žebních let podle jmenovacích norem, jež budou 
k účelu tomu vydány nařízením v duchu tohoto 
zákona. ■%

§ 4.

Pokud se započítají léta ztrávená v jiné služ
bě než státní (pragmatikální) nebo ve službě vo
jenské, stanoví se nařízením.

§ 5.

Tím se mění článek IV. zákona ze dne 7. října 
1919, č. 541 Sb. z. a a zákon ze dne 18. pro
since 1919, č. 25 Sb. z. a n. ex 1920.

Cis. 223.

Nařízení vlááy republiky Československé 
ze dne 9. dubna 1920,

kterým se nově upravuje obchod s výrobky 
železářských hutí.

Dle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 
ř. z„ a uherského zák. čl. LXI1I. z roku 1912 a L. 
z roku 1914 se nařizuje:

C1 á n e k I.

§§ 4 a 5 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 2. prosince 1919, čís. 633 Sb. z. 
a n., kterým se upravuje obchod s výrobky žele
zářských hutí, budou zníti nadále takto:

§ 6. § 4.

Zákon tento nabude účinnosti dnem, kterým 
se sníží výměra drahotních přídavků, stanovená 
čl. 9. zákona ze dne 7, října 1919, č. 541 Sb. z. a n., 
nejpozději však dnem 1. ledna 1921.

Výhod propočítání budou účastni se stejným 
počátkem platnosti též oni státní zaměstnanci 
(zaměstnanci státních podniků a fondů státem 
spravovaných), kteří od 31. srpna 1919 byli dáni 
do výslužby.

§ 7.

Provedením tohoto zákona pověřují se 
všechna ministerstva.

T. G Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Habrman v. r. Hampl v r.
Švehla v. r.,

jako ministr vnitra a v zastoupení nepřítomných 
ministrů pošt a telegrafů a zemědělství. 

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

zásobování lidu.
Dr. Winter v. r.,

jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného minisíra spravedlností.

Dr. Hodža y. r„
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a orga- 
nisaci správy a v zastoupení nepřítomného mi
nistra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Dr. Heidler v. r.,
jako ministr obchodu a v zastoupení nepřítom

ného ministra železnic.
, Dr. Beneš v. r., .

Jako ministr zahraničních věcí a v zastoupení ne
přítomného ministra národní obrany.

i-----------------

Při odebírce menších než v Š§ 2 a 3 uvede
ných množství válcovaných výrobků ze skladu 
obchodníka přímo spotřebiteli mohou býth ještě 
následující přirážky účíovány: 
při odebírce Pod 500 kg včetně do 100 kg Kč 5 —, 
při odebírce pod 100 kg včetně do 25 kg Kč 10'—, 
při odebírce méně než 25 kg . . . .Kč 50—.

§ 5.

Průměrnou hutní nákupní cenu jest velko
obchodníku vypočítat! pro každý běžný měsíc 
z průměru prodejních cen výrobců v měsíci tom 
platných na základě množství, došlých do jeho 
skladu od jednotlivých výrobců v předcházejícím 
měsíci. K této průměrná ceně může býti připo
čítáno průměrné dovozné až do nádraží neb lodní 
stanice skladu. Ostatní výlohy (jako dopravné 
neb pod.) nesmějí býti zvláště účtovány.

Stejným způsobem vypočítává i maloobchod
ník průměrnou nákupní cenu, při čemž jest opráv
něn účtovati při odebírce ze skladu velkoobchod
níkova případné výlohy na odvezení až k podací 
stanici.
% Č 1 á n e k II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Výkonem jeho pověřen jest ministr pro 
správu průmyslu, obchodu a živností.

Tusar v. r.
Svehla v. r. 
Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Hodža v. r.

Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Hampl v. r.


