
Čís. 348.

Vyhláška ministerstva vnitra se všemi 
sůšástniaými ministerstvy ze dna 

1L května, IS'22*,

že sa opravuje tisková chyba v zákoně ze dne
13. dubna 1920, čís. 270 Sb. z. a n., kterým se 
úpravní i poměry v soudnictví na území bývalého 

státu uherského.

V zákoně ze dne 15. dubna 1920, č. 270 Sb. 
z. a n., kterým se upravují poměry y soudnictví 
na území bývalého státu uherského, vyhlášeném 
v částce LIL dne 30. dubna 1920, v | 3, odst. 2., 
řádek druhý má zníti:

„účinnosti tohoto zákona nabyly j Lž 
z P ů s o b i 1 o s t i“ a nikoli „účinnosti tohoto zá

kona zaměstnance úřadu v § 2'.“

Tusar v. r.,
jako ministerský předseda a v zastoupeni nepří

tomného ministra věci zahraničních.
řivefala v. r. 
Hamp! v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Veseíý v. r. 
Dr. lieidíer v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Franke v. r. 
Stanek v. r.
Dr. Šrobár v.‘ r. 
Kíofáč v. r.
Dr. Hodža v. r 
Dr. Winter v. r.

Soaníág v. r.,
Sako ministr financí a správce ministerstva 

pro zásobování lidu.

Cis. 349.

í?ařr-;eaí vlády republiky československé 

as dus 14. kvžtísa 1© O 
k provedeaí zákonů upravujícřch platové a po

stupové poměry profesorů vysokých škol.

^ Na základě zákonů ze dne 13. února 1919, 
č- 78 Sb. z. a n., 23. července 1919, č. 457 Sb..z. 
a 11 •, 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., 17. prosince' 
1919, ě. 2 Sb. z. a n. z roku 1920, a 18. prosince 
1919,'č. 26 Sb. z. a n. z roku 1920, se nařizuje:

Rádní profesoři vysokých škol požívají platu 
rovnajícího se třetímu platovému stupni VI. hod
nostní třídy státních úředníků. Dokončením 3. 
služebního roku nabývají platu V. hodnostní třídy. 
Odtud stupňuje se plat vždy po třech letech 
rovnoměrně tak, že dokončením 12. služebního 
roku dostoupí nejvyššího platového stupně IV. 
hodnostní třídy.

Mimořádní profesoři vysokých škol požívají 
platu, jenž počíná částkou rovnající se hemižšírnu 
platovému stupni VI. hodnostní třídy státních 
úředníků a postupuje vždy po 3 letech tak, že do
končením 9. služebního roku dosáhne výše čtvr
tého platového stupně VI. hodnostní třídy.

Mimořádným profesorům, kteří dosáhli již 
nejvyššího platového stupně VI. hodnostní třídy, 
ponechá se při jich jmenování profesory řádnými 
dosavadní vyšší plat jako osobní do pense zapo- 
čítatelný přídavek až do vyrovnání platem řád
ného. profesora.
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| S 2.

Pro výměru jednotlivých platových stupňů 
jsou počínajíc dnem 1. září 1919 rozhodna ustano
vení či. I., § 1, zákona ze dne 7. njna'l919, č. 541
Sb. z. a n.

.§ 4.
Ustanovení §§ i a 2 tohoto nařízení o tří

letých přídavcích působí od 1. září 1919.
Profesoři vysokých škol, kteří byli jmenováni 

před 1. zářím 1919, budou přeřadčni do platových 
stupňů podle celkové započítatelné doby ztrávené 
v požitcích řádného nebo mimořádného profesora 
ve smyslu §§' 1 a 2.tohoto nařízení.

§ 5.
Rádní i mimořádní profesoři požívají vše

obecného místního (dříve činnostního), přídavku 
ve výměře odpovídající ustanovení čl. II., § 2, zá
kona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n.

Všeobecný místní přídavek řádného profe
sora zvýší se o 50%, jakmile profesor ten dosáh
ne platu IV. hodnostní třídy.

§ 6.

Vedle toho přísluší řádným i mimořádným 
profesorům vysokoškolským stálý do výslužného 
nezapočitatelný místní přídavek vysokoškolský 
vedle §u 9 zákona ze dne 13. února 1919, č. 78 n
Sb. z. a n., výměrou stanovenou v § 2 nařízeni ze 
dne 18. června 1919, č. 339 Sb. z. a n.

§ 7.
Všeobecný i vysokoškolský místní přídavek 

vyplácí se čtvrtletně předem současně s platem 
v oněch měsících, ve kterých je splatno nájemné 

| dle ustanovení platných v místě vysoké školy.
Ku projevenému přání oprávněného zařídí se vý- 
plata měsíční.

§ 8.

Vysokoškolští profesoři, kteří byli 1. listopadu 
1918 v aktivní službě, postupují za každý kalen
dářní rok Í914—1918, v němž byli alespoň po 6 
měsíců v aktivní státní službě civilní, nebo za této
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služby konali aktivní vojenskou službu, vždy ! 
o půl roku dříve do vyšších služebních požitků, 
než měli 1. října 1918.

Tato půlletí připočítávají se též k celkové 
služební době pro vyměření pensijních požitků, 
aěli nepřísluší již nárok na započtení celého roku 
z důvodů služby vojenské.

§ 9.

Dosáhl-lí vysokoškolský profesor 1. října 
1918 nebo dříve již nejvyššího stupně platového, 
poskytne se mu po uplynutí dalších 4 let od do
sažení nejvyššího stupně, do nichž se započítá
vají válečná půlletí a jež se 1. zářím 1919 zkra
cují na 3 léta, osobní do pense započítatelný pří
davek.

Tento přídavek se vyměří za dobu od 1. října 
1918 do 31. srpna 1919 u profesoru řádných pří
padnou částkou z ročtiích -2000 Kč, u profesorů 
mimořádných případnou částkou z ročních 
1200 Kč, od 1. záři 1-919 pak činí u řádných i mimo
řádných profesorů ročních 2100 Kč.

Mimořádným profesorům poskytuje se < tento 
přídavek v případu jmenování profesorem řádným 
tak dlouho, dokud není vyrovnán platem řádného 
profesora.

§ 10.

Ona část půlletí, jež při prvém postupu pro
vedeném podle § 8 tohoto nařízení nebyla spotře
bována. bude započítávána při dalším postupu do 
vyšších platových stupňů.

Profesorům mimořádným, kteří po 1. říjnu 
1918 byli jmenováni profesory řádnými, připo

čítávají se do dalšího postupu válečná půlletí vy
počítaná dle § 8 tohoto nařízení, zkrácená o tu 
dobu, jež uplynula od 1. října 1918 do dne jich 
jmenování profesory řádnými.

§ 11.

Vysokoškolským profesorům, kteří za války 
aktivně sloužili, ale odešli před účinností zákona 
ze dne 23. července 1919, č. 457 Sb. z. a n., na 
trvalý odpočinek, nebo jejich pozůstalým, pře
počte se dodatečně základna pensijni a v počtou 
se započítatelná válečná půlletí do celkové doby 
služební dle §§ 8—10 tohoto nařízení.

§ 12.

Výhody dle §§ 8—11 tohoto nařízení, nabyvší 
účinnosti dnem 1. října 1918, poskytují se na při
hlášku.

§ 13.

Nařízení toto provede ministr školství a ná
rodní osvěty v dohodě s ministrem financí.

Tusar
Švehla v, r.
Dr. Veselý v. r. 
Sonntág v. r, 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Dr.

v. r.
Kioíáč v. r,
Dr. Srobár v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
iiainpl v. r. 

Franke v. r.

SHfní tiskárna v Praze.


