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Cis. 359.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 18. května 1920,

jímž se upravují požitky některých kategorií po
štovních zaměstnanců.

Na základě článku X. zákona ze dne 7. října 
1919, č. 541 Sb. z. a n., jímž se upravují poměry 
státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v pod
nicích a fandech státem spravovaných, se na
řizuje :

Článek i.

§ 1.

Úřadovně a telegrafní přídavky smluvních 
poštovních expedientů, vyměřené nařízením bý
valého ministerstva obchodu ze dne 12. října 1908, 
č. 30,641/p, č. 117 v. m. p. a t., stanoví se takto:

U poštovních úřadů
III. tř.

Úřadovně Telegrafní
přídavek

1. 2604 456

2. 2400 372

3. stupně 2208 300

4. 2004 252

5. 1800 252

6. 1608 252

§ 2.

Služební přídavky, povolené smluvním po
štovním expedientům výnosem ministerstva pošt 
a telegrafů ze dne 16. června 1919, ě. 20.932-11, 
ě. 23 v. m. p. a t., se zrušují.

§ 3.

Po dobu mimořádných poměrů, způsobených 
válkou, budou se vyplácet! smluvním poštovním 
expedientům drahotní přídavky (běžné i jedno
rázové) podle ustanovení, platných pro kancelář
ské pomocníky a pomocnice (čl. IX. zákona ze dne 
7. října 1919, ě. 541 Sb. z. a n.).

Článek 11.

§ 1.

Denní plat volných úřednických sil výpomoc
ných. splatný v dodatečných měsíčních Unitách, 
vyměřuje se takto;

i V Praze, předměstích 
pražských, dosud do 
I. tříijy místních pří

davků zařáděných

V místech

I. a 11 | lir. IV.

třídy místních přídavků

K 7 K 6 80 K 6 60 K 6 40'

Tím se mění ustanovení bodu V. nařízení bý
valého ministerstva obchodu ze dne 18. října 1917, 
č. 35.075-P, jímž se upravuje služební poměr vol
ných úřednických sil výpomocných.

§ 2.

Po dobu mimořádných poměrů, způsobených 
válkou, budou- se vyplácet! volným úřednickým 
silám výpomocným drahotní přídavky (běžné 
i jednorázové) podle ustanovení, platných pro 
kancelářské pomocníky a pomocnice (článek IX. 
zákona ze dne 7. října 1919, c. 541 Sb. z. a n.).

Článek III.

§ 1.

Příspěvky na poštovní pomocníky stanovené 
v § 67 nařízení bývalého ministerstva obchodu ze 
dne 18. ledna 1909, č. 9 ř. z., č. 12 v. m. p. a t„ a 
upravené výnosem ministerstva pošt a telegrafů 
ze dne 14. května 1919, č. 14.490-11, ě. 22 v. m. p. 
a t„ vyměřuji se takto:

U poštovních úřadů

činí příspěvek bez ohledu 
na to, zda jde o mužského 
nebo ženského pomocníka 
či manželku přednosty 

úřadu ročně korun.

II. třídy, 1. stupně, 
s počtem pracovních 

jednotek nejméně 
30.000 1.608

II. třídy, 1. stupně, 
s počtem pracovních 
jednotek do 80.000 1.308

II. třídy, 2. stupně 1.008

š 2.

Příspěvky na poštovní pomocníky, povolené 
ve smyslu čl. XXIX. nařízení bývalého minister
stva obchodu ze dne 26. září 1902, č. 186 ř. z., 
ě. 88 v. m. p. a t, pro poštovní pomocníky dle 
článku VI. tohoto nařízení a zvýšené výnosem 
ministerstva pošt a telegrafů ze dne 14. května 
1919, č. 14.490-H, ě. 22 v. m. p. a i, vyměřují se 
pra, poštovní pomocníky u poštovních úřadů
I. třídy částkou 2004 K a pro pomocníky u úřadů
II. třídy částkou 1608 K ročně.
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Po dobu mimořádných poměrů, způsobených 
válkou, budou se ve smyslu ustanovení článku IX. 
zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n„ po
štovním pomocníkům vyplácet! běžné a jedno
rázové druhotní přídavky v této výměře:

' § 3.

Kategorie
Třída
ro

dinná

Roční částka 
drahotního 
přídavku 
(běžného)

Jednorázový
drahotní
přídavek

1. 180

2. 230na uěž se
poskytují 3. •

po- příspěvky 4. 456 2S0
štovni 1608 K

ročně
neb vyšší 6. 330

7.
' 8. 380

Kategorie
Třída
ro

dinná

Roční částka 
drahotního 
přídavku 
(běžného)

Jednorázový
drahotní
přídavek

i. 60*

2. 110
na něž se

po- poskytují 3.

moc- příspěvky 4. 288 160
nižší než

níci
1608 K

6. 210
ročně

7.

8. 260

*) Tato částka přísluší za služební výkon až
včetně do 10 hodin týdně. Za každých dalších
7 hodin průměrné týdenní služební výkonnosti při-
počítává se částka 20 Kč. K zlomkům kratším
i hodin se nepřihlíží.

Článek IV.

§ 1.

Stupnice sluhovských výrněrků pro poštovní 
posly u třídních poštovních úřadů, posléze upra
vená výnosem ministerstva pošt a telegrafů ze 
dne 15. března 1919, č. 1623-11, se zrušuje a na
hrazuje touto stupnicí:

St
up

eň Sluhovský výměr, k pro 
jednu sílu ročně

u poštovního

í. třídy

iřadu

lí.
a II .
třídy

1. a 2. 
stupně

3. a 4. 
stupně

Korun

i. ____ 10 600 552 504
2. 10 15 - 852 804 756při prů-

[-3. měrné 15 20 1056 1008 948

i. týdenní 20 *25 hodin
1248 1200 1152

zamést- 25
do

30 včetně 1404 1356 4308
nanosti .

6.
nad 30 35 1548 1500 1452

7. 35 40 1704 , 1656 1608

i 8 40 '45 1.800 1752 170,4

š 2.
Po dobu mimořádných poměrů způsobených 

válkou budou se ve smyslu ustanovení článku IX. 
zákona ze dne 7. října 1919, č. 54! Sb. z. a u., po
štovním poslům vypláceli běžné i jednorázové 
druhotní přídavky y této výměře:

Kategorie
zaměstnanců

Třída' Koční částkaiJednorázový 
ro- i draliotníKo [ drahotní . 

dinná1 přídavku přídavek

Poštovní poslové, 
jichž průměrný 
týdenní pracovní 
výkon přesahuje 

35 hodin.

Poštovní poslové, 
jichž průměrný 
týdenní pracovní 
výkon není vyšší 

než 35 hodin.

1. 708 180
2. 852 230
3. 1044 280
4. 1236

! 5. 1428 330
1 6. 1620
i 7- 1812 380
í 8‘ 2004

1. *96 **60
2. 182 110
3. 156 160
4. 180
5. 204 210
6. 228
T. 252 260
8. 276

*) Tato částka přísluší za služební výkon az 
do 10 hodin týdně, jakož i za každých dalších | 
7 hodin týdenní zaměstnanosti. Ke zlomkům krát- | 
ším 4 hodin se nepřihlíží.

**) Tato částka přísluší za pracovní výkon az 
do 10 hodin týdně. Za každých dalších 7 hodin 
průměrné týdenní služební výkonnosti připočítává 
se částka 20 korun. K zlomkům kratším čtyř hodin 
se nepřihlíží. '



C 1 á n e k V.

Veškerá dosavadní ustanovení, týkající se 
úpravy požitků v úvahu přicházejících kategorií 
poštovních zaměstnanců, pozbývají platnosti po
tud, pokud jsou v rozporu s tímto nařízením, jež 
nabývá účinnosti dnem 1. září 1919.

Provésti je přísluší ministru pošt a telegrafů.

Podúřednici pohraniční finanční stráže jme
nují se výběrčími do hodnostní třídy a platového 
stupně podle dosavadního služného. Úředníci po
hraniční finanční stráže jmenují se celními vy- 
běrčími (správci) oné hodnostní třídy, které do
sáhli u pohraniční finanční stráže jmenováním, 
a budou zařáděni ve stavu celních. výběrčí 
podle posledního svého jmenování.

Tusar v. r

Švehla v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Habrnian v. r.

Klofáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Hefdler v. r. 
Hampl v. r.

Dr. Franke v. r.

Cis. 360.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. května 1920,

pmž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, 
čls. 77 Sb. z. a n., o úpravě služebních požitků 

celních výběrčí.

Na základě § 6 zákona ze dne 30. ledna 1920, 
čís. 77 Sb. z. á n„ nařizuje se toto:

§ 1.

K §§ 1 a 2 zákona.

§ 3.

K § 4 zákona.

Celní výběrčí před 1. zářím 1919 ustanovení 
zařazuji se podle celkové doby služební do pla
tových stupnic jednotlivých hodnostních tříd. 
Byla-li tímto zařazením přiznána platová stup
nice vyšší hodnostní třídy, než kterou výběrčí 
dosavad měli, jmenují se současně se zařazením 
do této vyšší třídy hodnostní.

Za služební dobu v tomto paragrafu uvede
nou sluší pokíádati služební dobu ztrávenon v 
hodnosti celního výběrčího a u finanční stráže, 
do pense započítatelnou, včetně doby započtené 
na základě zákonů ze dne 23. července 1919,

; čís. 457 Sb. z. a n. (válečná’ léta) a ze dne
24. července 1919. čís. 462 Sb. z. a n. (služba 
v československých legiích).

£ A5 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. září 

1919.
§ 5.

' ' / ' v -v •
Provésti nařízení ukládá se ministru financí.

Celními výběrčími mohou býti jmenováni 
příslušníci pohraniční finanční stráže (úředníci 
nebo podúřednici), kteří jsou aspoň dobře kvali
fikováni, vykonali s úspěchem odbornou zkoušku 
předepsanou pro převzetí do stavu úřednického 
u pohraniční finanční stráže a mají aspoň osmi
letou skutečnou služební dobu u finanční stráže. 
Nižší celní zkouška nahrazuje až na další tuto od
bornou zkoušku.

Pro dobu přechodnou může ministr financí 
v jednotlivých přípa*dech snížiti požadavek osmi- 
Nté doby služební, nebo jmenovati celními vý
běrčími i jiné vhodné, osoby, jež vykonaly s úspě
chem nižší celní zkoušku nebo zkoušku odbornou 
pro pohraniční finanční stráž. '

S 2. ,

K § 3 zákona.

Úřední tituly celních výběrčích jsou:

Pro XT. hodnostní třídu celní výběrčí,
„ X. „ „ vrchní celní výběrčí,
„ IX. „ celní správce a
„ Vílí ,. „ vrchní celní správce.

Tusar v r.
Švehla v. r. 
Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Habrman v. r.

Klofáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 

Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v r.

Dr. Franke v. r.

Cis. 361.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. května 1920

k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 210 

Sb. *. a n„ o prozatímní úpravě správy politické 
na Slovensku.

Na základě §§ 2 a 12 zákona ze dne 22. března 
1920, č. 210 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě správy 
politické na .Slovensku, nařizuje se toto:


