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§ 14
Asistentům a konstruktérům, kteří výkonem
válečné vojenské služby byli déle než rok zdrženi
ve svých studiích vysokoškolských, mohou, když
byli ustanoveni, zkráceny býti prvé dvě lhůty sta
novené pro nabytí vyšší remunerace každá o je
den rok nebo kratší, v měsících čítanou dobu vo
jenské služby vytčené v s' 14 zákona.
Doba získaná válečnou maturitou nebo jinou
poskytnutou výhodou budiž od včítatelné vojen
ské doby odečtena.
§ 15.
Včítání toto nastává jen u těch asistentů a
konstruktérů, kteří do účinnosti zákona službu již
nastoupili nebo nastoupí ji, vykonajíce předepsa
ná studia vysokoškolská bez zaviněného průtahu.
§ 16.
Včítání buď zásadně přiznáno jen v tom roz
sahu, aby tím nebylo nabyto vyšší remunerace
než stejně dlouhou normální službou asistentskou.
Při rozhodnutí o včítání jest obdobně užiti
ustanovení § 16 zákona. Zejména mohou býti
z výhod včítání vyloučeni ti asistenti a konstruk
téři, kteří se k vojenské službě bývalého státu
rakousko-uheřského dobrovolně přihlásili anebo ji
vykonávali v zápolí v takovém vojenském po
staveni, že z důvodů hospodářských ohledů ne
zasluhují, nebo ti, kdož byvše ustanoveni setrvá
vají ve službě vojenské z vlastní vůle a ve lhůtě
dekretem nebo zákonem (§ 7 služ. pragm.) sta
novené službu nenastoupí.
§ 17.
Vyšší požitky plynoucí z
12 a násl. tohoto
nařízení se za dobu před 17. dubnem 1920 ne
vyplácejí.
§ 18.
Výhody dle §§ 12 a násl. tohoto nařízení při
znávají se jen k žádosti, již dlužno pod ztrátou
nároku podati na příslušném děkanství nebo
rektorátu do tří měsíců od vyhlášení tohoto naří
zení. Je-li žadatel v den ten ještě ve svazku vo
jenském, počítá se lhůta ta dinem přeložení ža
datelova do neaktivního stavu.
Rozhodné okolnosti musí prokázati žadatel
dle možnosti písemnými doklady.
O přiznání těchto výhod rozhoduje minister
stvo školství a národní osvěty.
§ 19.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení, pokud v něm není stanoveno jinak.

Provede je ministr školství a národní osvěty
v dohodě s ministrem financí.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy.
Dr. EngHš v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r.
Dr. Markovlč v. r.
Johanis v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r„
jako ministr sociální péče a v zastoupení nepří
tomného ministra školství a národní osvěty.

Cis. 483.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 14. srpna 1920,
jímž se provádí l|i 10 zákona ze dne 17. prosince
1919, č. 16 Sb. z. a n. z r. 1920, kterým byly upra
veny služební poměry trvale ustanovených zří
zenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku.
§ 1.
Zřízenec obecní trvale ustanovený může býti
propuštěn usnesením obecního zastupitelstva toli
ko na základě provedeného disciplinárního řízení.
Kdo je . společným zřizencem několika obcí,
může býti propuštěn usnesením vrchní správy
společného zařízení, ústavu nebo podniku, a to
rovněž toliko na základě provedeného disciplinár
ního řízení..
§ 2. ,
( ,
Disciplinární řízení se provádí obdobně podle
předpisů §§ň 181 až 188, pokud se týče §§ů 87 až
155 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř, z., po
kud není v dalším nic jiného ustanoveno.
§ 3.
Peněžitá pokuta zřízenci uložená nesmí přesahovati částky 50 Kč.
§ 4.
K provedení disciplinárního řízení zřizuji se
tyto disciplinární komise:
a) disciplinární komise I. stolice při obecním
zastupitelstvu nebo vrchní správě společného za
řízení, ústavu nebo podniku;
b) disciplinární komise II. stolice při zem
ských (správních) výborech, resp. zemské správní
komisi v Praze. Brně, Opavě.
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§ 5.
Disciplinární komise I. stolice zřídí se při
všech obcích a společných zařízeních, ústavech
a podnicích, které zaměstnávají zřízence podle zá
kona ze dne 17. prosince 1919, č. 16 Sb. z. a n.
z r. 1920.
Příslušnost vrchních komisí disciplinárních
jest dána obvodem samosprávných zemských
úřadů.
§ 6.
Každá disciplinární komise se skládá z 6
členů, kteří ze sebe volí za předsednictví nejstar
šího člena většinou hlasů předsedu a náměstka;
při rovnosti hlasů rozhoduje los.
Členy disciplinární komise I. stolice jmenuje
předseda zemského (správního) výboru, resp.
zemské správní komise na dobu 3 let, a to po 3
z řady členů obecního zastupitelstva neb vrchiií
správy společného zařízení, ústavu nebo podniku,
a to k návrhu těchto korporací, a po 3 z řady
obecních zřízenců této obce neb tohoto společné
ho zařízení, ústavu nebo podniku, a to k návrhu
organisací samosprávných zřízenců. Za každého
člena komise jmenuje se náhradník.
Jestliže by počet zřízenců obce, společného
zařízení, ústavu nebo podniku byl 6 neb menší,
jmenují ..se členy disciplinární komise zřízenci
největší bližší obce zaměstnávající zřízence a při
společném zařízení, ústavu nebo podniku zřízenci
obcí, které mají společné zařízení, ústav nebo
podnik.
Proyede-Ii se reforma správy před uplynutím
tříletí, na které byli členové disciplinární komise
jmenováni, nebo zavedc-li se disciplinární řízení
se členy komise z řady zřízenců, přestane usta
vením se nových politických správ nebo zavede
ním disciplinárního řízení funkce členů těchto
disciplinárních-komisí; v těchto případech jmenmí
se na zbytek období noví členové komise podle
předpisů tohoto paragrafu.Členy vrchní disciplinární komise jmenuje
předseda zemského (správního) výboru, resp.
zemské správní komise na dobu 3 let z úředníků
práv znalých a z úředníků odborných.,

8.
Disciplinární komise I. stolice usnáší se na
těchto trestech disciplinárních:
a) na důtce,
b) na peněžité pokutě.
Je-li však disciplinární čin zřízencův takový,
že má za následek vyloučení z postupu do vyš
ších platů, zmenšení služného, přeložení do vý
služby se zmenšeným výslužným nebo propuštění
ze služby, činí discipl-nární komise obecnímu za
stupitelstvu nebo vrchní správě společného zaří
zení, ústavu nebo podniku návrh, o němž korpo
race tato rozhodne.
Vrchní komise disciplinární rozhodují o stíž
nostech proti nálezům , disciplinárních komisí
J. stolice podle odstavce 1. s konečnou platností;
v případech odstavce 2. činí návrh zapiskému
samosprávnému úřadu, jenž rozhoduje o stížnosti
s konečnou platností.
§9.
Nařízeni toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede je ministr vnitra.
Švehla v. r„
jako náměstek ‘ministerského předsedy a jako mi
nistr vnitra.
Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
říahrman vT r.
Dr. Melssner v. r.
Dr Winter v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Stříbrný v, r.
Johanis v. r.
Dr. Markovlč v. r.

,

Čís. 484.

Nařízení vlády republiky Československé

§ 7.

ze dne 14. srpna 19-20,
kterým se mění hraníce soudního okresu Šumperského a Staroměstského.

Komise disciplinární tvoří vždy jediný senát
a usnáší se platně, je-li přítomna alespoň polo
vice jejich členů.
Usnesení se děje nadpoloviční většinou hlasů,
při čemž předseda neb úřadující náměstek hlasuje
poslední. Při rovnosti hlasů rozhoduje mínění, ke
kterému se přidal předseda neb úřadující ná
městek.

§ 1.
Na základě zákona ze dne 14. dubna 1920, čís.
285 Sb. z. a n., vylučuje se místní obec Holba ze
soudního okresu šumperského, přiděluje se
k soudnímu okresu Staroměstskému a slučuje se
zároveň s místní obcí Hanušovicemi v jedinou
místní obec pod jménem Hanušovice-Holba.

