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t»sa!i: Cis. 625. Zákon o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i za
městnancům v podnicích a fondech státem spravovaných.

čís. 625. /

Sákon. se dne 25. listopadu 1920 

o nouzové výpomoci civilním a vojenským stát
ním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v pod

nicích a fondech státem spravovaných.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Státním úředníkům, soudcům a státním uči

telům do hodnostních tříd zařáděným a všem 
ostatním státním zaměstnancům a dělníkům, 
jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech 
státem spravovaných v činné službě budou se 
na dobu od 1. listopadu 1920 do 31. prosince 1921 
vyplácet! podle zásad platných pro mimořádné 
měsíční (dříve čtvrtletní) výpomoci (zákon ze 
dne 9. dubna 1920, č. 214 Sb. z. a n., a ze dne 
15. července 1920, č. 445 Sb. z. a n.) _ měsicm 
nouzové výpomoci v částkách stanovených pro 
mimořádné výpomoci §em 1 zákona ze dne
9. dubna 1920, č. 214 Sin z. a n., s úchylkou,

]. že nouzové výpomoci ty vyměřují se
a) pro státní úředníky, státní učitele a íiředníjcy 

státních podniků zařáděné do hodnostních 
tříd při ročním služném od 2808 Kč až vý
lučně 3708 Kč těmito částkami:

Kč
I. tř. II. ťr. III. tř. IV. tř. V. tř.

240 310 400 490 580
b) pro ostatní zaměstnance do hodnostních tříd 

nezařáděné, jakož i pro dělníky těmito část
kami : i

í. tř. 
240

Kč
II. tř. III. tř. 
290 340

IV. tř. 
390

V. tř. 
440

2. že nouzové výpomoci náležejí sazbou dle 
dosavadního nejvyššího stupně služného (16.308 Kč 
až včetně 20.508 Kč) také zaměstnancům, mají
cím požitky přesahující hranici služného (20.508 
Kč) pro nárok na výpomoci dosavadní.

§ 2.

Státním zaměstnancům ve výslužbě a jejich 
pozůstalým náležejí po dobu od 1. listopadu 1920 do
31. prosince 1921 nouzové výpomoci ve výši a dle 
pravidel stanovených pro mimořádné měsíční 
(dříve čtvrtletní) výpomoci (§ 2 zákona ze dne 17. 
prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. na rok'1920, a § 2 zá
kona ze dne 9. dubna 1920, č. 214 Sb. z. a n.) 
s úchylkou, že nouzové výpomoci náležejí sazbou 
příslušného nejvyššího stupně také zaměstnan
cům, majícím požitky zaopatřovací přesahující 
hranice vymezené pro nárok na výpomoci dosa
vadní.

§ 3.

Ustanovení §§ 1 a 2 tohoto zákona platí také 
pro vojenské gážisty, důstojnické^ čekatele, gá- 
žisty mimo hodnostní třídy a poddůstojníky z po
volání v činné službě a ve výslužbě, jakož i pro 
jejich pozůstalé. Zejména platí také pro vojenské 
gážisty v činné službě s ročním služným od 
16.308 Kč. výše sazba nouzových-výpomocí pro 
civilní státní úředníky v činné službě se stejným 
služným.

Invalidům ze stavu mužstva a jejich pozůsta
lým _ vyjímajíc poddůstojníky z povolání neb je
jich pozůstalé a válečné poškozence neb jejich 

■ pozůstalé, ježto pro tyto posléze uvedené osoby 
. platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb.^z. a 

n. — pak patentálním invalidům a osobám požíva
jícím pouze darů z milosti vyplácet! se budou na
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dobu od 1. listopadu 1920 do 31. prosince 1921 nou
zové výpomoci ve výši měsíčních příplatků' stano
vených §em 2 zákona ze dne 15. července 1920, 
č. 448 Sb. z. a n.

- § 4.

Pro pohledávky, které vzniknou státu neb 
rozdělujícímu orgánu státní akce ošacovací tím, že 
některému z uvedených zaměstnanců poskytnuty 
budou ošacovací potřeby pro něho a členy rodiny 
na úvěr, přísluší státu, případně rozdělovacímu 
orgánu zákonné výsadní a neobmezené zástavní 
právo na polovinu nouzové výpomoci tímto zá
konem povolené.

Jinak platí o této Vypomoci ustanovení ? 3. 
odsí. 1. a 2., zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 314 
Sb. z. a n.

§ 5.

Platnost zákona ze dne 15. července 1920, 
č. 446 Sb. z. a n„ jímž prodloužena byla měsíční 
výplata mimořádné výpomoci na dobu od
1. září 1920 do konce prosince 1920, prodlužuje 
se do konce prosince .1921.

§ 6.
Provedením tohoto zákona, jenž nabývá 

účinnosti dnem vyhlášení, pověřují se všechna mi- 
! nisterstva.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.,

jako ministerský předseda a ministr vnitra a v za. 
stoupení nepřítomného ministra zahraničních věcí.

Dr. řioíoweíz v. r.,
jako ministr obchodu a správce úřadu pro za
hraniční obchod a v zastoupeni nepřítomného mi

nistra financí.
Dr. Brdlík v. r„

jako ministr zemědělství a v zastoupení ne
přítomného ministra veřejných prací.

Dr. Patka v. r. Dr. Gruber v. r.
Průša v. r.,

jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení 
nepřítomného ministra veřejného zdravotnictví 

a tělesné výchovy.
Kusák v. r. Dr. Burger v. r.

Dr. Šusta v. r.
Dr. Popelka v. r„

jako ministr spravedlnosti a v zastoupený ne- 
1 přítomného ministra pro sjednoceni zákonodárství 
I a organisace správy v Československé republice 
| a ministra s plnou mocí pro správu Slovenska.

Ze státní tiskárny v l iaze.


