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99.

Zákon ze dne 3. března 1921,
kterým se mění některá ustanovení zákonů ze 
dne 17. prosince 1919, čís. 2 a 3 Sb. z. a n. 
z r. 1920, o odpočivných požitcích státních za

městnanců.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Článek I.

Ustanovení § 1, odst. 1. až 3., § 2, odst. 2, a 3., 
§§ 3 a 4 zákona ze 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. 
a n. na r. 1920, se s účinností od 1 ledna 1921 na
hrazují a ustanovení § S tohoto zákona se doplňuje 
těmito ustanoveními: ,

§ 1, odst. 1. až 3.
Na státní úředníky, soudce, státní učitele, dále 

státní zaměstnance náležející do kategorie siúhú 
(podúředníky a sluhy), kteří vstoupili do výslužby 
Přeď 31. srpnem 1919, a na pozůstalé j>o těchto 
zaměstnancích a po takovýchto zaměstnancích, 
zemřelých v činné službě před 1. srpnem 1919, 
a to:

a) na zaměstnance bez výhrady,
b) na pozůstalé, jestliže jim již podle dosavad

ních předpisů náležely zaopatřovací požitky 
nebo jestliže zaměstnanec zemřel ve'Výslužbě 
po 31. červenci 1919,
rozšiřuje se platnost
1. zákona ze 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. 

na rok 1920,
2. zákona ze 7, října 1919. č, 541 Sb. z. a. n„ 

notud, že odpočivné a zaopatřovací požitky jest 
iim podle čl. I., §§■ l a 3, a čl. TI.. § 5, tohoto zákona

vyměřit! beze změny dosavadní procentní sazby 
na základě aktivních požitků, které podle stupnic 
tímto zákonem zavedených odpovídají aktivním 
požitkům, jež byly rozhodný pro výměru dosa
vadních požitků odpočivných a zaopatřovacích.

Obdobně se rozšiřuje platnost zákona ze dne
19. března 1920, č. 186 Sb. z. a n.. na četnické dů
stojníky výkonné, mužstvo a kancelářské sluhy 
u četnictva a jejich pozůstalé, jenže místo 1. záři 
1919 je zde časovým dělítkem 1. leden 1920.

Při platech netříděných podle stupnic plato
vých tvoří podklad podle odstavce 1., č. 2., platový 
stupeň, do kterého by zaměstnanec podle svého 
služného náležel, kdyby platy jeho kategorie byly 
bývaly tříděny dle stupňů podle pravidel nahra
zených zákonem ze dne 7. října 1919. č. 541 Sb 
z. a n., a zákonem ze dne 19. března 1920, ě. 186 
Sb. z. a n. Pokud by služné neodpovídalo žádné
mu takto zjištěnému stupni, vezme se za podklad 
stupeň nejblíže vyšší, dosahuje-li služné aspoň 
průměru dvou neibližších stupňů platových, a 
nižší, jestliže tohoto průměru nedosahuje.

Na započitatelné starobní, služební, činoyní 
a osobní přídavky se při určení stupně nebéře 
zřetele. Do nové pensijní základny vpočtou se 
však započitatelné osobní přídavky a starobní 
přídavky úředníků výší původní, činovní výší 
nyní započitatelnou. V náhradu za započitatelné 
starobní a služební přídavky sluhů, podúředníků 
a” četnictva užije se ustanovení posledního od
stavce § 2 čl. I. zákona ze dne 18. prosince 1919, 
č. 25 Sb. z. a n. na rok 1920.

Není-li možno pro výměru požitků získat! 
úplně bezpečných podkladů ani z listin stran, ani 
z úředních spisů, jest požitky vyměřiti podle 
zjištěných případů obdobných nebo blízkých; ze
jména lze bez dalšího upravit! pense minimální

31



194 Sbírka zákonů a nařízení, č. 99.

♦

podle minimálních sazeb stanovených zákonem 
ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. na rok 
1920, a pense vdov a sirotků ve výši nebo na zá
kladě 45% nové pensijní základny.

Dary a přídavky z milosti se do požitků podle 
předchozích ustanovení vyměřených započtou.

I/A.

§ 2, odst. 2. a 3.

Sazby, stanovené §em 4 nařízení býv. mini
sterstva financí ze dne 11. září 1918, č. 334 ř. z., 
se však zrušují a stanoví se toto:

1. Sazby činí:

Při ročním 
odpočivném 

(i s přídavkem 
z milosti)

I II III IV V VI VII VIII

t ř í d a

svo
bodný,
bez

dětný
vdovec

ženatý 
bezdětný, 
vdovec 
s 1 ne

zaopatře
ným 

dítkem

ženatý (vdovec) s

1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 ( 6)
6 neb více 

(7 neb i 
více)

nezaopatřenými dětmi

______ _______________  Kč

Od až výlučně

4638 900 1500 1908 2304 2700 3108 3504 3900
4638— 5760 1296 1896 2304 2700 3096 3504 3900 4296
5760— 7260 1632 2220 2628 3024 3420 3828 4224 4620
7260— 9138 1896 2796 3204 3600 3996 4404 4800 5196
9138—11412 1920 3348 3852 4356 4848 5352 5856 6348

11412—14112 1560 3096 3600 4104 4596 5100 5604 .6096
14112—19308 1236 2880 3384 3888 4380 4884 5388 5880

od 19308 výše 1476 /3720 4224 4728 5220 5724 6228 6720

1/3.

' 11 III IV V VI VII
Při roční vdovské třída

pensi (i s pří-
bez- v d o v a s

davkem z milosti) dětná
vdova

1 2 .3 4 5 6 neb vípe

Kč

Od až výlučně

2319 
2319-2880 
2880—3630 
3630-4569 
4569- 5706 
5706-7056 
7056-9654 

od 9654 výše

900
1296
1632
1896
1920
1560
1236
1476

1308 1704 2100 2508 2904 3300
1704 2100 2496 2904 3300 3696
2040 2436 2832 3240 3636 4032
2304 2700 3096 3504 3900 4296
2424 2928 3420 3924 4428 4920
2064 2568 3060 3564 4068 4560
1740 2244 2736 3240 3744 4236
1980 2484 2976

.

3480 3984 4476
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n/A.

Při ročním 
odpočivném 

(i s přídavkem 
z milosti)

I II III IV V VI VII VIII

t ř d a

svo
bodný,

bez
dětný

vdovec

ženatý 
bezdětný, 
vdovec 
s 1 ne- 

zaopatře- 
ným 

dítkem

ženatý (vdovec) s

1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (6)
6 neb více 

(7 neb 
více)

nezaopatřenými dětmi

. . Kč

méně než 4380 900 1176 1476 1776 2076 2376 2676 2976

aspoň 4380 1008 1368 1668 1968 2268 2578 2868 3168

aspoň 5010 1200 1560 1860 2160 2460 2760 3060 3360

■

II/B.

I II III IV V VI VII

.Při roční vdovské třída
pensi (i s přídavkem v d o v a s

z milosti) dětná 1 2 3 4 5 6neb více
vdova nezaopatřenými dětmi

Kč

méně než 2190 900 1176 1476 1776

•

2076 2376 2676

aspoň 2190 1008 1308 1608 1908 2208 2508 2808

aspoň 2505 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

m/A a B jako \\UV a B.

IV. Pro každého sirotka bez obou rodičů, pokud má sirotčí pensi bez ohledu na výši ročně:
a) u sirotků po státnich úřednících (státních učitelích) zařáděných do hodnost

ních tříd.............................................................................................................................  504 Kč,
b) u sirotků po zaměstnancích náležejících do kategorie sluhů a dělníků . . . 300 Kč. 

Součet přídavků pro sirotky uvedené pod a) nesmí býti dohromady vyšší než 3024 Kč,
pro sirotky uvedené pod b) ne vyšší než 1800 Kč.

V. Poživatelům pensí a darů z milosti při roční částce:
• až výlučně 200 Kč.................................................. 300 Kč,

od 200 Kč „ „ 1600 Kč..................................................  408 Kč,
od 1600 Kč výše...............................................................................  504 Kč.
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2. Členové rodiny se pro nárok na drahotní 
přídavek počítají pouze, jestliže jsou dány pod
mínky, jež by pro ně zakládaly nárok na zaopa
třovací požitek.

3. Na členy rodiny, u kterých nejsou dány 
podmínky podle čís. 2., lze drahotní přídavek zcela 
nebo z části povoliti, jestliže jsou obdobně dány 
podmínky, za kterých by bylo lze povoliti pro ně 
zaopatřovací požitek.

4. Požadavek vyššího přídavku než I. třídy 
a zánik nároku na přídavek musí oprávněný ohlá- 
siti a podmínky nároku prokázati.

Svobodní pensisté, kteří žijí ve společné do
mácnosti s prarodiči, rodiči neb se sourozenci, 
mohou býti na roven pokládáni ženatým bezdět
ným pensisíům, uhražují-li důsledkem právního 
nebo mravního závazku prokazatelně převážnou 
eástí výživu těchto příbuzných pro jejich nuznost.

5. Částky přijaté bez oprávnění srazí se při 
nejblíže příští výplatě odpočivného neb zaopa
třovacího požitku.

Nejvyšší hranice, stanovená pro nárok na 
mimořádné výpomoci podle nařízení býv. min. 
financí z 19. listopadu 1917, čís. 450 ř. z., a podle 
zvláštních pravidel k tomuto nařízení vydaných, 
se ruší.

Mimořádná výpomoc, stanovená tímto na
řízením pro sirotky bez otce, přiznává se spolu 
s nouzovou výpomocí podle zákona ze dne 
26. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n., i pensistovi 
pro jeho děti, pokud by pro ně příslušel nárok na 
výchovný příspěvek.

Jestliže by pro téhož oprávněného byly za
loženy nároky na drahotní přídavky jakéhokoli 
druhu z různých důvodů, náleží pouze jeden 
nárok, při různé výši nárok na drahotní přídavky, 
vyšší.

§ 3.
Ustanovení §§ 1 a 2 platí obdobně i pro po

živatele odpočivných a zaopatřovacích platů, jež 
plynou z pensijních, a provisních ústavů drah 
státních a sestáthěných.

Jak se upraví běžné dary z milosti, zastupu
jící řádné odpočivné a zaopatřovací požitky 
i drahotní přídavky k nim, vyhrazuje se opatření 
ministerstva železnic.

§ 4.
Pro státní zaměstnance neželezniční a jejich 

pozůstalé, kteří požívají renty z úrazového po
jištění (zaopatřenO, platí místo ustanovení § 62,

předposlední odstavec, a § 63, poslední věta, zá
kona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., ve znění 
stanoveném zákonem ze dne 17. prosince 1919, 
č. 2 Sb. z. a n. na rok 1920, a § 67, předposlední 
odstavec, zákona ze dne 28. července 1917, č. 319 
ř. z., rovněž ustanovení čl. IX. zákona ze dne 
17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. na rok 1920.

§ 8, nový odstavec.
Příslušné ministerstvo může výhody tohoto 

zákona zcela nebo z části odepříti osobám, by
dlícím mimo úterní tohoto státu.

Článek 11.

Ustanovení § 8, odst. 3., zákona ze dne 
17. května 1896, č. 74 ř. z., upravené čl. I. zákona 
ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z. a n. na rok 
1920, mění se takto:

Po uvedené době může se příspěvek na vý
chovu zcela nebo z části povoliti všem uve
deným dětem jenom, jsou-li nemajetný a jsou-li 
nad to pro těžkou tělesnou neb duševní chorobu 
úplně neschopny samostatně si opatřiti výživu, 
nebo, pokud jde o nemajetné syny, studující na 
vysokých školách, nemohli-li pro účast na svě
tové válce studií dokončiti, a stydují-li s dobrým 
prospěchem, na dobu pro ukončení studií ne
zbytně potřebnou.

Článek 111.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provedením jeho, jež se ukládá všem mini
strům, nesmí býti nikdo zkrácen na svých dosa
vadních celkových požitcích.

T. G, Masaryk v. r. 

Černý v. r.

Dr. Brdlík v. r. 
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Beneš v. r.

Husák v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fatka v. r.

Dr. Hotowetz v. r..
jako ministr obchodu a správce úřadu nro zahraniční 
obchod a v zastoupení nepřítomného ministra financí.

Dr. Fajnor v. r.,
jako ministr nro sjednocen! zákonodárství a oreanisace 
správy v zastoupení nepřítomného ministra s plnou 

mocí pro správu Slovenska.

Státní tiskárna v Praze.


