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165.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. května 1922

o započtení vojenské služby, dřívější služby 
civilní neb dřívějšího soukromého zaměstnání 
státním zaměstnancům a zaměstnancům 
fondů a podniků státem spravovaných pro 

postup do vyšších požitků.

Na základě § 4 zákona ze dne 9. dubna 
1920, č. 222 Sb. z. a n., o propočítání služební 
doby státních zaměstnanců, nařizuje se toto:

§ I-

Při novém neb opětném ustanovení v ně
kterém státním služebním poměru započítává 
se vojenská služba, dřívější služba civilní a 
dřívější soukromé zaměstnání pro postup do 
vyšších požitků v platovém schématu podle 
ustanovení tohoto nařízení.

§ 2.

Vojenská služba presenční započítává se 
plně, pokud nebyla z trestu prodloužena. Vo
jenská cvičení, konaná před ustanovením, se 
nezapočítávají.

Vojenská služba válečná, to jest služba ko
naná z důvodů mobilisaee, svolání domobrany 
a částečného nebo úplného doplnění nar vá
lečný stav, započítává se až do nejvyšší vý
měry 4 let; doba, po kterou byl zaměstnanec 
cd konání vojenské služby válečné zproštěn, 
se nezapočítává.

Skutečná vojenská (četnická) služba dobro
volná, pokud přesahuje presenční službu vo
jenskou, započítává se, následuj e-li po pre
senční službě, oprávněným déle sloužícím pod
důstojníkům pro poměr úřednický jednou tře- 
tm°u, v letech a měsících počítanou, pro po
měr zřízenecký plně; úhrnné připočtení této 
služby včetně vojenské služby válečné nesmí 
však při ustanovení v poměru úřednickém 
činiti více než 4 léta, v poměru zřízeneckém 
více než 11 let.

Skutečná vojenská služba důstojníku (vo
jenských úředníků) z povolání započítává se 
plně, je-li podmínkou pro přijetí do civilní 
služby státní a je-li rovnocennou státní službě 
civilní co do výkonu i co do vzdělání přede
psaného pro tuto státní službu civilní.

K služební době, jež v dřívějším služebním 
poměru nebyla pro postup do vyšších služeb
ních požitků včitatelna, se nepřihlíží.

§ 3.

Jinou službu než službu ve smyslu § 2 za- 
počitatelnou, jakož i soukromé zaměstnání lze 
započíst! výhradně podle ustanovení, podle 
nichž tyto služby (zaměstnání) mohly býti 
započteny až do dne účinnosti nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 22. prosince 
:í920; č. 666 Sb. z. a n.

§ 4.
Započtení služby vojenské podle § 2 pro

vede úřad, jenž jest povolán ustanovit! za
městnance; tento úřad provede též započtení 
podle § 3, jestliže jde o službu (zaměstnání), 
na jejíž započtení má zaměstnanec na základě
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zvláštních ustanovení nárok; jinak provede 
započtení podle § B ústřední úřad v dohodě 
s ministerstvem financí a ministerstvem 
vnitra.

U zaměstnanců ustanovených v poměru za
tímním provede se započtení vždy teprve při 
definitivním ustanovení.

§ 5.
Ustanovení o započtení služby v českoslo

venských legiích nejsou tímto nařízením 
dotčena.

§ 6.

Nařízení toto, jehož provedením pověřují 
se veškeří ministři, nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení a nevztahuje se na zaměstnance, 
kteří jsou již ve státní službě a mají podle 
platných předpisů nárok, aby byli, splní-li 
předepsané podmínky, ustanoveni ve služeb
ním poměru, v němž podle nařízení vlády ze 
dne 22. prosince 1920, č. 666 Sb. z. aji., jest 
provésti propočtení let dle tohoto nařízeni.

Dr. Beneš v. r.

Černý v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r.
L. Novák v. r. 
Srba v. r.

A., Novák v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Dérer v. r.

Dr. šrobár v. r.,
též za ministra Dra Micuru.

Udržal v. r.,
též za ministra Staňka.

166.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 30. května 1922,

kterým doplňuje se vládní nařízení ze dne
8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., o mono

polu výbušných látek.

Na základě §§ 1 a 7 zákona ze dne 15. čer
vence 1919, č. 414 Sb. z. a n., nařizuje se:

Odstavec 1., č. 6., §u 1 vlád. nařízení ze dne 
8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., zní 
takto:

„Veškeré třaskaviny, které vykazují jako 
součástky dusičnan sodnatý, amonný, dra- 
selný, barnatý, olovnatý, pak třaskaviny ob- 
sáhující chlorečúany, perchloráty a pero- 
xydy.“

§ 2.

§ I-

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedení jeho ukládá se ministru 
financí.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.
A. Novák v. r. 
L. Novák v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Šrobár v. r 
Habrman v. r.

černý v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Dérer v. r.

167.

Vyhláška ministerstva železnic 
ze dne 30. května 1922

o zrušení koncese úzkokolejné lanové malo- 
dráhy s elektrickým pohonem, vedoucí od 
mostu štefanikova v Praze-Holešovicích k re

stauraci na letenské pláni.

Ministerstvo železnic zmocněno vládou zru
šuje na žádost obce hlav. města Prahy kon
cesi k provozu úzkokolejné lanové malo- 
dráhy s elektrickým pohonem, vedoucí od 
mostu štefanikova v Praze-Holešovicích k re
stauraci na letenské pláni, udělenou vy
hláškou bývalého ministerstva železnic ze dne 
17. srpna 1903, č. 174 ř. z., jež tímto po
zbývá platnosti.

Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.


