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202.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. května 1922,
jímž se pozměňuje, po. případě doplňuje na
řízení vlády republiky československé ze dne
4. března 1920, č. 151 Sb. z. a n., a nařízení
vlády republiky československé ze dne
30. prosince 1920, č. 12 Sb. z. a n. z roku 1921.
Na základě zákona ze dne 24. července
1919, č. 462 Sb. z. a n., zákona ze dne 23. květ
na 1919, č. 282 Sb. z. a n., zákona ze dne
7. dubna 1920, č. 230 Sb. z. a n., a zákona ze
dne 13. května 1919, č. 250 Sb. z. a n., se na
řizuje:
článek I.
článek 7. nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 4. března 1920, č. 151 Sb. z.
a n., se pozměňuje a má napříště zníti takto:
1. Místa služební, jež jsou podle § 4 zákona
ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n.,
vyhrazena legionářům, buďtež obsazována
uchazeči-legionáři do stanovené výše 50%
volných míst.
2. úřednická místa manipulační a kance
lářská, na něž mají legionáři právo před
nostní podle § 5 zákona ze dne 24. července
1919, č. 462 Sb. z. a n., buďtež propůjčována
v prvé řadě legionářům až do výše 75% vol
ných míst; zbývajících 25% těchto míst budiž
udělováno především uchazečům z řad býv.
poddůstojníků (certifikatistů), jichž práva a
výhody pro nabytí nároků na propůjčení slu
žebních míst podle zákonů o certifikatistech
byly zachovány zákonem ze dne 13. května
1919, č. 250 Sb. z. a n., a nařízením vlády re
publiky československé ze dne 18. září 1919,

č. 594 Sb. z. a n., a není-li jich, rovněž přede
vším legionářům.
3. Legionářům, ucházejícím se o místa
úřednická kategorie E, na něž mají právo
přednostní, přísluší na základě jejich úřed
nického průkazu (t. j. průkazu opatřeného
příslušnou doložkou o kvalifikaci úřednické,
vyhotoveného ministerstvem národní obrany
[kanceláří čsl. legií]), v mezích předchozího
odstavce přednostní právo před uchazečinelegionáři, aniž by musili prokazovati, že co
do předběžného vzdělání, předepsaného pro ,
skupinu E, vyhovují podmínkám § 52 E zá
kona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (slu
žební pragmatiky).
4. Stejné přednostní právo přísluší legio
nářům s úřednickým průkazem, ucházejícím
se o úřednická místa kategorie D, na něž mají
právo přednostní, vyhovují-li podmínkám
§ 10 nařízení vlády republiky československé
ze dne 30. prosince 1920, č. 12 Sb. z. a n.
z r. 1921; ustanovení § 2 nařízení vlády repu
bliky československé ze dne 4. března 1920,
č. 157 Sb. z. a n., zůstává nedotčeno.
5. úplně způsobilým pro úřednická místa
manipulační a kancelářská ve smyslu § 5 zá
kona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z.
a n., jsou uchazeči-legionáři, vykazující kro
mě všeobecných a pro to které místo stanove
ných zvláštních podmínek kvalifikaci podle
odst. 3. a 4.
6. Legionáři, kteří jsou ustanoveni na
smlouvu bez rozdílu, ať byl smluvní poměr
založen individuelní smlouvou nebo na zá
kladě všeobecné úpravy, buďtež, pokud vy
hovují předepsaným podmínkám, přejímáni
na uvolněná místa úřednické skupiny E a D
§ 52 služeb, pragmatiky.
Rovněž buďtež legionáři, ustanovení na
úřednických místech skupiny E § 52 služeb,
pragmatiky, přejímáni na uvolněná místa
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skupiny D § 52 služeb, pragmatiky, vy
hovuj í-li podmínkám uvedeným v odst. 4. to
hoto článku.
Služební doba dosavadní budiž jim v no
vem služebním poměru započtena tak, jako by
v něm byli hned při nastoupení služby.
7. Legionářům budiž dávána přednost při
přijímání k četnictvu.
Článek II.
§ 10 nařízení vlády republiky českosloven
ské ze dne 30. prosince 1920, č. 12 Sb. z. a n.
z r. 1921, se doplňuje tímto odstavcem:
Složení zkoušek z učiva některé z tříd uve
dených v předchozím odstavci má pro uchazeče-legionáře stejný význam, jako by tyto
třídy byli absolvovali.
článek III.
Za § 18 nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 13. prosince 1920, č. 12 Sb.
z. a n. z roku 1921, vsunuje se nový § 18 a
tohoto znění:
§ 18a:
Úlevy tímto nařízením legionářům poskyt
nuté platí podle § 7, poslední odstavec, záko
na ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a m,
též pro přijímání do jiných služeb v § 4 to
hoto zákona uvedených.
článek IV.
Ustanovení druhé věty čl. 14. nařízení vlá
dy republiky československé ze dne 4. března
1920, č. 151 Sb. z. a n., se zrušuje. Za tímto
článkem budiž vsunut nový článek 14a tohoto
znění:
Článek 14 a.
Úřady, ústavy nebo závody v čl. 13. uve
dené jsou kromě toho povinny ke konci kaž
dého kalendářního půlletí oznamovati mini
sterstvu N. O. (kanceláři čsl. legií), zda a jak
byla v uplynulém pololetí obsazena uprázd
něná místa, jež jsou legionářům vyhrazena
aneb na něž mají právo přednostní.
článek V.
U legionářů, kteří jsou v den účinnosti to
hoto nařízení již ve státní službě ustanoveni,
prodlužuje se lhůta k podávání žádostí za vý
hodu podle zákona ze dne 7. dubna 1920,
č. 230 Sb. z. a n., do 60 dnů, počítajíc ode dne
účinnosti tohoto nařízení; legionářům, kteří
vstoupí do státní služby teprve po dni účin
nosti tohoto nařízení, jest o výhody žádati do
60 dnů od nastoupení služby.

článek VI.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provésti je ukládá se všem mi
nistrům.
JUr. ísenes v. r.
černý v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
L, Novák v. r.
Dr. Vrbenský v.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. šrobár v. r.,
též za ministra Dra Mičuru.

Udržal v. r.,
též za ministra Staňka.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 30. května 1922,
jímž se mění některá ustanovení nařízení
veškerého ministerstva ze dne 25. ledna 1914,
č. 21 ř. z., a zrušuje nařízení veškerého mini
sterstva ze dne 23. března 1918, č. 111 ř. z.
Na základě zákona ze dne 24. července
1819, č. 462 Sb. z. a n., a čl. X. zákona ze dne
7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., se nařizuje:
článek I.
§ 73 (3) nařízení veškerého ministerstva
ze dne 25. ledna 1914, č. 21 ř. z., se pozměňuje
a má napříště zníti takto:
Při propůjčování míst kancelářských po
mocníků budiž při stejné kvalifikaci dávána
přednost uchazečům-legionářům. Při přijí
mání kancelářských pomocnic budiž brán zře
tel při stejné jinak kvalifikaci na vdovy a
dcery především legionářů.
č 1 á-n e k II.
Nařízení veškerého ministerstva ze dne23. března 1918, č. 111 ř. z., se zrušuje.
článek III.
Nařízení toto, jež platí i pro Slovensko a
Podkarpatskou Rus, nabývá účinnosti dnem
vyhlášení a provésti je ukládá se všem mi
nistrům.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.
Cerny v. r.
Dr. Dolanský v. r
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Srba v. r.
Dr. šrobár v. r.,

Státní tiskárna v Praze.

též za ministra Dra Mičuru.

Udržal v. r.,
též za ministra Staňka.

