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Zákon ze dne 21. prosince 1922
o překládání státních zaměstnanců na jiné o výplatě jednorázových výpomocí k pensím
učitelů škol obecných a občanských na Slo
služební místo.
vensku, vydržovaných církvemi a obcemi
s podporou státní.
Národní shromáždění republiky českoslo
Zákon ze dne 21. prosince 1922

venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Státní zaměstnanci mohou býti do konce
roku 1924 přeloženi ve svém služebním od
větví i na místo v jiném oboru (resortu)
státní správy, avšak jen k tomu konci, aby
byl vyrovnán nedostatek zaměstnanců jedno
ho resortu státní správy přebytky zaměst
nanců jiného resortu. Při tom budiž nejdříve
přihlíženo k přihláškám došlým na úřední vy
zvání, předpokládajíc, že zaměstnanec při
svém novém upotřebení může dle svých schop
ností vyhověti požadavkům služby.
Přeložený zaměstnanec budiž ponechán ve
stupni platovém, ve kterém jest v den pře
ložení.
.

§ 2.

Státními zaměstnanci (§1) rozuměti jest
všechny státní zaměstnance, vyjímajíc soudce
z povolání, tedy i zaměstnance ústavů, podnikův a fondů státních neb státem spravova
ných.
§ 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedou jej všichni ministři.

T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Rašín v. r.
Habrman v. r.
Udržal v. r.
Bechyně v. r.
Tučný v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r. Dr. Franke v. r.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IMinistr školství a národní osvěty se zmoc
ňuje, aby učitelům, kteří působili na školách
obecných nebo občanských na Slovensku, vy
držovaných církvemi nebo obcemi (s podpo
rou státní) a jsou na odpočinku nebo odejdou
na odpočinek do konce roku 1923, jakož i vdo
vám a sirotkům po těchto učitelích podle své
ho volného uvážení vyplatil z moci úřední
k dosud vypláceným odpočivným a zaopatřo
vacím požitkům jednorázovou výpomoc, a to
zvláště pro každý z roků 1921, 1922 a 1923.
§ 2.
Výpomoc tato splatná je každý rok najed
nou nejvýše v této výměře: Pensistům učitel
ským po 1000 Kč, vdovám po nich po 700 Kč,
poživatelům příspěvků na výchovu dětí (pro
každé dítě až do pěti dětí) po 140 Kč, poži
vatelům darů z milosti zastupujících odpočiv
né ? zaopatřovací požitky po 140 Kč. Vyplatí
se toliko těm, kteří prokáží, že mají domov
skou příslušnost v některé obci republiky Če
skoslovenské.
§ 3.
Pensijní příspěvky vydržovatelů škol usta
novené v §u 29, odst. 8., zák. čl. XXXII. z roku
1875 zvyšují se ze 12 zl. na 240 Kč ročně.
§ 4.
Přeplatek ze zvýšení pensí z doby Karolyovské, který se u jednotlivých pensistů (vdov
a sirotků) zjistí, jakož i zálohy již dříve snad
povolené buďtež odečteny od výpomoci po
skytnuté podle tohoto zákona.
§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

