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a po takových zřízencích-mužích, kteří ze
mřeli v činné službě před účinností tohoto 
nařízení, jimž podle dosud platných před
pisů příslušely až do konce roku 1922 mimo
řádné měsíční (dříve čtvrtletní) a nouzové 
výpomoci, budou se tyto výpomoci vyplácet! 
v částkách a dle pravidel dosud platných na
dále až do odvolání.

Snížení těchto výpomocí a dosavadních 
druhotních přídavků, povolených zákonem ze 
dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., a záko
nem ze dne 21. prosince 1921, č. 495 Sb. z. 
a m, až do jejich úplného zrušení, provede se 
současně a stejnoměrně se snížením výpo
mocí a druhotních přídavků dle § 14 zákona 
ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.

Vládní nařízení 
ze dne 8. února 1923

o služebních, odpočivných a zaopatřovacích 
požitcích kancelářského pomocného personálu 

ve státních úřadech a ústavech.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 17 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a 
zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských 
státních zaměstnanců a zaměstnanců v pod
nicích, ústavech a fondech státních a státem 
spravovaných:

33.

§ 15.

Snižováním přídavků dle § 11 tohoto na
řízení nesmějí celkové odpočivné neb za
opatřovací požitky klesnouti pod výměru cel
kových požitků, jež by jinak náležely dle 
předpisů dosud platných a se zřetelem k usta
novení §§ 10 a 14 tohoto nařízení.

§ 16.

Ustanovení prováděcích nařízení k zákonu 
ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., 
jest obdobně použiti i při provádění tohoto 
nařízení.

§ 17.
Veškerá posavadní ustanovení odporující 

tomuto nařízení pozbývají platnosti.

§ 18.
Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 

účinnosti 1. ledna 1923, pověřují se všichni 
členové vlády.

Malypetr v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Dolanský v 
Srba v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r. 
Dr. Kállay v

Bechyně v. r.
r. Stříbrný v. r. 

Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.

r. Dr. Franke v. r. 
r.Dr. Markovič v 

Novák v. r.,
též za ministra Dra Kasina

Díl I.

§1.

Roční služné kancelářských oficiantů a 
oficiantek, stanovené v § 2 vládního nařízení 
ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z. a n., zvy
šuje se _ po srážce částek, jimiž upraveno 
bylo na obnosy dělitelné dvanácti počínajíc 
1. lednem 1923 o 75% a stanoví se nejblíže 
vyššími částkami dělitelnými dvanácti takto.

V třídě stáří
Kčslužebního

I. 3852
II. 4272

III. 4716
IV. 5148
V. 5592

VI. 6024
VII. 6468

VIII. 6900
IX. 7344
X. 7776

XI. 8304
XII. 8820

XIII. 9348

Tím se mění ustanovení § 2, odst. 2., shora
uvedeného vládního netřízení.

Místní přídavek, stanovený 50% dosavad
ního služného, zůstává nezměněn; jeho nej- 
vyšší výměra, vymezena dosud částkou 200) 
Kč, se ruší.

Místní přídavek, upravený na nejblíže vyšší 
částky dělitelné dvanácti, činí ročně:
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V třídě při Velká m. IV.
stáří služném Praha . 90%

Kč
80% 70%

I. 3852 ’ 1104 996 888 780

II. 4272 1224 1104 984 864
III. 4716 1356 1224 1080 948

IV. 5148 1476 1332 1176 1032

v. 5592 1596 1440 1284 1128

VI. 6024 1728 1548 1380 1212
VIL 6468 1848 1668 1476 1296

VIII. 6900 1980 1776 1584 1380

IX. 7344 2100 1896 1680 1476

X. 7776 2220 2004 1776 1560

XI. 8304 2376 2136 1896 1668

XII. 8820 2520 2268 2016 1764

XIII. 9348 2676 2412 2136 1872

Tím se mění ustanovení § 2, odst. 4., vlád
ního nařízení ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. 
z. a n.

§ 3.

Kancelářským oficiantům, kteří byli ve 
státní službě již před 1. lednem 1923, příslu
šejí mimo služné a místní přídavek počínajíc
1. lednem 1923 přídavky na děti, a to 900 Kč 
na každé nezaopatřené dítě, avšak pouze do 
nej vyššího počtu šesti dětí u ženatých.

Ovdovělým kancelářským oficřantům-pří
sluší zmíněný přídavek počínajíc druhým 
dítětem. Klesne-li však rozdíl mezi přísluš
ným jednotným druhotním přídavkem II. a I. 
rodinné třídy postupným snižováním pod 
částku přídavku na dítě, obdrží doplněk do 
výše tohoto přídavku na dítě. Totéž platí pro 
svobodné oficianty s nemanželskými dětmi.

§ 4.

Drahotní. přídavky, stanovené článkem IX. 
zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n,, 
dále mimořádné a nouzové výpomoci, stano
vené zákony ze dne 9. dubna 1920, č. 214 Sb. z. 
a n., ze dne 15. července 1920, č. 446 Sb. z. a n., 
a ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n., 
a prodloužené zákonem ze dne 21. prosince 
1921, č. 495 Sb. z. a n., do konce prosince 1922, 
zůstávají v platnosti, slučují se však v jed
notný drahotní přídavek, jenž zmenšuje se 
o částku, o niž se služné dle § 1 tohoto nařízení 
zvyšuje, a o částku, jež dle § 3 tohoto nařízení 
připadá na přídavky na děti.

Tento jednotný drahotní přídavek činí 
ročně:

nařízení, č. S3.

ro
čn

ím
 

;n
ém

 K
č

I. n.
v rodinné třídě

m. IV. V. VI. VIL VTĚL

>C ^Ph 02 Kč

3S52 4776 6252 6852 6252 6852 6252 6852 6252
4272 4596 6072 6672 6072 6672 6072 6672 6072
4718 4404 5880 6480 5880 6480 5880 6480 5880
5148 4212 5688 6288 5688 6288 5688 6288 5688
5592 4020 5496 6096 5496 6096 5496 6096 6496
6024 3840 5316 5916 5316 5916 5316 5916 5316
6468 3756 5316 5916 5316 5916 5316 5916 5316
6900 3576 5136 5736 5136 5736 5136 5736 5136
7344 3576 5136 5736 5136 5736 5136 5736 5136
7776 3384 4944 5544 4944 5544 4944 6544 4944
8304 3156 4716 5316 4716 5316 4716 5316 4716
8820 2940 4500 5100 4500 5100 4500 5100 4500
9348 2712 4272 4872 4272 4872 4272 4872 4272

§ 5.

Kancelářským oficiantům obého pohlaví, 
kteří nastoupí státní službu po 31. prosinci 
1922, přísluší pouze služné, místní přídavek 
a jednotný drahotní přídavek ve výměře pro 
svobodné zaměstnance.

§ 6.

Kancelářským oficiantům a oficiantkám, 
jichž služební požitky se upravují tímto naří
zením a jimž příslušejí jednotné drahotní pří
davky a — jde-li o kancelářské oficianty — 
kromě toho i případné přídavky na děti (§§ 3 
a 4 tohoto nařízení-), náležejí při odchodu na 
odpočinek též jednotné drahotní přídavky a 
případně přídavky na děti.

Pozůstalým po takových kancelářských ofi- 
ciantech, zemřelých buď v činné službě nebo 
na odpočinku, přiznávají se rovněž jednotné 
drahotní přídavky a případně přídavky na 
děti.

Přídavky tyto náležejí ve výměře stanovené 
v § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 
Sb. z. a n., pro zaměstnance, náležející do ka
tegorie podúředníků a zřízenců, jakož i pro 
pozůstalé po takových zaměstnancích.

§ 7.

Kancelářským oficiantům a oficiantkám, 
jichž státní poměr služební nastal po 31. pro
sinci 1922, přísluší při odchodu na odpočinek 
kromě odpočivných požitků pouze jednotný 
drahotní přídavek ve výměře pro svobodné 
zaměstnance na odpočinku.

Vdovám po kancelářských oficiantech, jichž 
státní služební poměr nastal po 31. prosinci
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1922 a kteří zemřeli buď v činné službě nebo 
na odpočinku, přísluší kromě zaopatřovacích 
požitků pouze jednotný drahotní přídavek ve 
výměře pro bezdětné vdovy.

Sirotkům po takových kancelářských ofi- 
ciantech a po jejich vdovách přísluší pouze 
sirotčí pense.

§ 8.

Pro nároky na drahotní přídavky a pří
davky na děti a uplatňování, zkoumání, změny 
a zánik těchto nároků, jakož i pro stíhání ne
správných udání platí obdobně ustanovení 
§§ 6 a 15 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 394 Sb. z. a n.

§ 9.

Jednotné drahotní přídavky, stanovené 
v §§ 4, 5, 6 a 7 tohoto nařízení, snižují se 
1. dubnem 1923 počínajíc o 20%. Další sní
žení těchto přídavků až do jejich úplného zru
šení provede se současně a stejnoměrně se 
snížením jednotných drahotních přídavků 
státních zaměstnanců dle § 5, odst. 3., zákona 
z 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.

Přídavky na děti, stanovené v §§ 3 a 6 to
hoto nařízení, budou snižovány současně a 
stejnoměrně s přídavky na děti státních za
městnanců dle § 5, odst. 3., zmíněného zákona.

§ 10.

Kancelářští oficianti obého pohlaví v činné 
službě i ve výslužbě, jichž požitky se upravují 
tímto nařízením, jakož i jejich pozůstalí jsou 
povinni platiti ze svého daň z příjmu dle usta
novení §§ 8 a 13 zákona ze dne 20. prosince 
1922, č. 394 Sb. z. a n.

§ 11.

Na kancelářské oficianty a oficiantky vzta
huje se též ustanovení § 9 zákona z 20. pro
since 1922, č. 394 Sb. z. a n.

§ 12.

Kancelářským oficiantům a oficiantkám, 
kteří vstoupili do výslužby před účinností to
hoto nařízení, jakož i pozůstalým po těchto 
oficiantech a po takových oficiantech, kteří 
zemřeli v činné službě před účinností tohoto 
nařízení, jimž podle dosud platných předpisů 
příslušely až do konce roku 1922 mimořádné

měsíční (dříve čtvrtletní) a nouzové výpo
moci, budou se tyto výpomoci vypláceti 
v částkách a dle pravidel dosud platných na
dále až do odvolání. Totéž platí o osobách, 
jichž nároky pensijní byly upraveny stano
vami zaopatřovacího ústavu. (Nařízení veške
rého ministerstva z 19. července 1902, č. 145 
ř. z.)

Snížení těchto výpomocí a dosavadních dra- 
hotních přídavků, povolených zákonem ze dne
3. března 1921,' č. 99 Sb. z. a n., a zálvonem ze 
dne 21. prosince 1921, č. 495 Sb. z. a n., až do 
jejich úplného zrušení, provede se současně 
a stejnoměrně se snížením výpomocí a drahot- 
ních přídavků dle § 14 zákona ze dne 20. pro
since 1922, č. 394 Sb. z. a n.

§ 13.

Snižováním přídavků dle § 9 tohoto nařízení 
nesmějí celkové odpočivné neb zaopatřovací 
požitky klesnouti pod výměru celkových po
žitků, jež by jinak náležely dle předpisů do
sud platných a se zřetelem k ustanovení §§ 8 
a 12 tohoto nařízení.

Díl II.

§ 14.

Z denního platu kancelářských pomocníků 
a pomocnic, stanoveného v § 5 vládního naří
zení ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z. a n., 
pro Velkou Prahu v částce 7 Kč 80 h, zvyšují 
se dvě třetiny (5 Kč 20 h) jakožto základní 
denní plat počínajíc 1. lednem 1923 o 75%, 
tedy o 3 Kč 90 h, na částku 9 Kč 10 h. K této 
částce připočítávají se v jednotlivých třídách 
místního přídavku rozdíly mezi dosavadními 
denními platy a shora zjištěným základním 
platem.

V důsledku toho činí denní plat:

Ve velké 
Pra^e

V místech
I. a II. | III. | IV.

třídv místních přídavků

11. Kč 70 h 11 Kč 30 h 11 Kč 10 h 10 Kč 75 h

Tím se mění ustanovení § 5 shora uvede
ného vládního nařízení.

§ 15.

Kancelářským pomocníkům, kteří byli ve 
státní službě již před 1. lednem 1923, přišlu-
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šejí mimo denní plat počínajíc 1. lednem 1923 
přídavky na děti, a to 900 Kč na každé neza
opatřené dítě, avšak pouze do nej vyššího po
čtu šesti dětí u ženatých. Ustanovení § 3, 
odst. 2., tohoto nařízení platí obdobně i pro 
kancelářské pomocníky.

§16.

Drahotní přídavky, stanovené článkem IX. 
zákona ze dne 7. října 1919, č.‘541 Sb. z. a n., 
dále mimořádné a nouzové výpomoci, stano
vené zákony ze dne 9. dubna 1920, č. 214 Sb. z. 
a n., ze dne 15. července 1920, č. 446 Sb. z. a n., 
a ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n., 
a prodloužené zákonem ze dne 21. prosince 
1921, č. 495 Sb. z. a n., do konce prosince 1922, 
zůstávají v platnosti, slučují se však v jed
notný drahotní přídavek, jenž zmenšuje se 
o částku, o niž se denní plat dle § 14 tohoto na
řízení zvyšuje, a o částku, jež dle § 15 tohoto 
nařízení připadá na přídavky na děti.

V důsledku toho činí jednotný drahotní pří
davek ročně: x

V rodinné třídě

I. II. III. IV. V. VI. VIL VIII.

Kč
5004 6480 7080 6480 7080 6480 7080 6480

§ 17.

Kancelářským pomocníkům obého pohlaví, 
kteří nastoupí státní službu po 31. prosinci 
1822, přísluší pouze denní plat a jednotný dra
hotní přídavek ve výměře pro svobodné za
městnance.

§ 18.

Ustanovení §§ 8, 9 a 10 tohoto nařízení platí 
obdobně i pro kancelářské pomocníky, ustano
vení §§ 9 a 10 též pro kancelářské pomocnice.

D í 1 III.

§ 19.

Ustanovení prováděcích nařízení k zákonu 
se dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., jest 
obdobně použiti i při provádění tohoto naří
zení.

§ 20.
Veškerá posavadní ustanovení odporující 

tomuto nařízení pozbývají platnosti.

§ 21.

Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 
účinnosti 1. ledna 1923, pověřují se všichni 
členové vlády.

Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Bolanský v. r. 
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Bechyně v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Markovič v. r.
Novák v. r., 

též za ministra Dra Rašína.

Vládní nařízení 
ze dne 15. února 1923, 

kterým se provádějí některá ustanovení zá
kona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. 
a n., o služebních, odpočivných a zaopatřo
vacích požitcích civilních i vojenských stát
ních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, 
ústavech a fondech státních a státem spravo

vaných.
Vláda republiky československé nařizuje 

podle § 22 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 394 Sb. z. a n.:

Článek I.
K §§ 1 a 3 zákona.

Služné činí od 1. ledna 1923 ročně:
1. U státních úředníků, vysokoškolských pro

fesorů, soudců, státních učitelů, vojenských a 
četnických důstojníků, jakož i vojenských 
úředníků:

V hod
nostní 
třídě

v platovém stupni
I: | 2. 'i 3. | 4. O.

Kč

XI. 4.908' 5.436 5.952 6.480

X. 6.480 7.008 7.536 8.052

IX. 8.052 8.580 9.108 9.636 10.152

VIII. 10.Í52 11.028 11.904 12.780

VIL 12.780 14.004 15.228 16.452

VI. 16.452 18.036 19.008 21.180

V. 21.180 24.852 28.536

IV. 28.586 32.208

m. 32.208 35.880

ii. 42.000 49.008


