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59.
Vládní nařízení 

ze dne 28. března Í923
o služebních požitcích asistentů a iionstrok- 

térů vysokoškolských.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 17 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
čís. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných 
a zaopatřovacích požitcích civilních i vojen
ských státničil zaměstnanců a zaměstnanců 
v podnicích, ústavech a fondech státních a 
státem spravovaných, a podle zákona ze dne
8. dubna 1919, čís. 198 Sb. z. a n., o remune- 
racích asistentů a konstruktérů vysokoškol
ských :

§ I-
Remunerace asistentů nemajících plné kva

lifikace (§ 2 nařízení ze dne 1. ledna 1897, 
čís. 9 ř. z.) se nezvyšuje a rovná se nejniž
šímu stupni platů státních úředníků XI. hod
nostní třídy s místním přídavkem podle zá

kona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. 
z. a n.

§ 2.

Asistenti a konstruktéři vysokoškolští 
ustanovení s plnou kvalifikací podle § 1 mi
nisterského nařízení ze dne 1. ledna 1897, čís. 
9 ř. z., mají remuneraci, která se rovná nej- 
nižšímu platovému stupni státních úředníků 
X. hodnostní třídy a zvyšuje se o 708 Kč po 
druhém, o 864 Kč po čtvrtém, o 1056 Kč po 
šestém a o 1044 Kč po osmém roce služeb
ním.

§ 3.
Místní přídavek asistentů a konstruktérů 

vysokoškolských s plnou kvalifikací upravuje 
se na Kč ročně:

Při celkové 
roční

remuneraci

Velká
Praha

I.-II.
(90%)

III.
(80%)

IV.
(70%)

6.480 1.860 1.668 1.488 1.296
7.188 2.052 1.848 1.644 1.440
8.052 2.304 2.076 1.848 1.620
9.108 2.604 2.340 2.088 1.824

10.152 2.904 2.616 2.328 2.040

§ 4.
Jednotný drahotní přídavek asistentů a konstruktérů vysokoškolských upravuje se

na Kč ročně:

Při roční 
remuneraci

V rodinné tříd ě

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

. 4.908 4.320 6.600 7.968 7.164 8.520 7.728 9.084 8.280
6.480 4.524 6.804 8.172 7.868 8.724 7.932 9.288 8.484
7.188 4.224 6.504 7.872 7.068 8.424 7.632 8.988 8.184
8.052 5.388 7.896 9.264 8.460 9.816 9.024 10.380 9.576
9.108 4.932 7.440 8.808 8004 9.360 8.568 9.924 9.120

10.152 5.952 9.732 11.100 10.296 11.652 10.860 12.216 11.412

Asistentům a konstruktérům vysokoškol
ským, jimž byla podle § 1 zákona ze dne 
8. dubna 1919, čís. 198 Sb. z. a n., zvýšena

remunerace na návrh sboru profesorského 
o osobní přídavek; vyměří se jednotný dra
hotní přídavek případ od případu podle § 3
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citovaného zákona a dílu I., § 5, zákona ze 
dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n.

Ve smyslu § 3 zákona ze dne 8. dubna 1919, 
č. 198 Sb. z. a n., jest příslušných ustanovení 
zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. 
z. a n., a nařízení tento zákon provádějících 
obdobně použiti i na zaměstnance, na něž se 
vztahuje toto nařízení.

§ 6.

Veškerá posavadní ustanovení odporující 
tomuto nařízení pozbývají platnosti.

§7. .
Nařízení toto nabývá účinnosti 1. ledu: 

1923.
Provedením jeho pověřuje se ministr škol 

ství a národní osvěty a ministr financí.

Malypetr v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Dplanský v. r. 
Novák v. r.

Srba v. r.
Dr. Hodža v. r, 
Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.

Dr. Markovič v. r.

Státní tiskárna v Praze.


