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§ li- § 2.
Veškerá posavadní ustanovení odporující 

tomuto nařízení pozbývají platnosti.

§ 12.
Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 

účinnosti 1. ledna 1923, pověřuje se ministr 
pošt a telegrafů.

Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r.

Dr. Markovič v

Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Ddržal v. r. 
Habrman v. r. 
Tučný v. r.

64.
Vládní nařízení 

zs dne 28. března 1923

o služebních, odpočivných a zaopatřovacích 
požitcích pomocných montérů, montérů a děl- 
mistrů poštovního a telegrafního ústavu.

Místní přídavek, stanovený 50% dosavad
ního služného, zůstává nezměněn; jeho nej- 
vyšší výměra, stanovená dosud částkou 
2000 Kč, se ruší. Činí tudíž místní přídavek 
ročně:

a) u montérů:

Při
služném

Ve Velké 
Praze

V místech

I. a II. | III. i iv.

třídy místních p ídavků

Kč

5436 1560 1404
r-

1248 1092
5784 1656 1488 1320 1164
6132 1752 1584 14 04 1236
6480 1860 1668 1488 1296
6828 1956 1764 1560 1368
7176 2052 1848 1644 1440
7536 2160 1944 1728 1512
7884 2256 2028 1800 1584
8232 2352 2124 1884 1656
8580 2460 2208 1968 1728
8928 2556 2304 2052 1800
9276 2652 2388 21^4 1860
9636 2760 2484 „2208 1932

b) u dělmistrů:
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 vojen
ských státních zaměstnanců a zaměstnanců 
v podnicích, ústavech a fondech státních a 
státem spravovaných:

§ 1.
Montéři a dělmistři poštovního a telegraf

ního ústavu obdrží 1. lednem 1923 počínajíc 
služné dle této stupnice:

Stupeň
služného

montéři dělmistři 1

ročně Kč

1. 5436 5784
2. 5784 6132
3. 6132 6480
4. 6480 6828
5. 6828 7176
6. 7176 7536
7. 7536 7884
8. 7884 8232
9. 8232 8580

10. 8580 8928
11. 8928 9456
12. 9276 9984
13. 9636 10.500

w
služném

Ve Velké 
Praze I. a II.

V místech 
| III. | iv!

třídy místních přídavků
Kč

5784 1656 1488 1320 1164
6132 1752 1584 1404 1236 1
6480 1860 1668 14S3 1298 j
6828 1956 1764 1560 1368
7176 2052 1848 1644 1440
7536 2160 1944 1728 1512
7884 2256 2028 1800 1584
8232 2352 2124 1884 1656
8580 2460 2208 1968 1728
8928 2556 2304 2052 1800
9456 2700 2436 2160 1896
9984 2856 2580 2292 2004

10500 3000 2700 2400 2100

§ 3.
Denní plat pomocných montérů se zvyšuje 

od 1. ledna 1923 na 15 Kč.

§ 4.
Pomocným montérům, montérům a děl- 

mistrům poštovního a telegrafního ústavu, 
kteří byli ve státní službě již před 1. lednem 
1923, příslušejí, počínajíc 1. lednem 1923, pří
davky na děti, a to ročně 900 Kč na každé 
nezaopatřené dítě, avšak pouze do nejvýš-
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šího počtu šesti dětí u ženatých. Ovdovělým 
těmto zaměstnancům přísluší zmíněný pří
davek, počínajíc druhým dítětem. Klesne-Ii 
však rozdíl mezi příslušným jednotným dru
hotním přídavkem I. a II. rodinné třídy po
stupným snižováním pod částku přídavku na 
dítě, obdrží doplněk do výše tohoto přídavku 
na dítě. Totéž platí pro svobodné zaměst
nance s nemanželskými dětmi.

§ 5.

Dosavadní drahotní přídavky a výpomoci 
pomocných montérů, montérů a dělmistrů 
poštovního a telegrafního ústavu zůstávají 
v platnosti, slučují se však v jednotný dru
hotní přídavek, jenž se zmenšuje o částku,

o niž se základní plat (denní plat dle § 3, 
služné dle § 1 tohoto nařízení) zvyšuje, a 
o částku, jež dle § 4 tohoto nařízení připadá 
na děti.

Tento jednotný drahotní přídavek činí 
ročně:

a) pro pomocné montéry:

V rodinné třídě

I. II. III. IV | V. VI.
VIL | Vlil. 1

Kč

4598 6072 6672 6072 6872 6072
6672 6072 !

b) pro montéry:

Při V rodinné třídě
služném I. II. m. IV. V.- VI. VIL Vlil.

* Kč

5486 4092 5568 6168 5568 6168 5568 6168 5568
5784 3936 5412 6012 5412 6012 5412 6012 5412
6132 3900 5460 6060 5460 6060 5460 6060 5460
6480 3756 5316 5916 5316 5916 5316 5916 5316
6828 3600 5160 5760 5160 5760 5160 5760 5160
7176 3648 5208 5808 5203 5808 5208 5808 5208
7536 3492 5052 5652 5052 5652 5052 5652 5052
7884 3336 4896 5496 4896 5496 4898 5496 4896
8232 3192 4752 5352 4752 5352 4752 5352 4752
8580 3048 4608 5208 4608 5208 4608 5208 4608
8928 2892 4452 5052 4452 5052 4452 5052 4452
9276 2748 4308 4908 4308 4908 4308 4908 4308
9636 2592 . 4152 4752 4152 4752 4152 4752 4152

c) pro d ě 1 m i s t r y:

Při
služném

V rodinné třídě

I. n. III. IV. V. VI. VIL VIII.
Kč

5784 3936 5412 6012 5412 6012 5412 6012 5412
6132 3900 5460 6060 5460 6060 5480 6060 5460
6480 3756 5316 5916 5316 5916 5316 5916 5316
6828 3600 5160 5760 5160 5760 5160 5760 5160
7176 3648 5208 5808 5208 5808 5208 5808 5208
7536 3492 5052 5652 5052 5652 5052 5652 5052
7884 3336 4896 5496 4896 5493 4896 5496 4896
8232 3192 4752 5352 4752 5352 4752 5352 4752
8580 8048 4608 5208 4608 5208 4608 5208 4608
8928 2892 4452 5052 4452 5052 4452 5052 4452
9456 2664 4224 4824 4224 4824 4224 4824 4224
9984 2436 3996 4596 3996 4596 3996 4598 3996

10500 2220 3780 4380 3780 4380 3780 4380 3780
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§ 6.

Montérům a dělmistrům poštovního a tele
grafního ústavu, kteří nastoupí státní službu 
po 31. prosinci 1922, přísluší pouze služné, 
místní přídavek a jednotný drahotní přídavek 
ve výměře pro svobodné zaměstnance.

Pomocným montérům, kteří nastoupí stát
ní službu po 31. prosinci 1922, přísluší pouze 
denní plat a jednotný drahotní přídavek ve 
výměře pro svobodné zaměstnance.

§ 7.
Montérům a dělmistrům poštovního a tele

grafního ústavu, jichž služební požitky se 
upravují tímto nařízením a jimž dle § 5 to
hoto nařízení příslušejí jednotné drahotní 
přídavky a případně přídavky na děti, nále
žejí při odchodu- na odpočinek též jednotné 
drahotní přídavky a případně přídavky na 
děti.

Pozůstalým po takových zaměstnancích, 
kteří zemřeli buď v činné službě nebo na od
počinku, přiznávají se rovněž jednotné dra
hotní přídavky a přídavky na děti.

Přídavky tyto náležejí ve výměře, stano
vené v § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 394 Sb. z. a n., pro zaměstnance, náleže
jící do kategorie podúředníků a zřízenců, ja
kož i pro pozůstalé po takových zaměstnan
cích.

§ 8.

Montérům a dělmistrům poštovního a tele
grafního ústavu, jichž státní služební poměr 
nastal po 31. prosinci 1922, přísluší při od
chodu na odpočinek kromě odpočivných po
žitků pouze jednotný drahotní přídavek ve 
výměře pro svobodné zaměstnance na odpo
činku.

Vdovám po montérech a dělmistrech po
štovního a telegrafního ústavu, jichž státní 
služební poměr nastal po 31. prosinci 1922 a 
kteří zemřeh buď v činné službě nebo na od
počinku, přísluší kromě zaopatřovacích po
žitků pouze jednotný drahotní přídavek ve 
výměře pro bezdětné vdovy.

Sirotkům po takových zaměstnancích a po 
jejich vdovách přísluší pouze sirotčí pense.

§ 9-

Pro nároky na drahotní přídavky a pří
davky na děti a uplatňování, zkoumání, změ
ny a zánik těchto nároků, jakož i pro stíhání 
nesprávných udání platí obdobně ustanovení

§§ 6 a 15 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 394 Sb. z. a n.

§ 10.
Jednotné drahotní přídavky, stanovené 

v §§ 5, 6, 7 a 8 tohoto nařízení, snižují se 
1. dubnem 1923 počínajíc o 20%. Další sní
žení těchto přídavků až do jejich úplného 
zrušení 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 §§ 4 a 7 to
hoto nařízení, budou snižovány současně a 
stejnoměrně s přídavky na děti státních za
městnanců dle § 5, odst. 3., zmíněného zákona.

§ 11.

Pomocní montéři, montéři a dělmistři v čin
né službě a ve výslužbě, jakož i jejich po
zůstalí jsou povinni platiti ze svého daň 
z příjmu podle ustanovení §§ 8 a 13 zákona 
ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.

§ 12.
Na montéry a dělmistry poštovního a tele

grafního ústavu vztahuje se též ustanoveni 
§ 9 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 
Sb. z. a n.

§ 13.
Montérům a dělmistrům poštovního a tele

grafního ústavu, kteří vstoupili do výslužby 
před účinností tohoto nařízení, pozůstalým 
po nich, jakož i pozůstalým po těch mon
térech a dělmistrech, kteří zemřeli v činné 
službě před účinností tohoto nařízení, jimž 
podle dosud platných předpisů příslušely až 
do konce roku 1922 měsíční mimořádné a nou
zové výpomoci, budou se tyto výpomoci vy- 
pláeeti v částkách a podle pravidel dosud plat
ných nadále až do odvolání.

Snížení těchto výpomocí a dosavadních 
drahotních přídavků až do jejich úplného 
zrušení provede se současně a stejnoměrně 
se snížením výpomocí a drahotních přídavků 
dle § 14 zákona ze dne 20. prosince 1922, 
č. 394 Sb. z. a n.

§ 14.
Snižováním přídavků dle § 10 tohoto na

řízení nesmějí celkové odpočivné nebo za
opatřovací požitky klesnouti pod výměru cel
kových požitků, jež by jinak náležely dle 
předpisů dosud platných a se zřetelem k usta
novení §§ 9 a 13 tohoto nařízení.
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§ 15. V třídě služební Kč ročně

Ustanovení vládního nařízení z 15. února 
1923, č. 34 Sb-. z. a n., jímž se provádí zákon 
ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., 
jest použiti obdobně i při provádění tohoto 
nařízení.

§ 16.
Veškerá dosavadní ustanovení odporující 

tomuto nařízení pozbývají platnosti.

§ 17.

1................... ................. 4200'—
2................... ................. 4560—
3................... ................. 4908— .
4................... ................. 5436—
5................... ................. 5952—
6................... ................. 6480—
7................... ................. 7008—
8................... ................. 7536—
9................... ................. 8052—

10................... ..................8580—
11................... ................. 9108—
12................... ................. 9636—

Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 
účinnosti 1. ledna 1923, pověřuje se ministr 
pošt a telegrafů.

Malypetv v. r.
Dr. Beneš v. r. Srba v. r.

§ 2.

Místní přídavek zřízenců poštovního auto
mobilového provozu, stanovený 50% dosa
vadního služného, se nemění. ^

Bečka v. r. Dr. Hodža v. r. Tento přídavek činí tudíž ročně:
Bechyně v. r. Udržal v. r. a ~ rp V místech
Dr. Dolanský v. r. Habrman v. r. £ s O SJ 

> £ I. a H. III. IV.
Novák v. r. Tučný v. r. CO £<D třídy místních přídavků

Dr. Markovič v. r. Kč
4200 1200 1080 960 840
4560 1308 1176 1044 912
4908 1404 1260 1128 984

©5. 5436 1560 1404 1248 1092
5952 1704 1536 1368 1200

Vládní nařízení 6480 1860 1668 1488 1298
ze dne 28. března 1923 7008 2004 1800 1608 1404

7536 2160 1944 1728 1512
o služebních, odpočivných a zaopatřovacích 8052 2304 2076 1848 1620
požitcích zřízenců poštovního automobilového 8580 2480 2208 1968 1716
provozu (garažních a dílenských mistrů, ři- 9108 2604 2340 2088 1824

dičů vozů a dílenských zřízenců). 9636 2760 1 2484 2208 1932

Vláda republiky československé nařizuje § 3.
podle § 17 zákona, z 20. prosince 1922, č. 394 
Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopa
třovacích požitcích civilních i vojenských 
státních zaměstnanců a zaměstnanců v pod
nicích, ústavech a fondech státních a státem 
spravovaných:

Zřízencům poštovního automobilového pro
vozu, kteří byli ve státní službě již před 1. led
nem 1923, příslušejí mimo služné a místní, 
přídavek, počínajíc 1. lednem 1923, přídavky 
na děti, a to 900 Kč ročně na každé ne
zaopatřené dítě, avšak pouze do nej vyššího 
počtu šesti dětí u ženatých.

§ I-

Služné zřízenců poštovního automobilového 
provozu, stanovené v § 1 nařízení minister
stva pošt a telegrafů ze 17. března 1920, v.
m. p. a t. č. 50, zvyšuje se — po srážce částek, 
jimiž upraveno bylo na obnosy dělitelné dva
nácti — počínajíc 1. lednem 1923 o 75% a 
stanoví se nejblíže vyššími částkami dělitel
nými dvanácti takto:

Ovdovělým zřízencům poštovního automo
bilového provozu přísluší zmíněný přídavek 
počínajíc druhým dítětem. Klesne-li však roz
díl mezi příslušným jednotným druhotním 
přídavkem II. a I. rodinné třídy postupným 
snižováním pod částku přídavku na dítě, ob
drží doplněk do výše tohoto přídavku na dítě. 
Totéž platí pro svobodné zřízence s neman
želskými dětmi.

/


