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§ 27,
Dnem účinnosti tohoto zákona přestává
u osob, jimž se poskytnou zaopatřovací po
žitky podle tohoto zákona, nárok na příspěvek
na bytné a povinnost platiti příspěvek na fond
pro zajištění bytného podle § 114, odst. 3,,
zák. č. 76/1922 Sb. z. a n,
§ 28.
Požitky plynoucí z úpravy podle tohoto zá
kona nepřísluší osobám, pokud se týče na oso
by, které se zdržují trvale nebo dočasně v ci
zině. Výjimky může zcela nebo z části povoiiti ve zvláštních zřetele hodných přípa
dech ministerstvo národní obrany v dohodě
s ministerstvem financí.
§ 29.
Při použití § 15, odst. 3, zák. č. 76/1922
Sb. z. a n. o placení příspěvků na výslužné
jest přihlížet! jenom k době započitatelné po
dle ustanovení § 96, odst. 1, a § 26, odst. 1,
lit. a)—g) právě citovaného zákona.
§ 30.
Pokud nebude učiněno jiné opatření, buďtež výlohy spojené s provedením tohoto zá
kona kryty z výnosu dávky zavedené v § 10
zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 287 Sb.
z. a n.
§ 31.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1925; provedením jeho, jež se ukládá mi
nistru národní obrany v dohodě s ministrem
financí, nesmí býti nikdo zkrácen na svých
dosavadních celkových požitcích, leda že by
zkrácení vzniklo placením osobní daně z pří
jmu, ustanoveními §§ 4, 11, 15, 20 a 23, odst.
2, tohoto zákona, nebo proto, že požitky ne
byly správně určeny.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Udržal v. r.
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§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby udělila za rok 1924
odměny v úhrnné částce až do 170,000.000 Kč
těmto osobám v činné službě:
1. Zaměstnancům uvedeným v §u 1 zákona
ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,
2, zaměstnancům ve státních úřadech,
v podnicích, ústavech a fondech státních a
státem spravovaných, jakož i učitelům pla
ceným podle norem platných pro státní učitele
a jiným veřejným zaměstnancům, jichž po
žitky jsou zcela nebo z části hrazeny ze státní
pokladny nebo z fondů státem spravovaných.
§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby osobám uvedeným
v §u 1 vyplatila na rok 1925 odměny v úhrn
né částce 215,000.000 Kč.
§ 3.
(1) Zaměstnanci veřejných korporací a ústa.
vů, na něž se vztahuje § 19 zákona č. 394/22
Sb. z. a n., nemohou z platných předpisů nebo
služebních řádů neb usnesení příslušných
orgánů, zaručujících jim požitky a výhody
státních zaměstnanců, odvozovati nárok na
odměny podle obdoby §u 1 a §u 2 tohoto
zákona.
(-) Korporace a ústavy uvedené v před
chozím odstavci mohou však uděliti obdobné
odměny svým zaměstnancům a zaměstnan
cům fondů a ústavů jimi spravovaných, ale
jen když již provedly ustanovení cit. §u
19 zák. čís. 394/22 Sb. z. a n.
§ 4.
(’) Náklad, který vzejde provedením usta
novení §u 1, budiž kryt z úspor, jichž bude
docíleno v roce 1925 prováděním zákona ze
dne 22. prosince 1924, č. 286 Sb. z. a n.,
o úsporných opatřeních ve veřejné správě.
(2) Náklad, který vzejde provedením usta
novení §u 2, budiž kryt jednak z výnosů kol
kových poplatků a dávek za úřední úkony,
dále dávek z automobilů, hracích karet, ku
lečníků a pod., které budou zavedeny zvlášt
ními zákony, jednak jinými vhodnými opa
třeními, která k tomu konci budou učiněna.

o odměnách státním a některým jiným veřej

§ 5.

ným zaměstnancům na rok 1924 a 1925.

O) Zákon tento nabývá účinnosti, pokud
jde o ustanovení §u 1, zároveň s dnem účin
nosti zákona č. 286/1924 Sb. z. a n., o úspor
ných opatřeních ve veřejné správě, pokud pak
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jde o ustanovení §u 2, dnem, jejž stanoví
zákon, kterým bude opatřena v souvislosti
s ostatními zákonnými a jinými opatřeními
úhrada nákladu s tím spojeného.
(2) Tento zákon provedou všichni členovč
vlády.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Malypetr v. r.
Novák v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Beneš v. r.

Bečka v. r.
Dr. Franke v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Udržal v. r.
Srba v. r.

Dr. Markovič v. r.,
též za ministra Dra Kállaye.
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Zákon ze dne 22. prosince 1924,
kterým se upravují platové poměry soudců
z povolání a jiných konceptních úředníků
v oboru ministerstva spravedlnosti.
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přiznány úředníkům s plným vysokoškolským
vzděláním, příslušejí za stejných podmínek
a zásad bez dalšího obdobně též soudcům.
§ B.
Mimo požitky uvedené v § 2 příslušejí
soudcům ještě zvláštní přídavky, a to:
a) přídavek soudcovský, a po případě
b) přídavek přednostenský.
§ 4.
(D Přídavek soudcovský přísluší všem
soudcům (§§ 1 až 3 zákona ze dne 27. listo
padu 1896, č. 217 ř. z.), vyměřuje se v pro
centech služného, které náleží úředníku sku
piny A časového postupu prvního platového
stupně VIL hodnostní třídy a činí u:
1. soudců, ustanovených k soudům okres
ním a soudců, ustanovených bez určitého slu
žebního místa pro obvod sborového soudu
druhé instance, ročně 25%,
2. soudců, ustanovených k sborovému soudu
prvé instance, ročně 50%,
3. soudců, ustanovených k sborovému soudu
druhé instance, ročně 75% a
4. soudců, ustanovených k nejvyššímu
soudu, ročně 100%, vesměs z uvedeného zá^
kladu.
(2) Soudcovským čekatelům a kandidátům
stavu soudcovského přísluší přídavek v polo
viční výměře, stanovené pro soudce soudů
okresních.

§ 1.
(t) Až do vydání zákona, kterým se upraví
služební poměry soudců v oboru ministerstva
spravedlnosti, platí o služebních požitcích
těchto soudců, mimo ustanovení §§ 5 a 9
odst. 3, předpisy tohoto zákona.
(2) Mluví-li tento zákon o soudcích, roz
umějí se tím pouze soudcové z povolání u řád
ných soudů občanských, které vykonávají
pravomoc ve věcech civilních a trestních.
(3) Předpisy vztahující se na nejvyšší soud,
platí také pro nejvyšší správní soud.

§ 5.
Soudcovský přídavek (§ 3 a) tvoří součást
pensijní základny, rozhodné pro výměru po
žitků odpočivných a zaopatřovacích a to část
kou, kterou byl naposledy vyměřen.

§ 2.
(DO výši služebních požitků soudců a před
pokladech i zásadách, podle kterých se tyto
požitky vyměřují a vyplácejí, jakož i postupu
do vyšších požitků, platí obdobně předpisy,
které upravují tyto poměry u úředníků těch
služebních oborů, pro které jest předepsáno
plné vysokoškolské vzdělání. Při tom zůstá
vají v platnosti zásady, které jsou pro soudce
a soudcovské čekatele stanoveny zákonem ze
dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n.
^ (2) Výhody, které budou všeobecně buď
zákonem nebo administrativním opatřením

§ 6.
(1) Pomocným konceptním silám, ustano
veným do sekretariátu nejvyššího soudu a
soudcům, přiděleným k pomocným koncept
ním službám u sborových soudů druhé in
stance, přísluší soudcovský přídavek ve vý
měře stanovené pro soudce, kteří jsou usta
noveni k sborovému soudu prvé instance.
(2) Je-li soudce, ustanovený trvale k soudu
nižší kategorie, pouze dočasně přidělen soudu
kategorie vyšší, přísluší mu soudcovský pří
davek stanovený pro soud této vyšší katego
rie, to však jen po onu dobu přidělení, která

