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— 131. Zákon, jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů. —
132. Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. července 1925. —
133. Nariadenie o drahotnej výpomoci učitelstvu škol ludových a občianskych na Slovensku, 
vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami. — 134. Nařízení o obnoveni cla na 
dehtové barvy. — 135. Vyhláška o vydání kolků hodnoty 100 Kč a 200 Kč.

130.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1925 
o provedení některých ustanovení zákona, kte
rým se upravují platové poměry soudců z po
volání a jiných konceptnich úředníků v oboru 

ministerstva spravedlnosti.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 11, odst. 2., zákona ze dne 22. prosince 
1924, č. 290 Sb. z. a n., kterým se upravují 
platové poměry soudců z povolání a jiných 
konceptnich úředníků v oboru ministerstva 
spravedlnosti:

ČI. I.
Které okresní soudy jest s hlediska ustano

vení § 7, odst. 2., zákona považovat! za soudy 
do čtyř oddělení a které za soudy s více než 
čtyřmi odděleními, určí ministr spravedlnosti 
vždy na tři léta, přihlížeje při tom k normální 
potřebě počtu soudců, stanovené pro soud, 
o nějž jde, dle qbdoby předpisů § 2, odst. 2., 
č. 3., zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 
Sb. z. a n.

č 1. II.
C1) Kvalifikací podle ustanovení § 9 zá

kona jest rozuměti kvalifikaci, která byla 
soudci nebo soudcovskému čekateli přiznána 
podle ustanovení §§ 14 a násl. zákona z 25. 
ledna 1914, č. 15 ř. z. (služební pragmatika), 
a nařízení ministra spravedlnosti z 2, února 
1914, č. 5 Věstníku a z 6. února 1920, č. 9 
Věstníku.

(2) O tom, že celkový služební popis soudce, 
nepodléhajícího již periodické kvalifikaci, jest 
horší než dobrý, rozhodne po vyslechnutí kva

lifikační komise předseda příslušného sboro
vého soudu druhé instance, a pokud jde 
o soudce a pomocné konceptní síly nej vyššího 
soudu, předseda nej vyššího soudu. Proti to
muto rozhodnutí, které jest doručí ti do vlast
ních rukou, přísluší do čtrnácti dní ode dne do
ručení stížnost k ministru spravedlnosti, 
který o vyřizování stížností těch vydá ze
vrubné předpisy.

č 1. III.
Služební přídavky konceptnich 
úředníků v oboru ministerstva 

spravedlnosti.
§ 1.

(1) Těm konceptním úředníkům justiční 
správy, kteří mají podle § 4 zákona o organi- 
saci soudů ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 
ř. z. (§§ 2 a 3 zákona z 15. dubna 1920, č. 270 
Sb. z. a n.) způsobilost k úřadu soudcovskému 
a jsou ustanoveni u některého justičního 
úřadu republiky, příslušejí mimo pravidelné 
služební požitky ještě zvláštní přídavky, a to:

a) přídavek všeobecný a po případě
b) přídavek přednostenský (činnostní).
(2) Mluví-li se v tomto nařízení všeobecně 

o úřadech, jest tím rozuměti jen státní zastu
pitelství, vrchní státní zastupitelství, gene
rální prokuraturu, ministerstvo spravedlnosti 
a trestnice i polepšovací ústavy, podřízené mi
nisterstvu spravedlnosti.

§ 2.
t1) Všeobecný přídavek vyměřuje se v pro

centech služného, které náleží úředníku sku-
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piny A časového postupu prvého platového 
stupně VII. hodnostní třídy, a činí u:

1. úředníků všech hodnostních tříd, 
ustanovených buď k státnímu zastu
pitelství nebo v trestnici nebo polep-
šovacím ústavu, ročně............................ 50 % ;

2. úředníků, ustanovených k vrchnímu 
státnímu zastupitelství:

a) v VIL a nižší hodnostní třídě,
ročně .   50 %;

b) v VI. a vyšší hodnostní třídě,
ročně................................................ . 75% ;

3. úředníků, ustanovených ke gene
rální prokuratuře, ročně......................100 %;

4. úředníků, ustanovených k ministerstvu 
spravedlnosti:

a) v IX., VIII. a VIL hodnostní
třídě, ročně . . . . . . . . 50%;

b) v VI. hodnostní třídě, ročně . . 75%;

c) v V. a vyšší hodnostní třídě,
ročně .................................................100%;
vesměs z uvedeného základu.

(2) Služební přídavky, povolené státně-za- 
stupitelským úředníkům výnosem minister
stva spravedlnosti z 2. července 1873, č. 7001, 
v úpravě provedené podle usnesení vlády 
z 2. června 1920 výnosem ministerstva spra
vedlnosti z 11. června 1920, č. 18977, se zru
šují.

§3.
Všeobecný přídavek (§ 1, odst. 1. a) tvoří 

součást pensijní základny, rozhodné pro vý
měru požitků odpočivných a zaopatřovacích, a. 
to částkou, kterou byl naposledy vyměřen.

§ 4,
(1) Je-li úředník, ustanovený trvale k úřadu 

nižší kategorie, pouze dočasně přidělen k úřa
du kategorie vyšší, takže trvalé ustanovení 
k tomuto úřadu by pro něho zakládalo podle 
zásad uvedených v § 2 tohoto nařízení nárok 
na vyšší všeobecný přídavek, přísluší mu tento 
vyšší všeobecný přídavek po onu dobu přidě
lení, která přesahuj e dobu šesti měsíců od na
stoupení služby u úřadu vyšší kategorie.

(2) Přidělení úředníka k úřadu kategorie 
nižší nemá na výši jeho všeobecného přídavku 
žádného vlivu.

(s) Zásad vyslovených v předchozích od
stavcích jest obdobně užiti též na případy, 
kdy soudce, ustanovený trvale na určité místo

u soudu, jest pouze dočasně přidělen k jinému 
justičnímu úřadu.

§ 5.
(!) Přednostenský přídavek přísluší úřed

níkům, kteří jsou ustanoveni k řízení správy 
úřadu na místa pro to řádně systernisovaná.

(2) Přednostenský přídavek činí u:
1. přednostů trestnic nebo po-

lepšovacích ústavů, ročně . . . 2.400 Kč;

2. přednostů státních zastupi
telstev mimo sídlo vrchního stát
ního zastupitelství, ročně . . . 4.800 Kč;

8. přednostů státních zastupi
telstev v sídle vrchního státního 
zastupitelství, ročně...................  6.000 Kč;

4. přednostů vrchních státních
zastupitelstev, ročně.................... 9.000 Kč;

5. generálního prokurátora, 
ročně............................. .... 12.000 Kč.

(3) Na místo přídavků, povolených v jed
notlivých případech úředníkům z toho důvodu, 
že jsou ustanoveni k řízení správy úřadu, na
stupují dnem účinnosti tohoto nařízení pří
davky ve výměře, stanovené v předchozích od
stavcích.

§ 6.

(J-) činnostní přídavek přísluší přednostům 
oddělení a odborů ministerstva spravedlnosti 
a činí u:

1. přednostů oddělení, mimo 
případy uvedené pod 2., ročně
nejvýše...................................... 4.000 Kč;

2. přednostů oddělení buď nej
méně se dvěma přidělenými kon- 
ceptními silami, nebo s přikáza
nými záležitostmi presidielními, 
legislativními nebo záležitostmi 
mezinárodních smluv, ročně nej
výše ................... .... 6.000 Kč;

3. přednostů odborů, ročně nej
výše ...........................................  12.000 Kč.

(2) Výši činnostního přídavku, jejž jest 
v daném případě skutečně vypláceti, stanoví 
vláda, a to předem na každé kalendářní půlletí 
podle návrhu ministra spravedlnosti.

(s) Na místo přídavků, povolených v indi- 
viduelních případech přednostům oddělení a 
odborů ministerstva spravedlnosti, nastupují 
dnem účinnosti tohoto nařízení přídavky ve 
výměře, stanovené v předchozích odstavcích.
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(1) Přídavky podle tohoto nařízení mají po
vahu služebního požitku a vyplácejí se v mě
síčních, předem splatných lhůtách.

(2) Nárok na jejich výplatu počíná při trva
lém ustanovení prvním dnem měsíce následu
jícího po skutečném nastoupení služby u úřa
du, podle jehož druhu se přídavek vyměřuje, 
při přidělení dle § 4 tohoto nařízení pak 
prvním dnem měsíce následujícího po uply
nutí šesti měsíců od nastoupení služby u úřadu 
vyšší kategorie. Připadne-li rozhodný den na 
prvý den v měsíci, přísluší nárok na přídavky 
již od tohoto dne.

§ 8.
O Na dobu, po kterou byla úředníku při

znána kvalifikace horší než dobrá, u úředníků 
pak, kteří již nepodléhají periodické kvalifi
kaci, na dobu, po kterou celkový služební po
pis jest horší než dobrý, jakož i na dobu sus- 
pense staví se výplata přídavků podle tohoto 
nařízení.

(2) Přídavky jest v těchto případech zasta
vit! koncem měsíce, v kterém byla udělena 
méně vyhovující kvalifikace, nebo vydán slu
žební předpis horší než dobrý, po případě vy
slovena suspense z úřadu. Nárok na opětnou 
jejich výplatu oživne prvním dnem měsíce ná
sledujícího po té, kdy úředníku byla přiznána 
znovu kvalifikace aspoň dobrá, po případě slu
žební popis aspoň dobrý, nebo kdy bylo vyslo
veno zrušení suspense.

(3) Odejde-li úředník do pense v době, po 
kterou mu byl přídavek z důvodů uvedených 
v předchozích odstavcích zastaven, nebo ze- 
mře-li v tomto období, tvoří součást pensijní 
základny, rozhodné pro výměru požitků odpo
čivných neb zaopatřovacích (§ 8), přídavek 
naposledy vyplácený.

§ 9-
(!) Kvalifikací, o které se zmiňuje ustano

vení § 8, odst. 1. a 2., tohoto nařízení, jest roz
umět! kvalifikaci podle ustanovení §§ 14 a 
násl. zákona z 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (slu
žební pragmatika) a podle nařízení ministra 
spravedlnosti z 2. února 1914, č. 5 Věstníku 
a ze 6. února 1920, č. 9 Věstníku.

(2) O tom, že celkový služební popis úřed
níka, nepodléhajícího již periodické kvalifi
kaci, jest horší než dobrý, rozhodne po vy
slechnutí kvalifikační komise, pokud jde 
o úředníky státně-zastupitelské, příslušný

§ 7. vrchní státní zástupce, pokud jde o úředníky 
generální prokuratury, generální prokurátor, 
a pokud jde o úředníky ministerstva spravedl
nosti a trestnic nebo polepšovacích ústavů, 
ministr spravedlnosti. Proti rozhodnutí vrch
ního státního zástupce a generálního prokurá
tora, které jest doručiti do vlastních rukou, 
přísluší do čtrnácti dní ode dne doručení stíž
nost k ministru spravedlnosti, který o vyři
zování stížnosti těch vydá zevrubné předpisy.

č 1. IV.

(!) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1925 s výjimkou ustanovení čl. III., 
§§ 3 a 8, odst. 8. Tato ustanovení vejdou 
v účinnost, a to se zpětnou platností ke dni 
1. ledna 1925, současně se zákonem, kterým 
se upraví služební poměry soudců z povolání.

(2) Provedení tohoto nařízení ukládá se mi
nistru spravedlnosti.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Novák v. r.
Malypetr v. r. Stříbrný v. r.
Bečka v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r. Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Franke v. r.

Dr. Kállay v. r.

131.
Zákon ze dne 4. června 1925,

jímž se vláda zmocňuje, aby v územích po
hraničních prováděla změny obvodů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(i) Vláda jest zmocněna, aby prováděla, 
pokud toho jest třeba v důsledku úpravy stát
ních hranic podle mírových smluv, v době do 
31. prosince 1927 .v pohraničních územích 
změny obvodů politických a slúžnovských 
okresů, soudních, zastupitelských a silničních 
okresů, obvodů finančních a školských okresů, 
obvodů jiných státních úřadů vůbec, obvodů 
zdravotních a notářských a obvodů místních 
a školních obcí, a není k těmto změnám po
třebí zákona, nařízení nebo řízení zvláště 
předepsaného.

79’


