Sbírka zákonů a nařízení, č. I3Í.
§

7.

(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 suspense 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 zemře-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
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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.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Novák v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Šrámek 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’
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(2) Před provedením změn buďtež slyšeny
zastupitelské sbory, jichž se dotýká změna
obvodů.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedou jej všichni členové vlády.
T. G. Masaryk v. r.

švehla v. r.,
též za ministra Dr. Beneše.

Novák v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Franke v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Dr. Winter v. r.
Bečka v. r.
Dr. Markovič v. r.,
též za ministra Dr. Kállaye.

.
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Vyhláška ministra financí
ze dne 19. června 1925
o výměně státních pokladničních poukázek
splatných 1. července 1925.

Finančním zákonem ze dne 12. prosince
1924, č. 278 Sb. z. a n. (čl. VIL, al. 2.) zmocněn
byl ministr financí, aby za účelem prolongace, konversé nebo zaplacení státních dluho
pisů v r. 1925 splatných provedl potřebné
úvěrní operace.
Podle tohoto zmocnění vymění finanční
správa státní pokladniční poukázky splatné
1. července 1925 těm majitelům, kteří si toho
přejí, za nové poukázky.
Nové poukázky budou 6%ní s datem 1. čer
vence 1925 a budou vydány v kusech po 1000,
5000, 10.000, 50.000, 100.000 a 500.000 Kč
nominale; budou buď jednoroční, splatné
1. července 1926 anebo tříleté, splatné 1, čer
vence 1928.
Majitel má právo požadovat! při výměně
poukázky jednoroční neb tříleté. Poukázky
jednoroční budou míti dva kupony, z nichž
prvý bude splatný 2. ledna 1926, druhý zá
roveň s kapitálem 1. července 1926. Poukázky
tříleté budou míti šest kuponů úrokových,
z nichž prvý bude splatný 2. ledna 1926,
poslední 1. července 1928. Poukázky budou
způsobilé k ukládání sirotčích peněz, úroky
budou osvobozeny od daně důchodové (ren

tové). O promlčení pohledávky kapitálové a
úrokové platí všeobecná zákonná ustanovení.
Nové poukázky vymění se za poukázky
staré v poměru 100 za 100. Nové poukázky tří
leté bude možno vypovědět! počínajíc dnem
1. dubna 1926 vždy v době od 1. do 15. dubna
k 1. červenci téhož roku a od 1. do 15. října
k 2. lednu následujícího roku u poštovního
úřadu šekového a u všech státních berních
úřadů. Za tím účelem bude připojen ke každé
poukázce výpovědní kupon, který při výpo
vědi bude třeba odevzdati. Po výpovědi dané
v dubnu přestane zúrokování poukázky od
1. července téhož roku, při výpovědi dané
v říjnu od 2. ledna následujícího roku.
Z toho důvodu musí majitel při výpovědi
odevzdati veškeré kupony, jichž proplacení
z důvodu výpovědi odpadá. Nebudou-li tyto
tříleté poukázky vypovězeny dříve, dospívají
bez výpovědi ke splatnosti 1. července 1928.
Majitelům poukázek, kteří výpovědního
práva použijí později než v prvním termínu
výpovědním, bude při splatnosti kapitálu vy
placena zvláštní odměna, a to u poukázek
vypovězených k 2. lednu 1927 V%°/0, u po
ukázek vypovězených k 1. červenci 1927 1%,
u poukázek vypovězených k 2. lednu 1928
u poukázek splatných 1. července 1928
2% jmenovité hodnoty.
O výměnu, resp. prolongaci dospívajících
poukázek mohou se majitelé přihlásiti u:
1. Poštovního úřadu šekového v Praze,
2. Agrární banky československé v Praze,
3. české eskomptní banky a úvěrního ústa
vu v Praze,
4. české banky Union v Praze,
5. české průmyslové a hospodářské banky
v Praze,
6. Hypoteční banky v Praze,
7. Moravské agrární a průmyslové banky,
filiálky v Praze,
8. Pražské úvěrní banky v Praze,
9. Slovenské banky v Bratislavě,
10. Ústřední banky českých spořitelen
v Praze,
11. Zemské banky v Praze,
12. živnostenské banky v Praze,
13. Městské spořitelny Pražské v Praze,
po případě u filiálek těchto ústavů

