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Vládní nařízení
ze dne 15. července 1927
o úředních titulech úředníků československých
státních drah.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 210, odst. 1, zákona ze dne 24. června
1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových
a některých služebních poměrů státních za
městnanců (platového zákona) ve smyslu
§ 20 vládního nařízení ze dne 5. března 1927,
č. 15 Sb. z. a n.:

v úřednické kategorii
úředníků

titulový přídomek

právních

státních drah

technických

technický

zdravotních

zdravotní

měřičských

měřičský

provozních a administra
tivních

státních drah

§ I-

.

Úředníkům a úřednickým čekatelům česko
slovenských státních drah příslušejí úřední
tituly sestávající z titulového jména a titulo
vého přídomku.
§

2.

(i) Titulové jméno úředníků se stanoví po
dle služebních tříd a platových stupnic takto:

ve služební třídě

v platové
stupnici

I.

II.

3.

vrchní rada

vrchní
inspektor I. tř.

4.

rada

vrchní
inspektorll. tř.

5.

vrchní komisař

inspektor

6.

komisař

vrchní adjunkt
adjunkt

7.

(2) Titulovým jménem úřednického čeka
tele jest v I. služební třídě název „koncipista“, ve II. služební třídě „elév“.
§ 3Titulové přídomky úředníků a úřednických
čekatelů se stanoví se zřetelem k úřednickým
kategoriím takto;

.

_

§ 4.
Úřední tituly nastupují u úředníků a úřed
nických čekatelů, kteří jsou v den vyhlášení
tohoto nařízení v činné službě, na místo úřed
ních titulů podle bývalých služebních tříd.
§ 5.
í1) Je-li v dosavadním úředním titulu úřed
níkově obsaženo titulové jméno stanovené
tímto nařízením pro nejblíže vyšší platovou
stupnici, obdrží úředník úřední titul stano
vený pro tuto nejblíže vyšší platovou stup
nici.
(2) Totéž platí, jestliže by úředník obdržel
podle § 4 titulové jméno, které jest obsaženo
v úředním titulu stanoveném podle dosavad
ních předpisů pro některou nižší bývalou slu
žební třídu.
(s) úředník, kterému byl propůjčen úřední
titul vyšší bývalé služební třídy, posuzuje se
co do titulu jako úředník, který tohoto titulu
dosáhl povýšením.
(i) úředník podrží úřední titul podle před
chozích odstavců, pokud zůstane ve svém
osobním stavu, a to tak dlouho, dokud mu^ ne
bude propůjčeno služební místo, s nímž je
spojen vyšší úřední titul.
§ 6.

(1) Vedle úředních titulů budou, kde toho
vyžaduje povaha a zájem služby, stanoveny
zvláštní služební tituly.
(2) Služební tituly určí vláda a stanoví pří
padné další podmínky pro jejich propůjčení.
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§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 7. čer
vence 1926 a provede je ministr železnic v do
hodě se súčastněnými ministry.

v Praze se zřizují tyto úřednické kategorie
a předpisuje se pro ustanovení v nich toto
předběžné vzdělání:

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
černý v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Najman v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Peroutka v. r.,

Kategorie
úředníků

právních

též za ministra Dr. Engliše.

106

účetních

.

odhadních

Vládní nařízení
ze dne 15. července 1927
o úpravě služebních a platových poměrů za
městnanců zástavního a půjčovního úřadu
v Praze.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 210, odst 1, zákona ze dne 24. června
1926, čís. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových
a některých služebních poměrů státních za
městnanců (platový zákon):
§ 1.
0) Pokud se z tohoto nařízení jinak nePodává, platí pro zaměstnance zástavního a
půjčovního úřadu v Praze obdobně ustanovení
platná pro státní zaměstnance a to pro úřed
níky a zřízence ustanovení platná pro pragmatikální úředníky a zřízence, pro kancelář
ský pomocný personál ustanovení vládního
nařízení ze dne 7. července 1926, čís. 113 Sb.
z- a n., o úpravě služebních a platových po
měrů státních zaměstnanců v pomocné kance
lářské službě a pro pomocné zřízence ustano
vení vládního nařízení ze dne 7. července
1926, čís. 114 Sb. z. a n., o úpravě služebních
a platových poměrů pomocných zřízenců.
(2) Ustanovení předchozího odstavce se ne
vztahuje na zaměstnance zástavního a půj
čovního úřadu v Praze, jejichž platové a slu
žební . poměry jsou upraveny kolektivními
nebo individuelními smlouvami nebo jiným
ujednáním pracovního nebo služebního po
měru.
§ 2.

0 ) Pro obstarávání úřednických služebních
výkonů u zástavního a půjčovního úřadu

kancelářských

Předběžné vzdělání předepsané pro
ustanovení

úplné středoškolské vzdělání, absol
vování právních a státovědeckých
studií a úspěšný výkon tří státních
zkoušek, jakož i úspěšný výkon
zkoušky předepsané pro ustanovení
úředníkem v kategorii právních
úředníků v oboru ministerstva vni
tra,
absolvování střední školy s úspěš
ným výkonem zkoušky dospělosti
a úspěšný výkon zkoušky ze státní
účtovědy,
vyšší předběžné vzdělání než podává
obecná škola a aspoň pětileté prak
tické odborné upotřebení,
vyšší předběžné vzdělání než podává |
obecná škola.

■i

(2) Vzhledem k předběžnému vzdělání pře
depsanému pro ustanovení v té které kate
gorii se roztřiďují úřednická místa ve slu
žební třídy takto:
a) do služební třídy I. b) patří služební ka
tegorie právních úředníků,
b) do služební třídy II. služební místa kate
gorie účetních úředníků,
c) do služební třídy IV. služební místa kate
gorií odhadních úředníků a kancelářských
úředníků.
§ 3.
V kategorii právních úředníků se čekatelé
neustanovují. Tato kategorie se doplňuje
z právních úředníků ustanovených v oboru
ministerstva vnitra.
§ 4.
Titulové přídomky (§ 10 vládního nařízení
ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. z. a n.)
se stanoví takto:

1
v kategorii úředníků

titulový přídomek

právních

zástavního úřadu

účetních

účetní

odhadních

odhadní

kancelářských

kancelářský.

