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Sbírka zákonů a nařízení, č. gg|g.

§ 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.
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§ 5.
(!) Kancelářští oficianti a vrchní kance
lářští oficianti, kteří nebyli podle obdoby § 7,
odst. 7, platového zákona ustanoveni kance
lářskými úředníky zástavního a půjčovního
úřadu, stávají se po úspěšné nepřerušené de
setileté službě započitatelné ve vlastnosti kan
celářského oficianta pomocnými kancelářský
mi úředníky co do služebního poměru na
roven postavenými kancelářským úředníkům
zástavního a půjčovního úřadu v Praze.
(2) Pomocní kancelářští úředníci zůstávají
na systemisovaných služebních místech, která
zaujímají jako kancelářští oficianti (vrchní
oficianti) a platí pro ně obdobně ustanovení
§§ 89 a 90 vládního nařízení č. 113/1926 Sb.
z. a n.
§ 6.
(!) Pomocní zřízenci, kteří nebyli do dva
nácti roků nepřerušené uspokojivé služby
ztrávené ve vlastnosti plně zaměstnaného po
mocného zřízence ustanoveni na systemisované služební místo zřízenecké, staví se co do
služebního poměru na roveň definitivním zří
zencům zástavního a půjčovního úřadu
v Praze; při tom zůstávají i na dále na syste
misovaných služebních místech, která zaují
mají jako pomocní zřízenci.
(2) Pro tyto zřízence platí obdobně usta
novení §§ 49 a 50 vládního nařízení č. 114/
1926 Sb. z. a n.
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§ 7.
Dnem účinnosti tohoto nařízení pozbývají
platnosti všechna v jiných předpisech obsa
žená ustanovení o předmětech, které jsou
upraveny v tomto nařízení.
§

8.

(!) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1926 vyjímajíc ustanovení § 4, které
nabývá účinnosti dnem 7. července 1926, a
provede je ministr vnitra v dohodě s mini
strem financí.
(2) Personální opatření učiněná v době od
1. ledna 1926 do vyhlášení předpisů uvede
ných v § 1, odst. 1, zůstávají v platnosti a
sluší je uvésti ode dne účinnosti tohoto naří
zení v soulad s tímto nařízením.
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. Peroutka v. r„
též za ministra Dr. Engliše.

Dr. Gazík v. r.

