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80.
Zákon ze dne 24. května 1928 

o příplatcích některým státním a jiným veřej
ným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým 
po takových zaměstnancích zemřelých v činné 

službě nebo ve výslužbě.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1-
(i) Státním úředníkům, soudcům, státním 

učitelům a profesorům, státním zaměstnancům 
náležejícím do kategorie zřízenců (podúřední- 
kům a zřízencům), příslušníkům četnictva, 
vojenským gážistům ve výslužbě, kteří nebyli 
účastni propočítání služební doby podle zá
konů ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z, a n., 
nebo ze dne 13. července 1922, č. 231 Sb. z. a 
n., nebo ze dne 4. července 1923, č. 152 Sb. z. 
a n., pokud se týče předpisů vydaných na zá
kladě některého z těchto zákonů, a pozůstalým 
po uvedených osobách zemřelých v činné 
službě nebo ve výslužbě příslušejí roční pří
platky k řádným odpočivným (zaopatřova
cím) požitkům, jestliže na ně nabyli nároku 
na základě služebních požitků upravených 
podle zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 
Sb. z. a n., nebo, jestliže nabyli nároku na 
úpravu svých odpočivných neb zaopatřovacích 
požitků na základě uvedených požitků služeb
ních podle zákona ze dne 22. prosince 1924, 
ě. 287 nebo č. 288 Sb. z. a n.

(2) Z nároku na tento příplatek vyloučeni 
jsou však ti, jichž odpočivné (zaopatřovací)

požitky jsou již nyní vyměřeny z pensijm zá
kladny určené podle nej vyššího služného do
sažitelného v příslušné zaměstnanecké kate
gorii postupem do vyšších požitku pod.e po
stupových lhůt stanovených zákonem ze dne
7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., pokud se týče 
zákonem ze dne 19. března 1920, č. 186 Sb. z. 
a n., nebo č. 195 Sb. z. a n., nebo podle služ
ného vyššího, dále osoby a pozůstalí po oso
bách, které nebyly účastny propočítání slu
žební doby podle zákonů a předpisů uvedených 
v odstavci 1. proto, že k novému nebo^ opět
nému přijetí do služby došlo až po 8. červnu 
1922.

(-) Pro určení příplatku zvýší se pensijni 
základna rozhodná pro výměru nynějších od
počivných (zaopatřovacích) požitků o 20/,. 
Ze zvýšené pensijni základny vypočte se od
počivný (zaopatřovací) požitek dosavadní 
procentní sazbou a podle předpisů, které platí 
pro výměru těchto požitků. Rozdíl mezi takto 
vypočteným odpočivným (zaopatřovacím) po
žitkem a dosavadním řádným yýslužným 
(vdovskou pensí, příspěvkem na výchovu, si
rotčí pensí) tvoří příplatek. Avšak dosavadní 
celkové odpočivné (zaopatřovací) požitky 
(řádné výslužné, vdovská pense, příspěvek na 
výchovu, sirotčí pense, včetně jakýchkoliv pří
davků a všech požitků drahotních) s příplat
kem dohromady nesmějí převýšit! částku, 
kterou by činily celkové odpočivné (zaopatřo
vací) požitky, odpovídající nejvyššímu služ
nému dosažitelnému postupem do vyšších po
žitků podle ustanovení odstavce 2.

(4) Jako vojenští gážisté ve výslužbě posu
zují se i ti, jimž bylo po složení nebo odnětí 
hodnosti povoleno požívati nadále výslužného
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1 ni mTdst 2! m.7č) ír3819^t{ 248 f- Z' 

ze dne i. července 1923, č. 154 Šb. z a nT Ibíle 
váleční pensisté (k § 98, odst. 4. vládního nT 
řízeni ze dne 6. října 1923, ě. 186 Sb z o 71 í 
invalidní legionáři z řad mužstva (§ 81 zá-
k°a i-2? Cíne 17' února 1922, č. 76 Sb z a n )

1924USbTCI ZiPTlánní (§ 13 zákona 288/ 
U' n Sb' z- a n-)- Pozůstalí po uvedených oso
bách posuzují se jako pozůstalí po Sec".

, v ( > Stojné roční příplatky k řádným zaona- 
vacim požitkům poskytnou se též osobám uvedeny™ v § 10 a § 11, octa. 2. zlkona | 28^ 

1924 Sb- z- a n- a pozůstalým p0 nich.
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jest pokládaíi normální výslužné zvětšprm
pSSnebo tl -SZ

boto zákona. ' * P'18 “Sel 2“ uc,'inosti to-

totoSSa?"^ 1 PřípIatky a dopí^ Podle

§ 5.

§ 2.
čiv^ nr^SactSt1 <C§e,íOVoÍfr,' 

n^Sch ,Pf e, VÍ

če dne 24. června S f
S podle Pví,nčh0 Vřch°.''"a“ “ SdavkŮ na 

zvýší se Dřínhí-pW u18!6 uvedeného zákona,
..áí

SuV„Caed«i.PÍ'ÍPai"léh0 Výd’“'"a» » P«

( ) Osobám v § 1 uvedeným a pozůstalým
slůžbě^nebftp030'13?^ zemře]ých v činné 
Př Plátek nnm kterým nepřísluší

«KáS-
Roboto pro^S,! ;f04»«avec ^

roč,í „ve^”5’ "eŽ fn®

11 ů ^ Zpiění-li se rodinný stav kterv hvi rá
„ařřm v^P' příi>latk“ "S dopžiíf vza: 
změnéSTto? nel>0 d°Plněk 2"ovu b01116

koía pS„‘k,„eMd?S zá-

hotních požitků. a vymeru di’a-

S; čCl2naki'lI9,otb0”za 2e V,17 ^3 

^» d- ^ Seteíblf / Kb§ faí

v. (í} Příplatky nebo doplňky k řádným odnn
civnym a zaopatřovacím požitkům Siaiřsě 
v mezcch ustanovení §§ 1_4 také ttoío cSef 
nym zaměstnancům ve výslužbě; J

a) učitelům veřejných obecných a občan- 
skycn sko! v cechách, „a Moravě a ve Slezskú,

b) statním i nestátním učitelům veřejných
vensku/ i *» “ »«•

vensku a v Podkarpatské Rusi,
^d) nestátním profesorům středních škol

ílnvŮ Ch ÚStnVŮ a J’iných ^šších učilišť na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

jakož i pozůstalým po uvedených osobách 
zemřelých v činné službě nebo ve v/službě 
jestliže nabyli nároku na odpočivné neb zí 
patiovaci požitky na základě služebních po- 

znku upravených zákonem č. 394/1922 Sb z 
a n nebo, jestliže nabyli nároku na úpravu 
svých odpočivných neb zaopatřovacích požitků 
na zakiade uvedených služebních požitků dů-
SSv °n? Č- 287/1924 Sb. z. a n„ nebo 
ausledkem ustanovení jiného pozdějšího zá-

(/) Nej nižší výměrou pense podle § 2 roz
umí se u učitelů s percentuálními platy a u je- 
jmh pozůstalých část nej nižší výměry pens” 
ucitelu plně zaměstnaných nebo jejich pozů
stalých, a to v téže percentuální výměře kte-
základnaStan0Vena j'ejich dosavadní perísijní 

§ 6.

kal? nŮhíeKaaad tďnoto zák°na a s odchyl- 
S t b»de vyžadovali zvláštní povaha 

požitku neb ohled na zvláštní předpisy které
původních rŮZh0dr?ýmÍ pro vyměření požitků 
k řádíim nJPra^ :se Příplatky a doplňky 
žitkům ím-nůdP0C^nym a zaopatřovacím po-
státních úřarlíf1'*. Ppžlthům) zaměstnanců 
státních uradu, podniků, ústavů a fondů stát-
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nich a státem spravovaných, jakož i učitelů 
placených podle norem platných pro státní 
učitele, kteří nespadají pod služební pragma
tiku, jakož i pozůstalých po uvedených za
městnancích, dále pensistů drah sestátněných, 
pozůstalých po nich a po bývalých zaměst
nancích těchto drah. Ustanovení §u 4 lze ob
dobně užiti také pro běžné dary z milosti, za
stupující^ řádné odpočivné a zaopatřovací 
platy, kterých požívají bývalí zaměstnanci 
státních a zestátněných drah, jakož i jejich 
pozůstalí.

(-) Příplatek podle § 1 nelze však přiznati 
zaměstnancům a jich pozůstalým, u nichž ur
čována byla při dřívějších úpravách pensijní 
základna, podle celkové služební doby a 
u nichž tedy byl vzat zřetel na tuto služební 
dobu, byt i nebyli účastni propočtení služební 
doby podle předpisů vydaných na základě zá
kona č. 222/1920 Sb. z. a n.

§7.
O) Obecním a obvodním lékařům a pozů- 

stalym po nich, kteří nabyli nároku na řádné 
odpočivné (zaopatřovací) požitky podle zá-
ř°^-7Z|Kdne 13- če™ce. 1922, č. 236 nebo

i. ,, a n-’ Příslušejí k dosavadním je- 
jmh celkovým odpočivným (zaopatřovacím) 
požitkům nedosahuj í-li nejnižší výměry,
která platí pro obecní (městské) a obvodní lé
kaře a pozůstalé po nich podle zákona ze dne 
24 června 1926, č. 105 Sb. z. a n„ doplňky na 
tuto nej mzší výměru.

O těchto doplňcích platí ustanovení 
<■>. odstavce § 2 a ustanovení § 3.
^ Hopíňky podle předchozích ustanovení 

nepříslušejí lékařům obecním a obvodním (po- 
zus a ým po nich), jimž přiznány byly odpo- 
civne (zaopatřovací) požitky podle 9. odstavce 
§ 8 zakona c. 236/1922 Sb. z. a n.

uvedených duchovních, kteří vstoupili do vý
služby nebo zemřeli před 1. lednem 1926.

(2) Přesahuje-Ii však příplatek 20% řád
ných odpočivných nebo zaopatřovacích po
žitků, poskytovaných z prostředků státních 
nebo z prostředků fondů státem spravova
ných, může býti poskytnut pouze do té míry, 
aby dosavadní celkové odpočivné požitky du
chovního neb zaopatřovací platy pozůstalých 
po něm dosáhly příplatkem nejvýše nejnižší 
výměru odpočivného neb zaopatřovacího 
platu, která by platila pro duchovního a 
pozůstalé po něm podle § 2 zákona č. 122/1926 
Sb. z. a n.

(3) Nekongruálním církvím a náboženským 
společnostem (§ 5 zákona č. 122/1926 Sb. z. a 
n.) může ministerstvo školství a národní 
osvěty, na zbytek prvního lustra po případě 
později na lustra další poskytnouti takovou 
částku, aby jejich duchovní a pozůstalí po 
nich mohli dostati příplatek v mezích ustano
vení odstavce 1. a 2.

§ 9.
t1) Platnost ustanovení §§ 159, 162 a 163 

zákona č. 103/1926 Sb. z. a n. rozšiřuje se i na 
pensisty (provisionisty), pokud se týče na po
zůstalé po zaměstnancích, kteří nebyli podro
beni ustanovením uvedeného zákona.

(2) Nejvyšší pensijní základnou podle § 163, 
odst. 1, písm. a) zmíněného zákona rozumí se 
tu nejvyšší výměra pensijní základny podle 
zákona č. 394/1922 Sb. z. a n., které zaměst
nanec mohl dosáhnout! časovým postupem 
podle zákona č. 541/1919 Sb. z. a n. Nelze-li 
pro. zvláštní předpisy, které byly pro vymě
ření odpočivných a zaopatřovacích platů roz
hodný, nejvyšší výměru pensijní základny 
takto zjistiti, bude určena v přiměřené výši 
podle volné úvahy.

§ 8.

4 ̂ Ministerstvo školství a národní osvětj 
odP°clvným Požitkům povoliti pří- 

Plátek do vyse 3000 Kč ročně nemajetným du-
mnW™ Ji^nálních církví a náboženských 
vanÝeWsRSitatem uznaných Případně recipo- 
1926 ň i9o4u 1* zákona z 25. června
věnčit c,. z' a n- 0 úPravě platů ducho- 
státem" nC7^VI. v náboženských společností 
kteří vcUn a?-ycd Případně recipováných),
1926. Tnu*51' výslužby před 1. lednem 
sterstvn su příplatek může povoliti mini- 
vadm nSStví a národní osvěty k zaopatřo- 

m Platum nemajetných pozůstalých po

§ 10.
i1) Vyšší náklad spojený s prováděním to

hoto zákona, vyjímajíc § 5, bude v roce 1928 
uhrazen j‘ednak z celkových úspor rozpočtu 
vlastní státní správy, po případě rozpočtovým 
přebytkem aneb jejími vyššími volnými 
příjmy dosaženým? v témže rozpočtovém roce. 
jednak jednotlivými státními podniky. Počí
najíc rokem 1929 budiž vyšší roční potřeba 
zařazena do rozpočtu vlastní státní správy a 
rozpočtu jednotlivých státních podniků.

(2) Náklad, který vznikne provedením § 5 
tohoto zákona, uhradí dosavadní vydržovatelé.
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§ 11.
inof^011 tent° nabývá účinnosti dněna 1. ledna 
1928 a provedou jej zúčastnění členové vlády.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Nosek v r 
Dr.^sov.r. Dr. Hodža v. r.'
Dr. Srdinko v. r. Najman v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Gazík v. r.
Novák v. r.,

téz za ministra Eh*. En^lišs 
Černý v. r., 

též za ministra Udržala.

81.
Vládní nařízení 

ze dne 14. června 1928, 
jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení
ÍqÍ" w3- ?r0S,nc? 1924’ č- 3 Sb. z. a n. z roku 
niC0’ k:?ly“ se synovi nejvyšší výměra stát- 

?ri!P.ev4£U k Podpoře nezaměstnaných, 
jakož i yyjmiky ze zásady o poměru výše stát
ního příspěvku k výši podpory vyplácené od

borovou organisací,

refiboky českosl°venské nařizuje 
Podle § 7, oast. 3. a 4., zákona ze dne 19. čer

vence 1921, č. 267 Sb. z. a n„ o státním pří- 
spevku k podpoře nezaměstnaných:

Platnost vládního nařízení č. 3/1925 Sb. z. 
a n., prodloužená vládním nařízením ze dne
17. prosince 1926, č. 224 Sb. z. a n„ do 30 
června 1928, prodlužuje se na další rok do 30 
června 1929.

§ 2.

„ Tot° nařízení nabývá účinnosti dnem 1 
července 1928.

provedením se pověřuje ministr 
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. černý v. r.

Dr. Hodža v. r. Dr. Mayr-Harting v. r. 

Novák v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Srdínko v. r. Dr. Tiso v. r.

Dr. Nosek v. r. Dr. Gažík v. r.

Státní flsJtárna v Praze,


