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144.
Zákon ze dne 14. října 1930

o vánočním příspěvku státním zaměstnancům 
a učitelům v činné službě.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
(1) Státním zaměstnancům, jejichž pla

tové poměry jsou upraveny zákonem ze dne
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě 
platových a některých služebních poměrů 
státních zaměstnanců (platovým zákonem), 
dále plně zaměstnaným osobám, jejichž pla
tové poměry jsou upraveny na základě § 210 

odstavec 1 a § 211 téhož zákona, a učitelům 
uvedeným v §§ 1, 13 a 14 zákona ze dne 24. 
června 1926, č. 104 Sb. z. a n., o úpravě pla
tových a služebních poměrů učitelstva obec
ných a občanských škol (učitelského zákona), 
vyplatí se 1. prosince každého roku pro vý
měru výslužného nezapočitatelný vánoční 
příspěvek ve výši 70% měsíční částky služ
ného. U železničních zaměstnanců, jejichž pla
tové poměry jsou upraveny podle § 210 plato
vého zákona, jest platové přídavky, stanovené 
usnesením vlády ze dne 14. prosince 1927, čís. 
17.572, považovati za součástku služného, ze 
kterého-se vyměřuje vánoční příspěvek. U za
městnanců, kteří nemají služného, tvoří zá
klad pro výpočet vánočního příspěvku část 
služebního platu, odpovídající služnému.

(2) Jak pro nárok na příspěvek tak pro 
jeho výměru jsou směrodatnými okolnosti 
dané v den splatnosti.

(s) Příspěvek přísluší pouze zaměstnancům, 
kteří konali v tom kterém kalendářním roce 
do dne splatnosti příspěvku alespoň po 10 mě

síců službú, nehledíc k době nepřítomnosti ve 
službě z důvodu dovolené na zotavenou (škol
ních prázdnin) nebo placené studijní dovo
lené, nebo pro nemoc, dále k době zákonné ne
přítomnosti ve službě pro těhotenství nebo 
mateřství anebo z důvodu presenční služby 
vojenské; nepřísluší však zaměstnancům, 
kteří jsou v den splatnosti v důsledku disci
plinárního (kárného) odsouzení vyloučeni ze 
zvýšení služného nebo služebního platu.

(4) Jsou-li manželé oba ve služebním po
měru, v němž by jim jinak příspěvek podle to
hoto zákona příslušel, obdrží příspěvek pouze 
ten z nich, jenž má nárok na příspěvek vyšší; 
mají-li oba manželé nárok na příspěvek ve 
stejné výši, obdrží jej pouze manžel.

§ 2.

část I. zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 
286 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních ve ve
řejné správě, doplňuje se v tom směru, že. 
vláda je povinna o činnosti komise zmíněné 
v § 3 odstavec 2 uvedeného zákona podávati 
každého druhého roku zprávu Národnímu 
shromáždění.

§ 3.

Náklad vzniklý provedením tohoto zákona 
uhradí příslušní vydržovatelé osobního ná
kladu toho kterého druhu zaměstnanců.

§ 4.

Zákon tento provede ministr financí v do
hodě s ostatními členy vlády.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.
Dr. Engíiš v. r.
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