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140.

Vládní nařízení 
ze dne 24. října 1930, 

jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne
15. července 1927, č. 103 Sb. z. a n., o úřed

nických kategoriích a úředních titulech.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle ustanovení § 4, cdst. 3, § 5, odst. 2, § 7, 
odst. 1, § 9, odst. 1, a § 21, odst. 1, zákona 
ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., 
o úpravě platových a některých služebních po
měrů státních zaměstnanců (platového zá
kona) :

§ I-
(i) Paragraf 7 vládního nařízení č. 

103/1927 Sb. z. a n. doplňuje se takto:

(2) v l. odstavci, písm. b, vkládá se mezi

10. a 11. řádku:

přednostovi státní stavební služby u zem
ského úřadu úřední titul „zemský přednosta 
technické služby".

(s) v 1. odstavci, písm. b, vypouštějí se 
řádky 43 až 45 a na jejich místo se vkládá:

přednostovi poštovní spořitelny úřední titul 

„guvernér poštovní spořitelny",

náměstkovi přednosty poštovní spořitelny 
úřední titul „viceguvernér poštovní spoři

telny".

§2.

(i) Příloha vládního nařízení č. 103/1927 
Sb. z. a n. doplňuje se takto:
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V oboru 
státní správy 

(resortu)
ve

 sl
už

eb
ní

 I
tř

íd
ě

se zřizují 
kategorie 
úředníků 
služby

pro služební obor 
(úřad, ústav)

a předpisuje se pro ustanovení 
na služební místo zásadně jako 

předběžné vzdělání

Titulový přído
mek podle § 10, 

případně 
zvláštní úřední 
titul podle § 7, 

odst. 1, e)

D°
kategorie 
se převá
dějí podle

§ 3, . 
úředníci

1 2 3 4 5 6 7

Ministerstvo
financí

III pomocné
technické

ministerstvo absolvování čtyř nižších tříd 
střední školy nebo jedno
ročního učebního běhu spo
jeného s občanskou školou 
a v obou případech ještě 
úspěšný výkon zvláštní od
borné zkoušky nebo absolvo
vání občanské školy a aspoň 
dvouleté odborné školy

pomocné
technické

služby

katastrální mě- 
řické úřady a 
archivy map 
katastrálních

IV grafické reprodukční ústav 
ministerstva 

financí

vyšší předběžné vzdělání, než 
podává obecná škola

grafický

Ministerstvo
spravedl

nosti

II vyšší pomoc
né soudní

soudy absolvování střední školy aktuárský —

výchovné ministerstvo absolvování střední školy výchovné
služby

—

Ministerstvo
veřejných

prací

Ib vědecké letecká služba 
výkonná

úplné středoškolské a nejmé
ně čtyřleté vysokoškolské 
vzdělání ukončené úspěš
ným výkonem předepsa
ných státních zkoušek nebo 
doktorátem

letecké
služby

IV ..i,mzsi pomoc
né technické

zemědělsko-
technické

služba puncovní vyšší předběžné vzdělání, než 
podává obecná škola

puncovní ~

Ministerstvo
zemědělství

Ib zemědělsko-tech- 
nická oddělení 
u politických 

úřadů

úplné středoškolské vzdělání, 
absolvování nejméně čtyř
letých studií buď

a) lesnického nebo kul- 
turně-technického oboru na 
vysoké škole technické nebo

b) lesnického oboru na 
vysoké škole zemědělské a
v obou případech úspěšný vý
kon předepsaných zkoušek

zemědělský

II vyšší
pomocné

zemědělsko-
technické

zemšdělsko-tech- 
nická oddělení 
u politických 

úřadů

absolvování střední školy zemědělský
—

lesní služba do- 
hlédací u poli
tických úřadů

lesní
—

III pomocné
zemědělsko-

technické

zemědělsko-tech- 
nická oddělení 
u politických 

úřadů

absolvování čtyř nižších tříd 
střední školy nebo jedno
ročního učebního běhu spo
jeného s občanskou školou 
a v obou případech ještě 
úspěšný výkon zvláštní od
borné zkoušky neb absolvo
vání občanské školy a aspoň 
dvouleté odborné školy

zemědělský

IV nižší
pomocné

zemědělsko-
technické

zemědělsko-tech- 
nická oddělení 
u politických 

úřadů

vyšší předběžné vzdělání, než 
podává obecná škola

zemědělský

kancelářské zemědělsko-tech- 
nická oddělení 
u politických 

úřadů

vyšší předběžné vzdělání, než 
podává obecná škola

.kancelářský
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V oboru 
státní správy 

(resortu)

ve
 si

uz
eD

m
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tř
íd

ě
se zřizují 
kategorie 
úředníků 

služby

#

oro služební obor 
(úřad, ústav)

a předpisuje se pro ustanoyení 
na služební místo zásadně jako 

předběžné vzdělání

Citulový přído
mek i odle § 10, 

případně 
svláštní úřední 
titul podle § 7, 

odst. 1, e)

Do
kategorie 
se převá
dějí podle

§ 3. . 
úředníci

1 2 3 4 5 6 7

Ministerstvo
sociální

péče

III pomocné
správní

úřady pro péči 
o válečné poško- 

zence

absolvování čtyř nižších tříd 
střední školy nebo jedno
ročního učebního běhu spo
jeného s občanskou školou 
a v obou případech ještě 
úspěšný výkon zvláštní od
borné zkoušky neb absol
vování občanské školy a 
aspoň dvouleté odborné 
školy

pomocné
správní
služby

Ministerstvo 
veřejného 
zdravot

nictví a tě
lesné vý-

Ib zvěrolé-
kařské

ministerstvo úplné středoškolské vzdělání, 
absolvování studií na vy- 
soké škole zvěrolékařské a 
úspěšný výkon předepsa
ných státních zkoušek

— —

státní zdravotní 
ústav

veterinární —

chovy
zdravotní státní zdravotní 

ústav
úplné středoškolské vzdělání, 

absolvování lékařských stu
dií a úspěšný výkon přís
ných zkoušek

státního
zdravotního

ústavu

technické státní zdravotní 
ústav

úplné středoškolské vzdělání, 
absolvování nejméně čtyř
letých vysokoškolských stu
dií s úspěšným výkonem 
předepsaných státních, pří
padně přísných zkoušek 
buď:

a) na vysoké škole tech
nické (odbor chemicko-tech- 
nologický) nebo

b) na přírodovědecké fa
kultě nebo

c) na lékařské fakultě
nebo

d) na vysoké škole zve- 
rolékařské

státního
zdravotního

ústavu

archivní a 
knihovní

státní zdravotní 
ústav

úplné středoškolské a nej
méně čtyřleté vysokoškol
ské vzdělání ukončené
úspěšným výkonem přede
psaných státních zkoušek 
nebo doktorátem

archivní 
a knihovní 

služby

Ministerstvo
pošt

a telegrafů

Ib právní poštovní spoři
telna

úplné středoškolské vzdělání, 
absolvování právních a 
státovědeckých studií _ a 
úspěšný výkon tří stát
ních zkoušek

poštovní
spořitelny

ffl pomocné
provozní

poštovní spoři
telna

absolvování čtyř nižších tříd 
střední školy nebo^ jedno
ročního učebního běhu spo
jeného s občanskou školou 
a v obou případech ještě 
úspěšný výkon zvláštní od
borné zkoušky neb absol
vování občanské školy a 
aspoň dvouleté odborné 
školy

poštovní
spořitelny

................ -S
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(2) V příloze vládního nařízení č. 103/1927 
Sb. z. a n. odpadají tato ustanovení:

g-orii úředníků pomocné provozní služby pro 
poštovnf úřady šekové.

a) v oboru státní správy (resortu) mini
sterstva financí:

ve služební třídě IV ustanovení o kategorii 
úředníků kancelářské služby pro reprodukční 
ústav ministerstva;

b) v oboru státní správy (resortu) mini
sterstva zemědělství:

1. ve služební třídě Ib ustanovení o kate
gorii úředníků zemědělsko-technické služby 
pro lesnicko-technická oddělení pro hrazení 
bystřin, pro zemědělsko-technická oddělení 
u politických úřadů na Slovensku a zeměděl- 
sko-technický úřad v Užhorodě,

2. ve služební třídě III ustanovení o kate
gorii úředníků pomocné zemědělsko-technické 
služby pro zemědělsko-technická oddělení 
u politických úřadů na Slovensku a země- 
dělsko-teehnický úřad v Užhorodě,

§3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provedou je všichni členové vlády.

Udržal v. r.

Dr. Beneš v. r. Bostálek v. r.
Dr. Slavik v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.

Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r, 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

147.
3. ve služební třídě IV ustanovení o kate

gorii úředníků kancelářské služby pro lesnicko- 
technická oddělení' pro hrazení bystřin a pro 
zemědětsko-technický úřad v Užhorodě;

c) v oboru státní správy (resortu) mini
sterstva veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy :

ve služební třídě Ib ustanovení o kategorii 
úředníků zdravotní služby pro státní zdravotní 
ústav;

d) v oboru státní správy (resortu) mini
sterstva pošt a telegrafů:

1. ve služební třídě Ib ustanovení o kate
gorii úředníků právní služby pro poštovní 
úřady šekové,

2. ve služební třídě III ustanovení o kate-

Víádní nařízení 
ze dne 24. října 1930,

jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. čer
vence 1927, č. 104 Sb. z. a n., o služebních ka
tegoriích vojenských a četníckých důstojníků.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle ustanovení § 97, odst. 2, § 98, odst. 2, 
§ 99, odst. 1, a § 101, odst. 1, zákona ze dne 
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě 
platových a některých služebních poměrů 
státních zaměstnanců (platového zákona):

§ 1.
Příloha A vládního nařízení č. 104/1927 Sb. 

z. a n. doplňuj e se takto:

V
e 

sl
už

eb
ní

 | 
tř

íd
ě

se zřizují služební 
kategorie důstoj

níků

a předpisuje se'předběžné vzdělání pro ustanovení na^ slu
žební místo, případně se stanoví způsob doplňování služební 

kategorie takto:

Do této ka
tegorie se 
převádějí 
podle § 5

1 2 3 4

lil kancelářské služby úplné středoškolské vzdělání neb absolvování čtyř nižších tříd 
střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného 
s občanskou školou a v obou případech ještě úspěšný výkon 
zvláštní odborné zkoušky neb absolvování občanské školy 
a aspoň dvouleté odborné školy

—


