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238.

Vládní nařízení

ze dne 12. listopadu 1946,

kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 7, odst. 3 a 4 a §§ 12 a 18 zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 54 Sb., o umísťování
délesloužících poddůstojníků, ve znění zákona ze dne 18. května 1938, č. 118 Sb.:

Část I.
Ustanovení o hodnocení služby délesloužících.

§ 1.
(1) Doba strávená ve vlastnosti délesloužícího (dále jen další činná služba) se hodnotí v rozsahu uvedeném v odstavci 2 a) jako doba
skutečně strávená ve vlastnosti pomocného zřízence (zaměstnance), která je předepsána platnými předpisy pro ustanovení zřízencem
nebo podúředníkem,

b) jako doba skutečně strávená ve vlastnosti kancelářského pomocníka, která je předepsána podle § 27, odst. 2 vládního nařízení
ze dne 7. července 1926, č. 113 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské
službě, jako podmínka pro ustanovení kancelářským oficiantem,

c) jako doba skutečně strávená ve vlastnosti kancelářského oficianta, která je předepsána podle § 7, odst. 7 zákona ze dne 24.
června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona), jako
podmínka pro ustanovení kancelářským úředníkem,

d) jako doba čekatelská, která je předepsána podle § 7, odst. 5 platového zákona pro ustanovení úředníkem nebo podle § 25, odst.
4 téhož zákona pro ustanovení zřízencem.

(2) Doby uvedené v odstavci 1, písm. a) až c) se promíjejí, rovná-li se jim doba další činné služby svou délkou, jinak se o další činnou
službu zkracují. Čekatelská doba se o délku další činné služby zkracuje, nikoli však pod jeden rok.

(3) K další činné službě se přihlíží též jako k době ve služebním poměru skutečně strávené všude tam, kde je délka započitatelné
služební doby jako doba ve služebním poměru skutečně strávená podmínkou pro nabytí určitých práv nebo nároků.

§ 2.
Další činná služba se započítává plně do doby rozhodné pro určení služebního pořadí v nejnižší platové stupnici, která je stanovena u
příslušné kategorie, při čemž se nepřihlíží k části další činné služby rovnající se době, o kterou byl zaměstnanec zhodnocením další
činné služby v oné kategorii dříve ustanoven.

§ 3.
Ustanovení § 1, odst. 3 a § 2 se vztahují též na služební poměry vojenských gážistů a gážistů sboru národní bezpečnosti mimo
služební třídy, jakož i na obdobné služební poměry jiných gážistů mimo služební třídy; další činná služba se hodnotí obdobně podle
ustanovení § 1, odst. 1, písm. d) a odst. 2 jako čekatelská doba nebo jako doba v jiném povinném předcházejícím služebním poměru,
je-li taková doba předepsána pro ustanovení v těchto služebních poměrech.

§ 4.
(1) Ustanovení §§ 1, 2 a 3 se použije obdobně při všech ostatních služebních poměrech, které jsou upraveny předpisy vydanými podle
§ 210, odst. 1 platového zákona a které jsou významem a služebním postavením rovnocenné služebním poměrům výše uvedeným,
jakož i při obdobných služebních poměrech zaměstnanců veřejnoprávních korporací a ústavů, na které se vztahuje § 212 platového
zákona.

(2) Při jiných služebních poměrech než při těch, o nichž jednají předcházející ustanovení, zejména při soukromoprávních poměrech
uvedených v § 2, odst. 2, č. III zákona č. 54/1927 Sb., ve znění zákona č. 118/1938 Sb., do nichž byli délesloužící umístěni, nebo při
služebních poměrech po nich následujících, použije se, pokud jde o stanovení platového zařazení, nároku na plat (mzdu) v době
nemoci, výměry dovolené a výpovědní lhůty, ustanovení o hodnocení další činné služby obdobně.

§ 5.
(1) Ustanovení §§ 1 až 4 o zhodnocení další činné služby se vztahují na délesloužící, kteří i bez ohledu na to, zda splnili podmínku §
6, odst. 2, písm. b) zákona č. 54/1927 Sb. ve znění zákona č. 118/1938 Sb., byli nebo budou umístěni na služební místa uvedená v §
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2, odst. 2, č. I a II uvedeného zákona, počítajíc v to i obor vojenské správy, jakož i na ty, kteří byli nebo budou umístěni podle dohod
ministerstva národní obrany s jednotlivými ministerstvy.

(2) Zhodnocení další činné služby podle předcházejících ustanovení §§ 1 až 4 se provede ve služebním poměru, v němž byli
délesloužící ustanoveni do dne vyhlášení tohoto nařízení, k tomuto dni a u délesloužících, kteří budou ustanoveni později, ke dni
ustanovení.

Část II.

Jiná prováděcí a závěrečná ustanovení.

§ 6.

Dovolená k vykonávání praxe.

Ministerstvo národní obrany může uděliti délesloužícím přiměřenou dovolenou k vykonání předchozí přípravné praxe, je-li předepsána
pro služební místo, o jehož propůjčení jde, a to buď bez platu nebo s plnými náležitostmi až do šesti měsíců, po případě s doplňkem
na plné náležitosti, přísluší-li po dobu konání praxe plat (odměna); placená dovolená může být udělena jen jedenkrát.

§ 7.
(1) Zároveň s tímto nařízením nabývají účinnosti všechna ustanovení zákona č. 54/1927 Sb., ve znění zákona č. 118/1938 Sb.,
vyjímajíc ustanovení §§ 8, 9 a 14.

(2) Vládní nařízení ze dne 23. března 1934, č. 58 Sb., o započtení další činné služby, strávené v poměru délesloužících pro zvýšení
služného (denního platu), se zrušuje.

§ 8.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.

Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Kopecký v. r.

Ursíny v. r.

Laušman v. r.

Fierlinger v. r., též za ministra Masaryka a státního tajemníka Dr. Clementise

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Široký v. r.

Ing. Kopecký v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Hála v. r.

Dr. Ripka v. r. Dr.

Nejedlý v. r.

Nosek v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Majer v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Franek v. r.

Lichner v. r.
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