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§ 4.
Dosavadní náhradní ústavy trvají dále a do
savadní náhradní smlouvy zůstávají v platnosti.
Přestupování závodů ze Všeobecného pensijního
ústavu v Praze k náhradním ústavům, jakož
i nové přistupování závodů k těmto ústavům jest
nepřípustno a neplatí jako náhradní pojištění ve
smyslu pensijního zákona. Taktéž není přípustné
zřizování nových náhradních ústavů a uznávání
nových náhradních smluv.
§ 5.
Ministr sociální péče se zmocňuje, aby na
řízením rozšířil působnost zákona o pensijním po
jištění zřízenců na Slovensko a aby k provádění
jeho zřídil ve vhodném místě na Slovensku zem
skou úřadovnu.
§6 .
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášeni.
§ 7.
Ministru pro sociální péči se ukládá, aby zá
kon tento provedl.
T. Q. Masaryk v. r.
Dr. Karel Kramář v. r.
Dr. Winter v. r.

Členové vlády mají ročně 60.000 K a předseda
vlády 70.000 K.
§2..
Nároku na pensi nemají.
§3.
Ořad ministerský není na újmu postupovým
a pensijním nárokům před nastoupením úřadu
toho nabytým.
§ 4.
Tento zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Karel Kramář v. r.
Dr. AI. Rašín v. r.
Čís. 95.
Zákon ze dne 20. prosince 1918
o vedení státního hospodářství od 1. ledna
do 30. června 1919.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
§ 1.

Cis. 93.
Zákon ae dne 20. prosince 1918
o platu presidenta Československé republiky.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
§
President Československé republiky má ročně
500.000 K a na výdaje svého úřadu 500.000 K. Byt
má na hradě Pražském.
§2.
Nároku na pensi nemá.
§ 3.
Úřad presidentský není na újmu postupovým
a pensijním nárokům před nastoupením úřadu
tohoto nabytým.
§ 4.
Tento zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Karel Kr.amář v. r.
Dr. AI. Rašín v. r.
Čís. 94.
Zákon ze dne 20. prosince 1918
o platech ministrů.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
Ze

Vláda se zmocňuje, by vybírala daně, dávky
a poplatky, jakož i jiné státní důchody po dobu
od 1. ledna do 30. června 1919 podle platných
ustanovení.
Státní výdaje na toto období hradí se na vrub
státního rozpočtu, který cestou zákonodárnou na
rok 1919 bude stanoven.
§2.

Vláda se zmocňuje, by opatřila peníze pro
veškeré, státními příjmy nehrazené státní výdaje
až do 1000 milionů korun v období od 1. ledna do
30. června 1919 úvěrními operacemi.
§3.
Mtaistr financí se zmocňuje, by přímo na
kládal s movitým i nemovitým majetkem státním
a s pohledávkami státními v území státu česko
slovenského, pokud toto právo dosud příslušelo
c. k. rakouským', kr. uherským nebo c. a k. spo
lečným úřadům a ústavům.
§ 4.
Provedení tohoto zákona, který nabývá účin
nosti 1. lednem 1919, ukládá se ministru financí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Karel Kramář v. r.
Dr. Ai. Rašín v. r.

státní knihtiskárny v Praze.

