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l>bs£.h; (čís. 348.—349.) 318. Nařízení o poskytnutí drakotnícli přídiyků státním >.ií :incam. — 3-19. Nařízení 
o poskytnutí draliotnícli přídavku státním -zřízencům ve výslužbě, vdovám a sirotkům ,0 státničil kří
žencích i osobám, požívajícím darři z milosti.

Čís. 348.

Nařiseaí vlády republiky Československé 

ae dae 23. června 191.9

o poskytnuti draliotních přídavků státaím 
zřízencům.

Čí. r.
Platnost ustanovení §§ 1—10 nařízení mini

sterstva financí ze dne 11. září 1918, č. 333 f. z., 
prodlužuje se do konce prosince 1919.

ČI. V.
Toto nařízení nabývá účinnosti 1. červencem 

1919. Jeho výkonem pověřují se veškeří ministři.

Dr. Stránský v. r., v zastoupení min. předsedy.
lir. Rašín v. r. íiabrman v. r.
Dr. Záhratíník v. r. Dr. Soukup v. r.
Dr. Šrofcár v. r. Prášek v. r.
Staněk v. r. Klofáč v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

ČI. IL
Znění § 4 ministerského nařízení ze dne 

11. září 1918, č. 333 ř. z., doplňuje se následujícím 
ustanovením s platností od 1. července 1919:

(7) Družky života, .jež jsou matkami neman
želských dětí státního zaměstnance,, jakož i. ne
manželské dítky, sehovanci, pokud žijí ve spo
lečné domácnosti -se zaměstnancem, jsou posta
veny. na roven legitimním manželkám nebo legi
timním dětem zaměstnance. Stejně posuzují se i ty 
nemanželské děti státního zaměstnance s jeho 
svolením v matrice jemu připsané, které sice ne
bijí s ním ve společné domácnosti, k nimž však 
on plní vyživovací povinnosti.

ČI. IIL
Ustanovení §§ 6 a 7 platí potud, pokud za

městnanci v těchto paragrafech jmenovaní nena
byli nároku na vyměření jiného druhotního pří
davku ve smyslu zákonů ze dne 8. dubna 1919, č. 
193 Sb. z. a n., ze dne 23. května 1919. ě. 275 

• Sb. z. a n., a ze dne 18. února 1919, ě. 89 Sb. z. a n.

ČI. IV.

Čís. 343.

nařízení ylí.dy repnoi ry CJse1 :oplovsnská.
ze daa £3. derwaa Z20

o poskytnutí drakofcfch rlk :v!:ů V.ítmm zřízen
cům ve výslužbě, vdovám a : 'r :í m po siá;nícii 
zřízencích i osobám poživ ajíélru darii z milosti.

ČI. I.
Platnost 'ustanovení §'í 1—6 nabízení mini

sterstva financí ze dne 11. září 19i3, c. 334 ř. z., 
prodlužuje se do konce prosince 1919.

Pokud 'se týká pcnkawvání drahcinlch pří
davků dle lismnovení § 6 ininisterskélio nařízení 
ze dne 11. září 1918, č. 334 ř. z., jiným než v/§§ 4 
až 5 tohoto nařízení uvedeným osobám, platí i na 
dále v té příčině .ydaná nařízen: až do konce 
prosince 1919.

ČI. II. 1
Toto nařízení nabývá účhmosti 1. červencem 

1919. Jeho převedením pověřují . se veškeří 
ministři. : ‘

Pro drahotní přídavky povolené dle § 9 mi
nisterského nařízení ze dne 11. září 1918, č. 333 
ř. z., jiným, než, v. §§ 5 až 7 tohoto nařízení 
uvedeným státním zřízencům platí dále' až do 
kopce prosince 1919 v té příčině dosud vydaná 
nařízení, pokud se nestala zatím bezpředmětnými 
převzetím těchto zřízenců do stavu státních za
městnanců uvedených v' §§ 5 až 7 v předu zrní-

Dr. Stránský v. r., v zastoupení min. předsedy. 
Dr. Rašín v. r, Habrmen v. r.
Dr, Zahradník v. r. Dr. Soukup v. r.
Dr. Šrobár v. r. Prášek v. r.
Staněk v. r. KloSáč v, r.

Dr. Vrbenský v. r.
Děného ministerského nářízejií.

Šatní tiskárna v Prazs


