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Cis. 184.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 8. srpna 1918
o mimořádném drahotním přídavku k odpočiv
ným a zaopatřovacím požiíkůifi státních zaměst

nanců a jich pozůstalým.

§ 1.)
Všem státním zaměstnancům, kteří vstoupili 

ďo výslužby břed 1. říjnem 1918, a jichž odpočiv^ 
né1 a zaopatřovací požitky převzal českosloven
ský stát k výplatě, povoluje sě-k jejich odpočiv
ným a zaopatřovacím požitkům mimořádný dra- 
hotní přídavek roční částkou 60tt K, počínaje 
1. říjnem 1918 až do konečného upravení těchto 
odpočivných a zaopatřovacích požitků.

' § 2.
Vdovám a sirotkům po státních zaměstnan

cích, jimž požitky 'zaopatřovací převzaté česko
slovenským státem kwýplatě připadly před říj
nem 1918, povoluje se rovněž k jejich záopalřo- 
vacím požitkům roční mimořádný drahotní pří
davek, který činí pro vdovy jednu třetinu, pro 
sirotky bez otce i matky dohromady jednu šesti
nu a pro sirotky bez otce každému jednu patná- 
ctinij částky v § 1 uvedené.

' ; v ' ( § 3.
Tyto1 mimořádné drahotní přídavky buďtež 

vypláceny z ářeSní moci v •předem splatných 
měsíčních Unitách zároveň s ostatními odpočiv
nými a zaopatřovacími požitky.

§ 4.
Nařízení toto nabývá. účinnosti ihned. Jeho 

provedením pověřují se veškeří ministři.

' Tusar v. r.
Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Prášek v. r. 
Klofáč v. r.

Staněk v. r.
Dr. Winíer v. r. 
Hampl v. r. 
Houdek v. r.

■ Čís. 485.
Nařízení vlády republiky Československé 

sé dne 8. srpna 1819,
jímž se podmínečně uvolňuje výplata výkupní 
hodnoty, zápůjčky neb důchodu ze životních po
jistek k soupisu přihlášených 10 nař. ze dne

10. dubna 1919, č. 184 Sb. z. a n.).

§ 1.
Nařízení ze dne 10. dubna 1919, č. 184 Sb. z. 

a n., o soupisu pojistek životních na kapitál a

důchod a soupisu pojistek na zásoby zboží, ulo
ženého neb dopravovaného, doplňuje' se v tom 
směru, že v § 10 téhož nařízení vloží se jako další 
odstavec tento dodatek:

^ Obnáší-li výkupní hodnota neb nejvýše 
možná požadovaná zápůjčka na pojistku 1000 K, 
může býti vyplácena celá; při výkupní hodnotě 
■nebo nejvýše možné požadované zápůjčce od 
1000—2000 K nesmí výplata přesahovaíi 1000. X.

Obnáší-li roční pojištěný důchod nejvýše 
2000 K, může býti vyplácen celý; při důchodu od- 
2000—4000 K nesíní výplata přesahovati 2000 K.

Povolení výplaty dle předcházejících odst. 
3. a 4. udělí na zvláštní žádost berní spává těm, 
jimž není předepsána daň z příjmu vůbec anebo 
jest jim předepsána tak, že předpisu byl položen 
za základ příjem v nejvyšším obnosu 3000 K. 
Příslušnou k povolení jest berní správa, v jejíž 
okresu žadatel, jemuž daň z příjmů není vůbec 
předepsána, má své řádné bydliště, anebo dna 
berní správa, jež žadateli daň z příjmů přede
psala. PrqHl rozhodnutí berní správy není od
volání. x '

Výplatu dle předcházejících odst. 3. a 4. může 
pojišřovna provést!, jakmile jí by.lp předloženo 
povolení k výplatě; toto ponechá pojišřovna 
u sebe jako průkaz.

§ 2.

Ministr financí se zmocňuje, aby v uvážení 
hodnřých případech povolil výplatu i ve výšši 
míře, než jest uvedeno v § 10 tohoto nařízení, 
odst. 3. a -l- v

§3.

Ministru' financí se ukládá, aby provedl toto 
nařízeni.

' 1 § 4.

Nařízení toto nabývá účinnost dnem vy- 
-hlášení.

Tusar v. r.

Dr. Horáček v. r. 
Švehla v. r. 

Prášek v. r. 
Klofáč v. r.

Staněk v. r.
Dr. Wlnter v. r. 
HampS v. r. 
Houdek v. r.
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.Státní tiskárna v Praze.


