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§ 11.
1. Státním úředníkům a státním učitelům,
Způsob záruky ustanoví komise v jednotli zařáděným do hodnostních tříd:
vých případech, při čemž nutno přihlížet} k tomu,
Kč.
aby nebyl ohrožen státní zájem. Při povolení zá Při ročním :služném:
I. tř. II. tř. III. tř. IV. tř. V.tř.
ruky platí datum uděleného povolení za den
od
až včetně
16.308 Kč 20.508 Kč 450 690 800 910 1020
splatnosti poplatku.
Od toho dne nastává povinnost platiti až do
od
až výlučně
zapravení poplatku 4%ní úrok posečkávací. V pří 12.108 Kč 16.308 Kč 420 660 770 880 990
padu nenapravení v předepsané Ihůtě možno po
9.408
12.108
380 590 700 810 920
užiti záruky k úhradě posečkaného poplatku
7.308 »
9.408 »
370 570 680 790 900
s úroky.
5.808
7.308 U
350 470 560 650 740
§ 12.
v4.608
5.803
300 380 470 560 650
Poplatky za povolení vývozní, jehož použito
3.708 D
4.608 w
250 320 41^ 500 590
nebylo nebo jen částečně, budou stranám v pří
2.808 »
3.708 v
180 260 350 440 530
slušném poměru vráceny na předložení tohoto
povolení a stvrzenky o zapraveném poplatku po
2. Všem ostatním zaměstnancům a dělníkům:
srážce manipulačního poplatku stanoveného ko
Kč.
misí.
I. tř. II. tř. III. tř. IV. tř. V. tř.
§ 13.
180 230
280
330
380
Vyhlášení komisí určených cen cizozemských
.... .....
a výše vývozního poplatku děje se v úředních
Místo mimořádných (čtvrtletních) výpomocí,
novinách.
stanovených
§ 2 zákona ze dne 17. prosince 1919,
§ 14.
5.
3
Sb.
z.
a
n. z roku 1920, vyplácet! se budou
Přeplatky a doplatky, jež jsou odůvodněny
podle
dosud
platných zásad výpomoci měsíční
při vývozu za cizí valutu kursovním rozdílem
v
těchže
částkách.
mezi stavem příslušné valuty v den udělení vý
§ 3.
vozního povolení a v den výstupního celního od
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. dubna
bavení zásilky pohraničním celním úřadem, rovnají
v'
se rozdílu mezi zapraveným poplatkem vývozním 1920 a pozbývá jí dnem 31. srpna 1920.
a poplatkem, jenž by odpovídal kursu valuty
§ 4.
v denjvýstupního celního odbavení.
Přeplatky budou komisí vráceny z moci
Provedením tohoto zákona pověřují sc
■úřední prostřednictvím poštovní spořitelny.
všechna ministerstva.
Doplatky nutno na vyzvání komise zaslati
T. G. Masaryk v. r.
složním lístkem poštovního šekového úřadu
Tusar v. r.
v Praze na účet komise.
Švehla
v. r.,
y případě záruky počítají se úroky posečká
vací z poplatku, stanoveného dle kursu v den vý jako ministr vnitra a v zastoupení nepřítomných
ministrů pošt a telegrafů a zemědělství.
stupního celního odbavení.
Sonnfág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva pro
pro zásobování lidu.
ís. 2I4- ^
Dr. Beneš v. r.,
Zákon ze dne 9. dubna 1920
jako miništr zahraničních věcí a v zastoupení
nepřítomného ministra národní obrany.
o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům,
Dr. Heidler v. r.,
lakož i zaměstnancům v podnicích a fondech
jako ministr obchodu a v zastoupení nepřítom
státem spravovaných.
ného ministra železnic.
Dr. Hodža v. r„
_ Národní shromáždění republiky Českosloven
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a orgaské usneslo se na tomto zákoně:
nisaci správy a v zastoupení nepřítomného mi
§ 1.
nistra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Místo mimořádných (čtvrtletních) výpomocí,
Dr. Wiiiter v. r.,
stanovených § 1, lit. B, článku IX. zákona ze dne jako ministr sociální peče a v zastoupení ne
přítomného ministra spravedlnosti.
7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., budou vypláceny
podle dosud platných zásad výpomoci měsíční
Hanit)! v. r.
Habrman v. r.
v. této výši:
n
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Ze státní tiskárny v Praze.
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