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; § 5.

Vláda se pověřuje, aby provedla tento zákon, 
jenž nabývá ihned účinnosti. Vláda se zmocňuje, 
aby zrušila kterékoli vládní nařízení, vydané dosud 
k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.

T. G. Masaryk v. r. 

Tusar v. r.
Dr. Hodža v. r, Dr. Wínter v. r. 

Sonniág v. r.,
Jako ministr financí a jako správce ministerstva 

pro zásobování lidu.
Staněk v. r. 
Hampl v. r. 
Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. fieidler v. r.

Dr. Veselý v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Prášek v. r. 
Kloíáč v. r.

Habrman v.

Čís. 338.

Vy Haška
ministra' vnitra ae dna 23. dubna 1920

o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády re
publiky Československé ze dne 8. srpna 1919, 
č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských 

legitimacích.

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., kterým se 
zavádějí všeobecné občanské legitimace, nabývá 
účinnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
dnem 1. května 1920.

Švehia v. r.

Čís. 339.

Nařízení vlády republiky ea’osloven ská 
ze dne 7. květm 1920

o příplatku k přejímacím cenám bramborů při 
dodávce jich nad předepsaný kontingent

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
Č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.

Příplatek 28 K povolený vládním nařízením 
ze dne 30. března 1920. č. 200 Sb. z. a n., roz
šiřuje se na pozdní brambory sklizně roku 1919, 
které byly nebo budou dodány nad kontingent 
i po 30. dubnu 1920.

Ministerstvo pro zásobování lidu se zmoc
ňuje, aby za brambory, které budou odvedeny na 
základě snížení spotřební dávky samozásobitelů, 
poskytlo zvláštní příplatek do výše 28 K za 1 q.

Poměr tohoto příplatku k prémii nadkontin- 
gentní ustanoví ministerstvo pro zásobování lidu.

§ 3.

Toto nařízeni nabývá platnosti dnem vy
hlášení. Provedení jeho ukládá se ministerstvu 
pro zásobováni lidu.

Dr. Veselý v. r.,
v zastoupeni ministerského předsedy. 

Sonntág v. r.,
Jako ministr financí a správce ministerstva 

pro zásobování lidu.
Dr. Beneš y. r. 
Habrman v. r. 
Klofáě v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Dr. Wínter v. r. 
Dr. Heidier v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r.

Čís. 340.
Nařízení zplnomocnlúálic ministra vlády 
Československé republiky pro správu 

Slovenska s© clno 23. března 19 20, 
čís. 2797—pres. (- 784—zdmv.)

o jmenování lékařů ve veřejné službě 
zdravotnické.

Na základě §u 14 zákona ze dne 10. prosince 
1918, ě. 64 Sb. z. a n., nařizuji toto:

§ 1.
Na všechna volná místa lékařská ve veřejné 

službě zdravotnické, a to v župních a městských 
veřejných nemocnicích, jakož i v soukromých ne
mocnicích s právem veřejnosti, potom na všechna 
volná místa lékařů župních, městských, okres
ních, obecních a obvodních, a to i pro místa nově 
systemisovaná, musí býti rozepsán veřejný kon
kurs a uprázdnění i konkurs musí býti oznámeny 
a znění konkursu předloženo zdravotnickému re
ferátu úřadu ministra s plnou mocí pro správu 
Slovenska. Veřejný konkurs rozepisuje Činitel, 
který podle zákona k zaplnění uprázdněného 
místa je povolán.

§ 2.

Po uplynutí lhůty konkursu předložiž činitel, 
jenž konkurs rozepsal, všechny došlé žádostí 
zdravotnickému referátu úřadu ministra s plnou
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mocí pro správu Slovenska, který je předloží se 
svým dobrozdáním ministerstvu veřejného zdra
votnictví Československé republiky y Praze. 
Toto ministerstvo vrátí žádosti, uspořádané podle 
kvalifikace žadatelů, s připojením svých návrhů 
prostřednictvím jmenovaného zdravotnického re
ferátu tomu, kdo konkurs rozepsal, aby se mohly 
vykonati volby a jmenování.

...... 7p

§3.

Činitelé, jimž podle zákona jmenování pří
sluší, jsou vázáni návrhy, které učiní ministerstvo 
zdravotnictví. Toto ministerstvo může si vymíniti 
právo v jistých případech jmenování schválit!. 
O každém jmenování budiž co nejdříve uvědomen 
zdravotnický referát úřadu ministra s plnou mocí 
pro správu Slovenska.

§ 4.

Jmenování lékařů ve veřejné službě zdravot
nické bez dodržení této služební cesty je neplatné.

■ v í> o.

Nařízení toto nabývá platnosti hned a zá
roveň se jím zrušuji všechny předešlé výnosy 
vydané v tomto směru. , i-asiv _

Dr. Šrobár v. r.

Cis. 341.

Vyhláška ministerstva vnitrá se dne
4. května 1020,

že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne
30. března 1920, čís. 252 Sb. z. a «•, kterým se 
vydávají ustanovení o státní vlajce, státních 

znacích a státní pečeti.

V zákoně ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. 
z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní 
vlajce, státních znacích a státní pečeti, vyhláše
ném v částce XLV1II. dne 22. dubna 1920, má 
znít! první odstavec §u 8:

„Státní p e č e f jest dvojí: malá 
a v e 1 k á-‘.

a nikoli „Státní pečeti chová předseda vlády11.

Švehla v. r.

Cis. 342.

Nařízení vlády republiky československé 

ze -ne 4. května 1020
o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona 

o Pensíjním pojištění.

Podle zákona z 15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. 
a n„ nařizuje se:

§ 1.

Důchodcům podle zákona o petisijaím pojištění 
ze 16. prosince 1906, č. 1. ř. z. z r. 1907, ve znění 
cis. nařízení z 25. června 1914, č. 138 ř. z., a zá
kona z 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n„ jest vyplá- 
ceti příslušným nositelem pensljního pojištění za 
dobu od 1. ledna 1920 až do 31. prosince 1921 
přídavek k důchodu.

§ 2.

(3) Přídavek k důchodu vyměřuje se:
1. 100% náležejícího důchodu starobního, in

validního, vdovského nebo příspěvku vychováva- 
cího, byl-li důchod vyměřen dle 1. neb II. třídy 
služného;

2. 75% náležejícího důchodu starobního, in
validního, vdovského nebo příspěvku vychová- 
vacího, byl-li důchod vyměřen dle III. neb IV. tří
dy služného, a

3. 50% náležejícího důchodu starobního, inva
lidního, vdovského nebo příspěvku vychováva- 
cího, byl-li důchod vyměřen dle V. neb vyšší třídy 
služného.

(2) Nečiní-H však důchod starobní nebo inva
lidní s přídavkem ani 600 K, důchod vdovský 
s přídavkem ani 300 K, zvyšuje se přídavek 
o částku potřebnou k tomu, aby úhrnné požitky 
činily při důchodu starobním nebo invalidním 
600 K, při důchodu vdovském 300'K. Příplatky 
vychovávací (§ 17 a) zákona o pensijním pojištění) 
do uvedených částek se nepočítají.

§ 3.
Doplněný důchod starobní nebo invalidní 

s přídavkem nesmí přesahovati ročně 2400 K, 
důchod vdovský 1200 K, vychovávací příspě
vek dítěte jednostranně osiřelého 800 K, a 
dítěte oboustranně osiřelého 1600 K. Souce, 
vychovávacích příspěvků s přídavkem 
býti vyšší nežli jednostopadesát procent uhrou 
stanoveného pro vychovávací příspěvky v § ly> 
odstavec 3„ zákona o pensijním poilšfěnP P‘!' 
dávky rozdělí se v mezích této nejvyšší vymei. 
na jednotlivé děti stejným dílem. O pfíplatclc 
vychovávacích platí ustanovení § 2.


