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(Cis. 436.—441.) 436.. Nařízeni o kapitalisaci důchodu invalidního na základě zákona o požitcích
válečných poškozen/ů. — 437. Nařízení, jímž se provádí § 10 zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 17
Sb. z. a n. z r. 1920, kterým byly upraveny služební poměry trvale ustanovených zřízenců a ce
stářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku. —
438. Nařízení o ochraně polního majetku. — 439. Nařízení, kterým se stanoví náhrada za ušlý vý
dělek přísedících živnostenských soudů. — 440. Koncesní listina pro místní dráhu zé stanice Svatoňovice-Úpice do Opice. — 441. Nařízení, kterým ukládá se československým státním příslušníkům
povinnost přihlásili 'své majetkové zájmy na cizích plavebních podnicích říčních a námořních.

v okresích, kde takový úřad není ještě zřízen,
u politického úřadu I. stolice.
K žádosti musí býti zejména přiloženo vy
svědčení o zdravotním stavu důchodcově, vy
o kapitalisaci důchodu invalidního na základě dané lékařem veřejné služby zdravotní, přísluš
ným podle místa bydliště důchodcova.
zákona o požitcích válečných poškozenců.
Okresní úřad pro péči o válečné poškozence
Na základě § 32 zákona zc dne 20. února (politický úřad I. stolice) vyšetří všechny okol
1920, č. 142 Sb. z. a n., stanoví se toto:
nosti nutné, k posouzení otázky, možuo-li dů
vodně očekávati, že penízem dosahujícím nej
výše lOtinásobní roční důchod bez drahotní při
§ 1.
rážky (§ 42 zákona) a bez příplatků neb zvýšení
Zemské úřady pro péči o válečné poško- (§§ 9 a 10) by byla vzhledem k osobním (rodin
zence, příslušné podle nařízení vlády republiky ným. zdravotním a majetkovým), místním a ho
Československé ze dne 17. října 1919, č. 561 spodářským poměrům zabezpečena hospodářská
Sb. z. a n., mohou navrhnouti ministerstvu so-' budoucnost důchodcova.
ciální péče povolení kapitališ^ce důchodu inva
Neleží-Ii místo, kde si chce -důchodce zalo
lidního', je-li kapiíalisace účelnou pro hospodářské
žiti
svoji hospodářskou existenci, v územním
osamostatnění, založení nebo’ zvelebení živnosti
obvodu
úřadu pro péči o válečné po
nebo jiného podniku výdělečného, zakoupení škozenceokresního
(politického úřadu k stolice), přísluš
domoviny a pod.
ného dle dosavadního bydliště důchodcova, dá
tento okresní’úřad (pcktický úřad) provésd'še
§ 2.
tření místně příslušným okresním úřadem (poli
Návrh na kapitalisaci důchodu může učiniti tickým úřadem).
zemský úřad pro péči válečné poškozence bud
Okresní úřad (politický úřad I. stolíce),
na žádost důchodcovu (zákonného zástupce dů
u
něhož
byla žádost podána, zašle na to spis
chodcova) neb z vlastního podnětu.
s případným dobrozdáním zemskému úřadu pro
Návrhu nelze učiniti v příčině důchodců péči o válečné poškozence, jenž dle potřeby dá
starších 55 let, pak těch, kteří bydlí (trvale se doplnit! konané šetření, opatří svolení dočasného
zdržují) v cizině, nebo kteří hodlají si založiti nositele chudinského zaopatření a — jdě-H o ne
existenci v cizině.
zletilce — příslušného soudu poručenského. sta
noví kapitál podle zásad pojisfně-matematických
§3.
a předloží pak spis s přesným návrhem mini
Nekolkovanou, podrobně odůvodněnou a sterstvu sociální péče k rozhodnutí.
řádně doloženou žádost dlužno podat! n okres
Tabulky pojistně-matematické budou rozlišo
ního úřadu pro péči o vál.ečné poškozence, pří vat1 případy, kde invalidita vznikla zevním po
slušného podle místa bydliště důchodcova; raněním, kde vznikla následkem vnitřní choroby

- Cis. 436.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 15. července 1920
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á kde byla podmíněna oběma uvedenými okol
nostmi.
is 4.
Navrhne-li zemský úřad pro péči o válečné
poškozence povolení kapitalisace z vlastního
podnětu, je dlužno postupovati obdobně jako při
žádostech důchodců podle § 3.
§ 5.
Povolení kapitalisace může býti učiněno
závislým na tom, aby na dobu zemským úřadem
pro péči o válečné poškozence určenou (nej
výše 10 let)

§ 10.
Ministru sociální péče se ukládá, aby naří
zení provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. EngHš v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Sonntág v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Johanis v. r.
Stříbrný v. r.
Cis. 437.

1. důchodce svolil ke knihovnímu zápisu
zákazu zcizení a zadlužení nemovitosti, jež bude
opatřena, nebo knihovních břemen zbavena
z povolené částky; ■
2. důchodce dal v zástavu zařízení živnosti
(obchodu, bytu a pod.) neb členských podílů, jež
budou opatřeny z povolené částky.
Zemský úřad pro péči o válečné poškozence
může z důležitých důvodů a za určitých pod
mínek svoliti, aby nemovitost pod č. 1. uvedená
byla zcizena neb zadlužena.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 15. července 1920,

$ 6.

Zřízenec a okresní trvale ustanovený cestář,
může býti propuštěn usnesením okresního výboru
(okresní správní komise), v Čechách a okresního
silničního výboru na Moravě a ve Slezsku toliko
na základě provedeného discipl nárního řízení.
Kdo jest společným zřízencem několika okre
sů, může býti propuštěn usnesením vrchní správy
společného zařízeni, ústavu nebo podniku rovněž
.toliko na základě provedeného disciplinárního
řízení.
_
§ 2.

Kapitalisace důchodu může býti povolena
bud částečná neb úplná.
Při úplné kapitalisaci důchodu zaniká nárok
na důchod zcela, při částečné na příslušnou po
měrnou část důchodu; v prvním případě dlužno
výplatu důchodu zastaviti od 1. dne měsíce ná
sledujícího výplatě povoleného peníze, ve dru
hém poměrně snížiti. Drahotni přirážku (§ 42),
pokud jest povolena; nelze vůbec kapitalisovati
a jest výplatu její zastaviti, pokud se týče snížiti,
stejně jako výplatu důchodu.
Příplatky dle § 10 zákona zůstanou kapitalisací nedotčeny.
_§ 7.
Povolená částka nesmí býti vyšší nežli
lOtinásobný roční důchod bez drahotni při
rážky (§ 42 zákona) a bez případného příplatku
neb zvýšení důchodu (§§ 9 a 10 zákona).

Pokud se mluví v tomto nařízení o poli
tickém úřadu I. stolice, rozumí se tím na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi administrativní
vrchnost T. stolice.
§ 9.
Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení.

jímž se provádí § 10 zákona ze dne 17. prosince
1919, č. 17 Sb. z. a n. z r. 1920, kterým byly upra
veny služební poměry trvale - ustanovených zří
zenců a cestářů okresních zastupitelstev v Če
chách a okresních silničních výborů na Moravě
a ve Slezsku.
§ 1.

D sciplinární řízení provádí se obdobně po
dle předpisů š§ň 181 až 188, pokud se týče §§ů 87
až 155 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.,
pokud není v dalším jinak ustanoveno.
■ S' 3.
Peněžitá pokuta zřízenci uložená nesmí pře
sahovali částky 50 K. ’
§ 4.
K provedení disciplinárního řízení zřizují se
tyto dsciplinární komise:
a) disciplinární komise I. stolice při okresním
výboru (správní okresní komisi, okresním sil
ničním výboru) nebo vrchní správě společ
ného zařízení, ústavu nebo podniku;
b) disciplinární komise při zemských (správních)
výborech, resp. zetnských správních komisích
v Praze, Brně a Opavě.

