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Cis. 447.

§ 2.

Zákon ze dne 15. července 1920,

Po dobu mimořádných poměrů, způsobených
válkou, budou invalidům ze stavu mužstva neb
jejich pozůstalým, vyjímaje invalidní poddůstoj
níky z povolání neb jejich pozůstalé a válečné
poškozence neb jejich pozůstalé, ježto pro tyto
posléze uvedené osoby platí zákon ze dne
20; února 1920, čís. 142 Sb. z. a n„ pak patentalním invalidům a osobám požívajícím pouze
darů z milosti, vypláceny pololetní druhotní vý
pomoci ve čtvrtletních předem splatných část
kách, povolené výnosem byv. ministerstva války
ze dne 9. října 1918, odd. 9., číslo 40.972, podle
pravidel stanovených ve jmenovaném výnosu.

jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským
gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním
poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a
sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich
pozůstalým — vyjímaje válečné poškozence neb
jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne
20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n— a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů
z milosti.

Národní shromáždění republiky
venské usneslo se na tomto zákoně:

Českoslo

§ 1.
Po dobu mimořádných poměrů, způsobených
válkou, budou se vyplácet! vojenským gážistům
a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstoj
níkům z povolání, jakož i vdovám a sirotkům
po těchto osobách druhotní přídavky, resp. ne
budou se konat! srážky, podle nařízení bývalého
ministerstva financí ze dne 11. září 1918, čís. 334
ř. z. (měsíční), podle nařízení bývalého minister
stva financí ze dne 19. listopadu 1917, čís. 450
ř. z. (čtvrtletní), a podle zvláštních pravidel
k těmto nařízením vydaných, a to: vojenským
gá&vturh á čekatelům ve výslužbě, jejich vdo
vám a sirotkům budou vypláceny přídavky ve
výši stanovené pro civilní úředníky, gážistům
bez hodnostní třídy ve výslužbě a invalidním
poddůstojníkům z povolání, neb jejich vdovám a
sirotkům přídavky ve výši stanovené pro podúředníky.
Vedle drahotních přídavků měsíčních povoínii se vojenským osobám na odpočinku zvláštní
příplatky pro manželku a pro nezaopatřené děti
Podle těchto zásad:
1. Příplatek náleží pro děti jen jroiud, pokud
by měly po Sinrti vojenské osoby právo na vý
chovné (důchod sirotčí).

Zákon
tento
1. ledna 1920.

§3.
nabývá

účinnosti

dnem

§ 4.
Provedením zákona pověřuje se ministr ná
rodní obrany v dohodě s ministrem financí.
T. G, Masaryk v. r.
Švehla v. r.,
jako náměstek nepřítomného ministerského
předsedy.
Or. Markovič v. r.
Cis. 448.

Zákon ze dne 15. července 1920
o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a
čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojní
kům. z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze
stavu mužstva neb jejich pozůstalým — vyjímaje
válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž
platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z.
o o. — pak patentáíním invalidům a osobám po
žívajícím pouze darů z milosti.

2. Příplatek činí ročně pro manželku 400 Kč
Národní shromáždění republiky Českosloven
a pro každé dítě u gážistu a čekatelů ve vý ské usneslo se na tomto zákoně:
službě 288 Kč, u gážistů bez hodnostní třídy ve
výslužbě a invalidních poddůstojníků z povolání
192 KČ a nesmí pro manželku a všechny děli
dohromady přesahovat! drahotního přídavku vo
Místo mimořádných čtvrtletních výpomocí
jenského pensisty.
.stanovených §em 1/zákona ze dne 15. července
__ 3. Požadavek tohoto příplatku, jakož i zánik 1920, č. 447 Sb. z. a n., vyplácet! se budou po
Požadavku toho musí oprávněný ohlásit! a odů dle posud platných zásad výpomoci měsíční
v těchže částkách.
vodnit! příslušnými doklady.
§ 2,
Částky, jež vojenský pensista na těchto pří
platcích neoprávněně přijme, srazí se mu z výInvalidům ze stavu mužstva a jejich pozůsta
služného.
lým — vyjímajíc poddůstojníky z povolání .neb je-

