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Cis. 486.

Nařízení toto nabývá účinnosti tři měsíce po 
vyhlášení. Provésti je ukládá se ministru vnitra 
a ministru spravedlnosti.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako 

ministr vnitra.

Dr. EngHš v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Johanis v. r.

Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.

Dr. Markovič v. r.

■ Čís. 485.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. srpna 1920
o nepřihlášených propadajících vkladech do 50 Kč.

Podle § 5 zákona ze dne 25. února 1919, 
čís. 84 Sb. z. a n., se stanoví:

' § 1.

Zrušuje se nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 2. ledna 1920,“C. 24 Sb.^ z. a m, 
podle něhož peněžní vklady nepřesahující 50 Kč, 
jakož i členské a závodní podíly u společností, 
společenstev, spolků, družstev a pod., jež pro 
jednoho člena u téhož ústavu nepřevyšují úhrnem 
50 Kč, mohly býti po srážce K>%ního evidenč
ního poplatku vyplaceny, i když k soupisu při
hlášeny nebyly.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dueni vyhlá
šení,' provésti je ukládá se ministru financí.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 14. srpna 1920

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích požitků 
zaměstnanců bývalé místodržitelské, nyní Státní 

tiskárny v Praze, jakož i jích pozůstalých.

Na základě zákona ze dne 17. prosince 1919, 
čís. 2 Sb. z. a n. z roku 1920, a zákona ze dne 
17. prosince 1919, čís. 3 Sb. z. a n. z roku 1920, a 
k jich provedení se nařizuje:

š 1.

Za osoby, na něž se vztahují ustanovení zá
kona ze dne 17. prosince 1919, čís. 3 Sb. z. a n. 
z roku 1920, pokládají se ve smyslu tohoto naří
zení i zaměstnanci bývalé místodržitelské, nyní 
státní tiskárny v Praze a jich pozůstalí, pokud 
jich řádné odpočivné neb zaopatřovací požitky 
vyplácejí se na účet státních civilních platů.

§ 2.

Na zaměstnance, po případě jich pozůstalé, 
uvedené v § 1, vztahují se též ustanovení článku 
L, § 8, odstavce 1., čís. 2., a odstavce l3., zákona 
ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 Sb. z. a n. z ro
ku 1920.

§ 3.
Pozůstalým po zaměstnancích, uvedených 

v § 1, vyměřuje sc úmrtné dle obdoby ustanovení 
článku I., § 12, zákona ze dne 17. prosmce 1919, 
č. 2 Sb. z. a n. z roku 1920, dle skutečně požíva
ného výslužného.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1920 a provésti je přísluší ministerskému před
sedovi.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako 

ministr vnitra.

Dr. Englíš v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Johanis v. r.

Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.

Dr. Markovič v. t.

Švehla v. r„

jako náměstek ministerského předsedy a jako 
ministr vnitra.

Dr. Engliš v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Johanis v. r.

Staněk v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Stříbrný v. r.

Dr. Markovič v. r.


