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Zákon ze dne 12. srpna 1921,

jímž se upravují přídavky a výpomoci zřízenců 
a pensistů obecních a okresních v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku a jich pozůstalých.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Zřízenci obecní a okresní, na něž se vztahují 
zákony ze dne 17. prosince 1919, č. 16 a 17 Sb. 
z. a n. z roku 1920, kteří jsou plně a trvale 
zaměstnáni, takže tato jejich služba jest jich 
stálým a výhradným povoláním, jež musí ko- 
nati po celou v jich oboru platnou pracovní 
dobu,mají zákonný nárok na všechny přídavky 
a výpomoci ve stejné výši, jako se poskytují 
z důvodů drahoty státním zřízencům po tu 
dobu, pokud vypláceny budou státním zřízen
cům státem.

§ 2.

Zřízencům obecním a okresním (§1), kteří 
odešli nebo odejdou na trvalý odpočinek, jakož 
i jich vdovám a pozůstalým dětem přísluší 
stejný nárok na přídavky a výpomoci jako 
státním zřízencům rovnocenné kategorie a téže 
služební doby, jich vdovám a pozůstalým 
dětem.

Tyto přídavky a výpomoci budou se vyplá- 
ceti po dobu v §u 1 tohoto zákona určenou.

%
§ 3.

Ustanovení odstavce IV. § 11 zákonů ze 17. 
prosince 1919, č. 16 a 17 Sb. z. a n. z roku 1920, 
se zrušují.

§ 4.

Vláda určí nařízením, kdy zákon ten nabývá 
působnosti.

Požitky vyplatí se od 1. ledna 1921 za před
pokladů v §§ 1 a 2 tohoto zákona uvedených.

Zákon provede ministr vnitra.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Zákon ze dne 12. srpna 1921,

jímž se částečně pozměňuje a doplňuje zákon 
ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n., 
o platu presidenta Československé republiky.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.

§ 1 zákona ze dne 20. prosince 1918, č. 93 
Sb. z. a n., o platu presidenta československé 
republiky, se mění a doplňuje a bude zní ti 
takto:

„President Československé republiky má 
platu ročně 1,000.000 Kč a na výdaje svého 
úřadu 2,000.000 Kč, počínajíc prvním dnem 
měsíce, kdy vykonal slib dle §u 65 ústavní li
stiny, a končíc posledním dnem měsíce, v němž 
funkce jeho pomine. Požitky tyto nepodléhají 
daním a poplatkům. Byt má na hradě Praž
ském."

článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. led

na 1921 a provedením jeho pověřuje se vláda.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Ur. Popelka v. r.
Husák v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r. Dr. Kovařík v. r.

Dr. Hotowetz v. r., 
též za ministra Hanačíka.

Dr. Patka v. r. Dr. Mičura v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r. Dr. Procházka v. r.
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Zákon ze dne 12. srpna 1921, 
jímž se povoluje užiti dílčích dluhopisů, jez 
vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 
50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích 

a podobných kapitálů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Dílčích dluhopisů, jež vydá za souhlasu 

vlády město Brno podle usnesení městského


