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248.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 8. srpna 1922,

kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací 
požitky státních zaměstnanců systému uher
ského a pozůstalých po nich v Podkarpatské 

Rusi.

Na základě zákona ze dne 8. února 1922, 
čís. 60 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ I-

Nařízení vlády republiky Československé ze 
dne 8. srpna 1922, čís. 247 Sb. z. a n., kterým 
se na Slovensku provádí zákon ze dne 3. břez
na 1921, čís. 99 Sb. z. a n., o odpočivných 
a zaopatřovacích požitcích státních zaměst
nanců a pozůstalých po nich, buď bezodkladně 
a v plné míře prováděno též v Podkarpatské 
Rusi, při čemž dlužno dbáti směrnic stanove
ných v následujícím paragrafu.

(1) Odpočivné a zaopatřovací požitky buďte 
upraveny v míře stanovené nařízením vlády 
republiky československé ze dne 8. srpna 1922, 
čís. 247 Sb. z. a n., všem kategoriím býva
lých státních zaměstnanců a pozůstalým po 
nich, na které se na Slovensku vztahují usta
novení vládního nařízení ze dne 25. srpna 
1921, čís. 298 Sb. z. a n. Vyloučeny jsou 
osoby, které jsou uvedeny v §u 14 vládního 
nařízení ze dne 8. srpna 1922, čís. 247 Sb. z. 
a n., pokud se týče osoby uvedené v §u 12 
téhož nařízení, které by nevyhovovaly pod
mínkám pro ně tam stanoveným.

(2) Od požitků zvýšených podle ustanovení 
§u 1 buďtež sráženy též částky, které byly 
indebite vyplaceny úřady československými.

(3) Zálohy vyplacené svého času bývalým 
státním zaměstnancům na odpočinku a pozů
stalým podle vynesení ministerstva financí ze 
dne 29. prosince 1920, čís. 125.598; 4448, ne- 
buďtež sráženy.

(4) Úkony, které jsou na Slovensku uloženy 
generálnímu finančnímu ředitelství v Brati
slavě, provádí v Podkarpatské Rusi hlavní 
finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus 
v Užhorodě.

§ 3-
Nařízení toto, kteréž nabývá platnosti dnem 

vyhlášení, provedou všichni ministři kromě 
ministra železnic. Co do úpravy odpočivných 
a zaopatřovacích požitků býv. zaměstnanců 
král. uherských státních drah platí zvláštní 
opatření ministerstva železnic.

Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r. L. Novák v. r.
A. Novák v. r. černý v. r.

Habrman v. r.
Srba v. r.,

též za ministra Dra Dérera.

Staněk v. r„ 
též za ministra Udržala.

Tučný v. r.,
též za ministra Dra Vrbenského.

Dr. šrobár v. r., 
též za ministra Dra Mičuru.

249.
Vyhláška ministra financí a ministra 

obchodu ze dne 17. srpna 1922,

kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 
1921, č. 280 Sb. z. a n., ze dne 29. září 1921, 
č. 371 Sb. z. a n., a ze dne 7. února 1922, č. 95 
Sb. z. a n., o uvolnění některých českosloven
ských cenných papírů říšskoněmeckým pří

slušníkům.

Podle úmluvy mezi vládou československou 
a vládou německou ze dne 29. června 1920 
o provádění článku 297. mírové smlouvy ver- 
sailleské (nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 9. září 1921, č. 350 Sb. z. a n.) 
svoluje vláda československá na žádost vlády 
německé, aby uvolněny a vypláceny byly di
videndové kupony a slosované kusy akcií čes
koslovenských společností, pokud jejich splat
nost po 31. březnu 1922 nastala nebo do 
30. září 1922 ještě nastane, s podmínkou, že 
uzávěra kusů a dividendových kuponů stano
vená nařízením říšské vlády německé ze dne 
12. května 1920, jichž splatnost nastane po
zději, zůstane v platnosti, a že budou závě- 
rou postiženy požitkové listy nebo jiné cenné 
papíry, pokud budou vydány na místo sloso
vaných akcií.

L. Novák v. r.,
též za ministra A. Nováka.

Státní tiskárna v Praze.


