Sbírka zákonů a nařízení, č.

Pozůstalí jsou manžel, děti, rodiče neb sou
rozenci zemřelého. Pohřebné náleží tomu
z nich, kdo vypravil pohřeb.
Pohřebné činí jednu čtvrtinu ročního dů
chodu, jehož zemřelý požíval.
§ 36.
Ustanovení §§ 20, 21, 22, 23 zákona o pensijním pojištění platí též o důchodech z fondu.
§ 37.
Všechna opatření a oznámení fondu uči
něná v mezích tohoto nařízení jest doručiti
účastníkům písemně.
Rozhodnutí, ve kterých se rozhoduje o ná
rocích zaměstnanců velkostatků a jich rodin
ných příslušníků proti fondu, mají obsahovati, byl-li nárok uznán, zároveň výši a vý
počet přiznaného důchodu, byl-li však zamít
nut, důvody zamítací a příslušné poučení
o opravných prostředcích.
Takovým rozhodnutím může se odpírati
toliko stížností k rozhodčí komisi ve lhůtě
14denní po doručení rozhodnutí.
Všechny ostatní výměry, které byly vydány
v rámci tohoto nařízení — pokud není stano
veno něco jiného — mohou býti brány v odpor
námitkami, které dlužno podati do 14 dnů
u fondu a o nichž rozhoduje kuratorium
fondu.
§ 38.
O stížnostech proti rozhodnutí kuratoria
rozhoduje rozhodčí komise zřízená podle § 75
náhrad, zákona a nařízení ze dne 21. října
1922, č.'305 Sb. z. a n., jejíž jednací řád vy
dán byl nařízením ze dne 7. prosince 1922,
č. 374 Sb. z. a n.
IV.
Přechodná ustanovení.
§ 39.
Nároky zaopatřovací příslušejí též oněm
zaměstnancům, kteří před platností tohoto
nařízení pozbyli zaměstnání na velkém ma
jetku pozemkovém z důvodů pozemkové re
formy a vykazují aspoň v době, kdy vešlo toto
nařízení v platnost, náležitosti jmenované
v §§ 23, 25 tohoto nařízení, při čemž lhůta
desítiletá počítá se tak, jako by zaměstnanec
byl na velkém majetku pozemkovém zaměst
nán činně až do dne, kdy vešlo toto nařízení
y platnost. Předpokladem tohoto nároku jest,
že zaměstnanec nebyl zaopatřen jiným způso
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bem jmenovaným v § 75 zákona náhrado
vého.
§ 40.
Se souhlasem ministerstva sociální péče a
státního^ pozemkového úřadu mohou býti
fondy zřízené dle § 3 zákona ze dne 12. února
1920, č. 118 Sb. z. a n., a § 74 zákona náhra
dového převedeny při rozvrhu přejímací ceny
(§ 47 zákona náhradového) na fond pro za
opatření zaměstnanců velkostatků, který pak
vyplácí příslušné důchody na místě dřívěj
šího zaměstnavatele.
§ 41.
Nařízení toto nabývá účinnosti 30. dnem
po vyhlášení. Současně pozbývá účinnosti na
řízení vlády ze dne 29. prosince 1921, č. 496
Sb. z. a n., jímž upravuje se správa fondu
pro zaopatření zaměstnanců.
Provésti je náleží všem členům vlády.
ivraiypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Franke v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Stříbrný v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.
Novák v. r.,
též za ministra Dra Rašína.

30.
Vládní nařízení
ze dne 15. února 1923
o vydání desetníků měny československé.

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 22. června 1922, č. 195
Sb. z. a n.:
§ 1.
Bankovní úřad ministerstva financí počne
v příštích dnech vydávati podle vyhlášky uve
řejněné zároveň s čís. 31 Sb. z. a n., u hlav
ního svého ústavu, v Praze i u všech svých
odboček desetníky měny československé.
§

2.

Těchto desetníků (§ 1) bude dáno do oběhu
celkem nejvíce za 10 milionů Kč.
23*
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svých odboček desetníky měny českoslo

§ B.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede je ministr financí.

venské.
Ministr obchodu v zastoupení ministra financí;

Novák v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r. Srba v. r.
Dr. Franke v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r. Habrman v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Hodža v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.
Novák v. r.,
za ministra Dra Rašína.

31.
Vyhláška
bankovního úřadu ministerstva financí
ze dne 15. února 1923

Členové Bankovního výboru;

Ferdinand Kellner v. r.

Josef Malý v. r.

Popis a kresba desetníku.

Na líci desetníku jest malý znak republiky
československé, kolem něho nápis „REPU
BLIKA ČESKOSLOVENSKA" v jedné řádce
s dvěma hvězdičkami jako ukončením a s leto
počtem ražby.
Na rubu jest část Karlova mostu v Praze
o třech pilířích, pod ním jedenáct vlnovek zná
zorňujících slohově Vltavu a uprostřed nich
kruh s označením „10". Vedle pravého pilíře
jest značka autorova š.
Okraj jest hladký, po obou stranách jest
plochá obruba. Průměr mince jest 18 mm.

o vydání desetníků měny československé.

Podle vládního nařízení ze dne 15. února
1928, č. 30 Sb. z. a n., počne Bankovní úřad
ministerstva financí v příštích dnech vydávati
u svého hlavního ústavu v Praze i u všech

Státní tiskárna v Praze.

