
203Sbírka zákonů a nařízení, č. 43 a 41.

Vládní nařízení 
ze dne 2. března 1923,

kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 13. 
května 1921, č. 189 Sb. z. a n., o úpravě 
zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců 
na velkém majetku pozemkovém, a částečně 

se mění vysvětlivky k nařízení tomuto.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle článku II. zákona ze dne 13. července 
1922, č. 215 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňuje 
zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., 
kterým se upravují zaopatřovací požitky bý
valých zaměstnanců na velkém majetku po
zemkovém :

46. c) zaměstnavatele C:

x : 9000 = 9000 : 12.000, 
x = 9000 X 9000 = 27,000 = 6750 Kč.

12.000 " 4

Platí tedy nyní A více o............. 750 Kč,
B „ .................  1.500 „
C „ ................   6.750, „

a činí tedy úhrn více o................  9.000 Kč,
takže platí celkem na zaopatřovacích platech:

A ................................................  1.750 Kč,
B ................................................  3.500 „
C ................................................  6.750 „

Úhrnem .... 12.000 Kč,
t. j. požitky skupiny 10.

č 1 á n e k I.

K § 11: Nařízení vlády ze dne 13. května 
1921, č. 189 Sb. z. a n., doplňuje se druhým 
příkladem:

Nadlesní N. N. sloužil před lety u velkostat
káře A, pak u B a přestoupiv do služeb velko
statkáře C, nabyl u tohoto dle § 1, lit b), 
nároku na vyplácení pense.

Velkostatkář A platí mu jmé
nem pense .............................  1.000 Kč,

velkostatkář B platí mu jmé
nem pense .............................  2.000 „

úhrnem .... 3.000 Kč.
Po 35Ieté službě přísluší nadlesnímu podle 

skupiny 10. tabulky úhrnem ročně 12.000 Kč, 
takže má býti placeno pensistovi

více o ---- ■.................................. 9.000 Kč

od velkostatkářů A, B, C. Tito rozdělí se 
o tuto povinnost: A a B podle poměru jimi do- 
savad konaných platů, C pak podle poměru 
celého doplatku.

Podle toho zjistí se doplatek jednotlivých 
zaměstnavatelů úměrou:

a) zaměstnavatele A:

x : 1000 = 9000 : 12.000, 
x = 1000 X 9000 = 3000 = 750 Kč,

12.000 4
b) zaměstnavatele B:

x : 2000 = 9000 : 12.000,
x = 2000 X 9000 = 4500 = 1500 Kč,

12.000 3

č 1 á n e k II.
V příloze nařízení vlády ze dne 13. května 

1921, č. 189 Sb. z. a n. „Vysvětlivky k tabulce 
zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců 
na velkém majetku pozemkovém*1 vypouští se 
ve skupině 7. slova „revírní lesní** a vsunují se 
do ^skupiny 8. za slova „samostatný lesní 
správce** a ve skupině 10. nahrazuje se výraz 
„výhradně** výrazem „převážně** a slova 
„lékařů a“ se vypouštějí.

článek III.
Nařízení toto působí dnem vyhlášení. Pro

vedou je všichni členové vlády.

Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r 
Bečka v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák 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. Franke v. ] 
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markoviě v. r.

47.
Vládní nařízení 

ze dne 2. března 1923,
kterým se stanoví podle zákonů o odvodu 
koní a povozů náhrada odhadcům a náhrada 
za zpáteční dopravu nepřevzatých evidenč

ních koní a dopravních prostředků.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 5, 10 a 17 zákona ze dne 21. pro-
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