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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-

34s
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síňce 1912, č. 235 ř. z., o odvodu koní a po
vozů, a zák. čl. LXIX: 1912:

§ I-
Každému odhadci náleží náhrada denní 

50 Kč; v této částce jest zahrnuta náhrada 
případného cestovného.

§ 2.

Náhrada, příslušející majitelům za zpět
nou dopravu předvedených, avšak v ode- 
vzdacích místech vojenskou správou nepře
vzatých koní podělených evidenčními lístky 
a dopravních prostředků, vyměřuje se za 
každý kilometr vzdálenosti mezi odevzdacím 
místem a stanovištěm koně nebo dopravního 
prostředku takto:
za koně (soumara) bez postroje

(sedla, výstroje soumara) . . . 19 h;

zákoně (soumara) s postrojem (sed
lem, výstrojem soumara) . . . 25 h;

za ostrojeného vola................... .... 23 h;
za ostrojenou krávu ...... 15 h;
za vůz ........... 4 h.

Při tom nebude hleděno ke zlomkům pod 
0-5 km, kdežto zlomky 0-5 km a výše počítají 
se za 1 km.

Výrazem „kůň“ rozumí se též mezek, mul 
a osel. . .

Náhrada podle tohoto paragrafu bude se 
vypláceti jen na žádost majitele koně neb do
pravního prostředku.

§ 3.
Náhrady v tomto nařízení určené platí až 

do další úpravy ode dne 1. ledna 1923.

§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
Provedení jeho přísluší ministru národní 

obrany v dohodě s ministrem vnitra.

Malypetr v. r.

Udržal v. r. 
Novák v. r.
Dr. Franke v. r. 
Bečka v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Srba v. r.

Šrámek v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Bechyně v. r. 
Tučný v. r.

Dr. Markovič v. r.

I

Státní tiskárna v Praze.


