
Sbírka zákonů a nařízení, č. 109 a II®. 741

§ 16. 110.
í1) Toto nařízení nabude účinnosti dnem 

vyhlášení.
(2) Provedení jeho ukládá se ministrům 

spravedlnosti, financí a pošt a telegrafů.

švehla v. r.

Dr. Dolanský v. r. Novák v. r.
Malypetr v. r. Dr. Franke v. r.
Srba v. r. Šrámek v. r.
Bečka v. r. Stříbrný v. r.

Dr. Markovič v. r.

109.
Vládní nařízení 

ze dne 22. května 1924 
o dalším poskytování drahotních příplatků 

k úrazovým důchodům.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. IIL, odst. 2., zákona ze dne 21. pro
since 1921, čís. 481 Sb. z. a n., kterým se pro
dlužuje působnost zákona o drahotních pří
platcích k úrazovým důchodům a mění se ně
která jeho ustanovení:

§ 1.

w Platnost zákona ze dne 21. prosince 1921, 
čís. 481 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje pů
sobnost zákona o drahotních příplatcích k úra
zovým důchodům a mění se některá jeho usta
novení, prodloužená vládním nařízením ze dne
14. prosince 1923, čís. 240 Sb. z. a n., prodlu
žuje se dále do 31. prosince 1924.

Vládní nařízení 
ze dne 22. května 1924

o hranici příjmu vylučující z nároku na dů-
*

chod válečných poškozenců.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 10. dubna 1924, č. 79 Sb. 
z. a n., kterým se stanoví hranice příjmu vy
lučující z nároku na důchod válečných poško
zenců podle zákona ze dne 20. února 1920, 
č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne
25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.:

Článek I.

Některá ustanovení vládního nařízení ze 
dne 7. prosince 1922, č. 363 Sb. z. a n., jímž se 
provádí zákon ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. 
z. a n. (novela k zákonu o požitcích válečných 
poškozenců), a nahrazuje vládní nařízení ze 
dne 4. května 1920, č. 346 Sb. z. a n. (prováděcí 
nařízení k zákonu o požitcích válečných poško
zenců) , se mění a budou zníti takto:

K § 2, a);

(!) V odst. 5. a 6. uvedená částka 12.000 Kč 
nahrazuje se částkou 10.000 Kč.

(2) V odst. 7. uvedená částka 2000 Kč na
hrazuje se částkou 1000 Kč.

K § 2, c):

(i) V odst. 1. uvedené částky 6000 Kč na
hrazují se částkami 5000 Kč.

§ 2.

(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

(2) Ministru sociální péče se ukládá, aby je 
provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

švehla v. r.
Malypetr v. r. Bečka v. r.
Novák v. r. Stříbrný v. r.
Šrámek v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r. Dr. Dolanský v. r. 

Srba v. r.,
též za ministra Habrmana.

(2) Odst. 4. bude zníti:

„Válečnému invalidovi, jehož výdělečná 
schopnost jest snížena o 85% a jenž má roční 
příjem 6600 Kč z činnosti hospodářsky samo
statné, jest přiznati na invalidním důchodu 
800 Kč (5000 + 2400 — 6600== 800). K tomu 
příslušejí další požitky počítané z důchodu, 
který by invalidovi jinak příslušel, t. j. 
z částky 2400 Kč, tedy vyplácí-li se drahotní 
přirážka ve výši 50%, 1200 Kč na této při
rážce. Má-li tento válečný invalida roční pří
jem 7400 Kč z činnosti hospodářsky samo
statné, nepřísluší mu invalidní důchod vůbec, 
poněvadž součet hranice podle § 2 zákona a 
důchodu, který by mu jinak příslušel, činí


