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Vládní nařízení 
ze dne 18. června 1925

0 zaopatřovacích požitcích přísežných berních 
vykonavatelů, výpomocných zřízenců, výpo
mocných berních vykonavatelů a civilních 
trestních poslů (soudních doručních poslů), 
jakož i pozůstalých po těchto zaměstnancích.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 7 zákona ze dne 22. prosince 1924, 
č. 287 Sb. z. a n., kterým se částečně mění ně
které předpisy o odpočivných a zaopatřova
cích požitcích civilních státních a některých 
jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých 
po těchto zaměstnancích:

§1.

(r) Zaopatřovací požitky pensionovaných 
přísežných berních vykonavatelů, výpomoc
ných zřízenců, výpomocných berních vykona
vatelů a civilních trestních poslů (soudních 
doručních poslů) upraví se podle obdoby zá
kona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., 
a podle zásad zákona č. 287/1924 Sb. z. a n.
1 příslušných pokynů prováděcích.

(2) Podmínkou této úpravy jest, že těmto 
zaměstnancům byly přiznány zaopatřovací 
požitky podle některého z těchto pensijních 

.předpisů:
a) přísežným berním vykonavatelům podle 

vynesení ministerstva financí ze dne 27. čer
vence 1902, č. 52266, anebo podle vynesení 
ministerstva financí ze dne 31. března 1914, 
č. 9313,

b) výpomocným zřízencům, výpomocným 
berním vykonavatelům a civilním trestním 
poslům (soudním doručním poslům) podle 
nařízení veškerého ministerstva ze dne 15. 
října 1902, č. 200 ř. z., nebo podle nařízení 
veškerého ministerstva ze dne 27. září 1911, 
č. 193 ř. z., a že buď byly převzaty jejich za
opatřovací požitky k výplatě československým

142. státem anebo, pokud byli pensionováni před 
1 lednem 1925, že jejich aktivní požitky za 
činné služby byly upraveny již podle vládní
ho nařízení ze dne 27. února 1920, č. 128 Sb. 
z. a n., nebo ze dne 8. února 1923, č. 32 Sb. 
z. a n.

(3) Za stejných podmínek a podle týchž 
zásad upraví se také zaopatřovací požitky po
zůstalých po úvedených zaměstnancích, jakož 
i po zaměstnancích, kteří zemřeli za činné 
služby, ale měli již nárok na zaopatřovací po
žitky podle předpisů uvedených v odstavci 2. 
Při toni; se užije u pozůstalých po přísežných 
berních vykonavatelích ustanovení zákona ze 
dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb. z, a n. z r. 1920, 
pokud mají v mezích zákona č. 99/1921 Sb. 
z. a. n. platnost pro pozůstalé po úředních zří
zencích. u pozůstalých po výpomocných zří
zencích, výpomocných berních vykonavatelích 
a civilních trestních poslech (soudních doruč
ních poslech) ustanovení §§ 6 a 7 vládního na
řízení č. 32/1923 Sb. z. a n.

§2.

Normální částky (pensijní základny), 
z kterých jest nově vyměřiti zaopatřovací po
žitky, stanoví se v duchu ustanovení čl. I, § 1, 
zákona ě. 99/1921 Sb. z. a n. takto:

a) pro přísežné berní vykonavatele a jejich 
pozůstalé:

Při dosavadní

pensijní Základně

Nová pensijní základna (podle 
stupňů platových, platných 

podle zákona 6. 394/1022 Sb. 
z. a n. pro definitivní úřední 

zřízence) £

do 1.300 Kč včétně 
při 1.400 „

„ 1.500 „
„ 1-100 „
„ 1.700 „

5.0i0 Kč
5.406 .,
5.802 „
6.216 „
6612 „

b) pro výpomocné zřízence, výpomocné 
berní vykonavatele a civilní trestní posly 
(soudní doruční posly) a jejich pozůstalé:

Při darech z milosti po
volených správními úřady 
podle nař. ze dne 14. 
října 1912, č. 200 ř. z.

Při dosavadních pensijních základnách
Nová pensijní 

základna podle vl 
nař. ze dne
8. února 1923, 

č. 32 Sb. z. a n.

podle nař. vešk. 
ministerstva ze 

dne 27. září 1911, 
č. 193 ř. z.

podle nař. vešk. 
ministerstva ze 
dne 25. ledna 

1914, č. 22 ř. z.

podle vl. nař. ze 
dne 27. února 1920, 

č. 128 Sb. z, a n.

do óOO K ročně do ;50 K včetně 
při 1000 K

při 950 K 
„ 1000 „
„ 1050 „
„ 11C0 „

při 2.150 Kč 
„ 2.350 „
„ 2.550 „
„ 2.750 „

4.380 Kč
4.672 „
4.9.61 „
5.256 „
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Dary a přídavky z milosti povolené k za
opatřovacím požitkům se započtou do zvýšení 
podle tohoto nařízení, po případě zruší podle 
ustanovení § 4 zákona č. 287/1924 Sb. z. a n.

§ 4.
(1) K zaopatřovacím požitkům vyměřeným 

podle tohoto nařízení náležejí na místě dosa
vadních drahotních přídavků a mimořádných 
i nouzových výpomocí, po případě příplatků 
podle zákona ze dne 15. května 1919, č. 260 
Sb. z. a n., a mimořádných drahotních pří
davků podle vládního nařízení ze dne 8. srpna 
1919, č. 484 Sb. z. a n., jednotné drahotní pří
davky a případné přídavky na děti podle 
ustanovení §§ '8, 10 a 11 vládního nařízení 
č. 82/1923 Sb. z. a n., pokud se týče vyhlášky 
ministerstva financí ze dne 19. června 1923, 
č. 132 Sb. z. a n.

(2) Poživatelé takto upravených zaopatřo
vacích požitků jsou povinni platili ze svého 
daň z příjmu (§ 12 vládního nařízení č. 32/1923 
Sb. z. a n.).

§ 5.
Ustanovení §§ 6, 8, 9 a 10 zákona 

č. 287/1924 Sb. z. a n. platí obdobně i pro po
živatele, jichž zaopatřovací požitky byly 
upravený tímto nařízením.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1925 ; provedením jeho, jež se ukládá všem 
členům vlády, nesmí býti nikdo zkrácen na 
svých dosavadních celkových požitcích, ledaže 
by zkrácení vzniklo placením daně z příjmu 
nebo proto, že požitky nebyly správně určeny.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Novák v. r.
Bečka v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.

Dr. Káilay v. r.

Malypetr v. r.,
též za ministra Dr. Hodžu a ministra Udržala.

Dr. Winter v. r.,
též za ministra Srbu.

143.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1925
o likvidaci markových oddělení spořitelen.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle bodu 4. §u 2 zákona ze dne 14. prosince
1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně česko
slovenské měny a oběhu zákonných platidel:

§ I-

Přijímání vkladů v (starých německých) 
markách a říšských markách u spořitelen, 
jimž bylo povoleno zříditi marková oddělení, 
se zastavuje. Další vedení ostatních obchodů 
markových oddělení povoluje se nadále spoři
telnám jen potud, pokud toho likvidace těchto 
oddělení nevyhnutelně vyžaduje.

§ 2.

Spořitelny jsou povinny přikročili ihned 
k likvidaci svých markových oddělení.

§ 3.

Likvidace provede se tímto'způsobem:

a) spořitelna vyzve nejdéle do 14 dnů po 
účinnosti tohoto vládního nařízení vyhláškou 
umístěnou v místnostech ústavu určených 
pro styk se stranami majitele markových 
vkladů, aby si vyzvedli do jednoho měsíce od 
vyvěšení vyhlášky své markové vklady, po
kud tyto nejsou vázány nebo nepodléhají pří- 
ročí zavedenému podle zákona ze dne 10. října
1924, č. 240 Sb. z. a n., o příročí k ochraně 
peněžních ústavů a jejich věřitelů. Spořitelna 
připomene ve vyhlášce, že markové vklady, 
jež vkladatelé v uvedené lhůtě nevyzvednou 
nebo vyzvednouti nemohou, převede do oddě
lení vkladů v čsl. korunách, a to podle střed
ního kursu pražské bursy znamenaného v den 
účinnosti tohoto nařízení, nebo nekoná-li se 
v tento den bursa, podle posledního kursu 
předchozího, při čemž se počítá jeden bilion 
(starých) marek roven jedné říšské marce,

b) všechna ostatní pasiva markového oddě
lení spořitelny, jakož i jeho aktiva převedou 
se dnem, kdy končí lhůta k vyzvednutí vkladů, 
na měnu československou podle relace uve
dené pod a) a sloučí se s obdobnými pasivy 
a aktivy oddělení vkladů v čsl. korunách. 
Všechny hodnoty znějící na marky buďte 
v nej bližším vhodném okamžiku vylikvido- 
vány.
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