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(tSO. a 151.) 150. Nařízení, jímž se upravují odpočivné a zaopatřovací požitky bývalých
úředníků poštovního a telegrafního ústavu, po případě jich pozůstalých. — 15Í. Nařízení o za
jištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926.

150.
Vládni nařízení
ze dne 18. června 1925,
jímž se upravují odpočivné a zaopatřovací
požitky bývalých úředníků poštovního a
telegrafního ústavu, po případě jich pozůsta
lých.

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:

Při pensijní základně
podle nařízeni č. 398/1921
Sb. z. a n. včetně do Kč

činí nová pensijní
základna Kč

2760
3060
3378
3510
3888
4260
4638
5010
5388
5760
6138
6510
6888
7260
7878

4404
4884
5394
5610
6216
6804
7410
8010
8616
9204
9810
10410
11016
11604
12606

§!.

Ustanovení zákona ze dne 22. prosince 1924,
č. 287 Sb. z. a n., a příslušné jeho prováděcí
pokyny vztahují se i na osoby, jichž odpo
čivné nebo zaopatřovací požitky byly posléze
upraveny vládním nařízením ze dne 8. listo
padu 1921, č. 398 Sb. z. a n.
§ 2.

C1) Odpočivné a zaopatřovací požitky osob,
naznačených v § 1, vyjímajíc smluvní poštovní
expedienty bez zkoušky oficiantské, jest vy
měř! ti z nových pensijních základen, jež jest
stanovit! podle této tabulky:

(2) Osobní, starobní nebo doplňovací, do vý
služby započitatelné přídavky nejsou v uve
dených pensijních základnách (dosavadních
i nových) obsaženy.
(s) Pokud zaměstnanec takových přídavků
v činné službě dosáhl, jest je v plné výměře
připočísti k nové pensijní základně.
§ 3.
(!) Základem pro vyměření odpočivných a
zaopatřovacích požitků smluvních poštovních
expedientů bez zkoušky oficiantské a jich po
zůstalých jest úřadovně, stanovené v § 1
vládního nařízení ze dne 28. března 1923, č.
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63 Sb. z. a n., pro úřad onoho stupně třetí
třídy, v němž byl úřad, spravovaný expedien
tem, o nějž jde, zařaden v den odchodu tohoto
na odpočinek.
(2) Měl-li expedient v této době telegrafní
přídavek, jest přídavek ten připočítati k úřadovnému v částce, stanovené v uvedeném naří
zení.
§ 4.
(1) Poštmistrům a vrchním poštmistrům,
kteří odešli do výslužby před účinností naří
zení bývalého ministerstva obchodu ze dne
4. srpna 1913, č. 163 ř. z., pokud se týče jich
pozůstalým, dále pozůstalým po poštmistrech
a vrchních poštmistrech, kteří zemřeli v činné
službě před účinností zmíněného nařízení,
buď procentní sazba, sloužící za základ vý
měry odpočivných a zaopatřovacích požitků,
přepočtena tím způsobem, že se plně započitatelná služební léta, ztrávená ve vlastnosti
poštmistra nebo vrchního poštmistra, zhod
notí na místě dosavadními 2% podle uvede
ného nařízení 2-4% pensijní základny za rok.

151.
Vládní nařízení
ze dne 18. června 1925
o zajištění domácí spotřeby řepového cukru
ve výrobním období 1925/1926.
Vláda republiky Československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:
§ 1.

Kontingenty a cena rafinova
ného cukru.
(’) úhrnné množství rafinovaného cukru
(písku), které jest pro domácí spotřebu ve
výrobním období 1925/26, t. j. od 1. října
1925 do 30. září 1926 zajistiti, stanoví se
množstvím 3,200.913 q. K úhradě této potřeby
j sou povinny zdaniti dle níže uvedených zásad
z cukru ve výrobním období 1925/26 vyro
(2) Toto výhodnější hodnocení služební beného rafinerie cukru (smíšené továrny)
doby, jež se nevztahuje na služební období, v Čechách, na Moravě a ve Slezsku úhrnem
hodnocená ve smyslu nařízení bývalého mini 2,842.913 q, rafinerie cukru (smíšené továr
sterstva obchodu ze dne 21. května 1903, ny) na Slovensku pak úhrnem 358.000 q ra
č. 109 ř. z., jako neplnocenně započitatelná, finovaného cukru (písku). Na jednotlivé ra
budiž přiznáno jen na písemnou přihlášku finerie (smíšené továrny) v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku rozvrhuje se. množství
oprávněné osoby.
2,842.913 q podle přílohy A tohoto nařízení.
(s) Přihlášku jest podati nejdéle do 6 mě Na jednotlivé rafinerie cukru (smíšené to
síců ode dne, který bude určen podle § 2, odst. várny) na Slovensku rozvrhne ministerstvo
3., zákona č. 287/1924 Sb. z. a n. v provádě pro zásobování lidu výše uvedené množství
cím nařízení k tomuto zákonu.
358.000 q po slyšení Spolku československých
rafinerií cukru v Praze a Slovenského spolku
cukrovarnického v Bratislavě. Pro rafinerii ve
jež se zřizuje, ustanoví kontingent
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem Farkašíně,
rafinády
dodatečně
pro zásobo
1. ledna 1925. Provedením jeho pověřuje se vání lidu po slyšení ministerstvo
obou
svrchu
zmíněných
ministr pošt a telegrafů v dohodě s ministrem
korporací.
financí.
(2) Množství cukru, které dle předchozího
švehla v. r.
odstavce každá rafinerie jest povinna ve vý
robním období 1925/26 zdaniti, tvoří její kon
Dr. Beneš v. r.
Novák v. r.
tingent rafinády. Do zdaněného množství bude
Malypetř v. r.
Stříbrný v. r.
se započítávati též surový -cukr, který rafine
rie za souhlasu Výboru pro rozdělování cukru
Bečka v. r.
Dr. Winter v. r.
(§ 3) pro tuzemskou spotřebu zdaní.
Dr. Markovič v. r. Šrámek v. r.
(3) Ministerstvo pro zásobování lidu může,
Dr. Dolanský v. r. Dr. Franke v. r.
žádal-li by to veřejný zájem, za souhlasu Vý
boru pro rozdělování cukru (§ 3) jednotlivé
Dr. Kállay v. r.
kontingenty rafinády snížiti nebo zrušiti a
přenésti je z části nebo úplně na ostatní rafi
nerie stejnoměrně dle jejich kontingentů.

