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188. 189.
Vládní nařízení 

ze dne 4. září 1925,
kterým se odkládá všeobecné sestavení nových 

seznamů vnucených správců.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. XLI uvozovacího zákona k exekuč
nímu řádu ze dne 27. května 1896, č. 78 ř. z.:

§ I-
I1) Seznamy vnucených správců, jež podle 

§ 156 jednacího řádu pro soudy, minister
ského nařízení ze dne 5. května 1897, č. 116 
ř. z., a vládního nařízení ze dne 6. dubpa 1922, 
č. 119 Sb. z. a n., měly soudy sestavili v roce 
1925, buďtež nově založeny až v roce 1930.

(-') Do té doby jest používali dosavadních 
seznamů. Bude-li toho třeba, buďtež doplněny 
a opraveny podle § 156, odst. 3., jednacího 
řádu.

§ 2.

Toto nařízení, které neplatí pro Slovensko 
a Podkarpatskou Rus, nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení a provede je ministr spravedlnosti.

svehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Markovič v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 4. záři 1925 

o odpočivných a zaopatřovacích požitcích zří
zenců bývalé finanční stráže a jejich pozů

stalých.

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

§ I-
(!) Za státní zaměstnance, podrobené před

pisům zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 287 
Sb. z. a n., pokládají se ve smyslu §u 7 zá
kona i zřízenci bývalé finanční stráže a jejich 
pozůstalí a užije se na ně podle směrnic, da
ných tímto zákonem, platových stupnic, sta
novených zákonem ze dne 20. prosince 1922, 
č. 394 Sb. z. a n., pro podúředníky a zřízence.

(2) Podmínkou této úpravy jest, že odpo
čivné požitky těchto zaměstnanců, jakož i za-', 
opatřovací - požitky jejich pozůstalých byly 
upraveny podle vládních nařízení ze dne 
10. listopadu 1921, č. 412 Sb. z. a n., nebo 
ze dne 8. srpna 1922, č. 247 nebo 248 Sb. z. a r.

§ 2.

(!) Zřízencům bývalé finanční stráže a je
jich pozůstalým budiž pro výpočet odpočiv
ných a zaopatřovacích požitků přepočtena slu
žební doba podle ustanovení §u 46 vynesení 
býv. rak. ministerstva financí ze dne 19. břez
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na 1907, č. 21.134 (Věstník min. fin., č, 
45/1907), pokud jejich odpočivné a zaopatřo
vací požitky nejsou již vyměřeny podle tohoto 
výhodnějšího způsobu.

(2) Výhoda tato bude přiznána jen na pí
semnou přihlášku oprávněné osoby, podanou 
nejdéle do 6 měsíců ode dne, který bude určen 
podle odstavce 3. §u 2 zákona č. 287/1924 Sb. 
z. a n. prováděcím nařízením k tomuto zákonu.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 

1. ledna 1925; provedení jeho obdobně podle

předpisů, vydaných ku provedení zákona č. 
287/1924 Sb. z. a n. se ukládá ministru fi
nancí.

švehia v. r.

Malypetr v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.

Udržal v. r.
Dr. Winter v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Markovic v. r.

Státní tiskárna v Praze.


