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6. Obě strany se zavazují, že vydají spisový 
materiál, o jehož vydání bude požádáno, ve 
lhůtě co možná nejkratší.

III.
1. Tento protokol vstoupí v platnost dnem 

podpisu a bude ratifikován výměnou not co 
nejdříve v Praze.

2. Tento protokol se vyhotovuje ve dvou 
exemplářích v jazyku československém a 
srbochorvatském, jichž oba texty jsou auten
tické.

8. Na důkaz toho zmocněnci obou smluv
ních stran podepsali tento protokol vyměnivše 
navzájem plné moci, jež byly shledány správ
nými a v náležité formě.

Vypracováno v Bělehradě, dne 14. července 
1926.

Dr. M. NINČIČ v. r. JAN ŠEBA v. r.

6. Obe stranke se obavezuju, da če doku
mentární mateři jal u što kračem roku izdati, 
čim bude to jedna od ugovarajučih stranaka 
tražila.

III.
1. Ovaj protokol stupiče u vážnost, na dan 

njegovog potpisa i biče što pre ratifikován 
izmenom nota u Pragu.

2. Ovaj protokol napisan je u dva primerka 
u jeziku srpsko-hrvatskom i čehosiovačkom, 
čija oba teksta su autentična.

3. U potvrdu ovoga potpisali su ovaj proto
kol punomocnici obeju ugovarajučih stranaka 
izmenivši uzajamno punomočja za koje je 
utvrdjeno, da su u dobroj i propisnoj formi.

Radjeno u Beogradu, 14. jula 1926 god.

Dr. M. NINČIČ s. r. JAN ŠEBA s. r.

Vyhlašuje se s tím, že ve shodě s ustaveními čl. 3. par. 1. vláda království Srbů, 
Chorvatů a Slovinců ratifikovala tento protokol notou zahraničního ministerstva ze dne
16. července 1926 a vláda republiky československé notou zahraničního ministerstva ze 
dne 2. října 1926, a že protokol podle téhož článku vstoupil v platnost dnem podpisu.

Dr. Beneš v. r.

199.
Vládní nařízení 

ze dne 21. října 1926, 
jímž se částečně doplňuje vládní nařízení 
provádějící zákon o vojenských požitcích 

zaopatřovacích.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 117 zákopa ze dne 17. února 1922, č. 
76 Sb. z. a n., o vojenských požitcích zaopatřo
vacích :

článek I.
Ustanovení čl. I vládního nařízení ze dne

6. října 1923, č. 186 Sb. z. a n., kterým se 
provádějí některá ustanovení zákona o vojen
ských požitcích zaopatřovacích k § 3, odst. 
I1), mění se takto:

„Podkladem pro přiznání nároku na vojen
ské zaopatřovací požitky a pro druh těchto 
požitků j est nález a návrh superarbitrační ko
mise. Nálezem této komise jest označení a po
pis jednotlivých vad (chorob), které působí 
na posouzení způsobilosti k vojenské službě

(vojenskému povolání, přiměřenému občan
skému povolání), nebo zjištění, že tu takových 
vad (chorob) není; k návrhu pak patří vše, 
co superarbitrační komise z nálezu vyvozuje 
(usuzuje), obzvláště pak klasifikační posu
dek, posudek o způsobilosti k přiměřenému 
občanskému povolání, návrh na zaopatřovací 
požitky a přídavek za zranění atd. O návrhu 
superarbitrační komise rozhoduje minister
stvo národní obrany, jež podle potřeby může 
dáti nález přezkoušet! superarbitrační komisí 
(původní nebo novou)“.

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr národní obrany.

svelila v. r.
černý v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Mayr-Harting v. 
Dr. Peroutka v. r.

Najman v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Spina v. r. 

r. Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.
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