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171.

Vládní nařízení
ze dne 26. září 1928
o příplatcích k odpočivným a zaopatřovacím
požitkům bývalých úředníků poštovního a
telegrafního ústavu, po případě jich pozů
stalých.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 6 zákona ze dne 24. května 1928,
č. 80 Sb. z. a n., o příplatcích některým stát
ním a jiným veřejným zaměstnancům ve vý
službě a pozůstalým po takových zaměstnan
cích, zemřelých v činné službě nebo ve vý
službě :
§ IUstanovení zákona ze dne 24. května 1928,
č. 80 Sb. z. a n., vztahují se i na osoby, jichž
odpočivné nebo zaopatřovací požitky byly po
sléze upraveny vládním nařízením ze dne 18.
června 1925, č. 150 Sb. z. a n., vyjímajíc
smluvní poštovní expedienty bez zkoušky oficiantské a jich pozůstalé.
§ 2.
V) Pensijní základnou, určenou podle nejvyššího služného dosažitelného postupem do
vyšších požitků, o níž se zmiňuje § 1, odst. 2.,
zákona č. 80/1928 Sb. z. a n., jest pro osoby
naznačené v § 1 nejvyšší pensijní základna
stanovená v § 2 vládního nařízení č. 150/1925
Sb. z. a n.
(2) Tato pensijní základna jest rovněž
směrodatná pro stanovení celkových odpočiv
ných (zaopatřovacích) požitků, odpovídají
cích nejvyššímu služnému, dosažitelnému po
stupem do vyšších požitků, podle § 1, odst. 3.,
posléze uvedeného zákona.
(3) Osobní, starobní nebo doplňovací do vý
služby započitatelné přídavky, jichž zaměstnanec v činné službě dosáhl, jest v plné vý
měře připočísti k pensijním základnám jak
pro stanovení shora zmíněných maximálních
požitků (odst. 1. a 2. tohoto §u), tak i pro
?rQAn/inPooPiftku podle § 1> odst- 3., zákona
c. ou/iyz8 Sb. z. a n.
§ 3.
i1) Pro určení nej nižší výměry odpočivných

a zaopatřovacích požitků osob v § 1 uvede
ných, podle § 2, odst. 1., zákona č. 80/1928
• z. a n. jsou směrodatné tyto roční částky:

Při služební době započitatelné
pro výměru výslužného

výslužné vdovská
pense
------ 1------------------Kč

až včetně do 12 rokli ....

5 100

4 500

počínajíc 13. rokem až včetně
do 17 roků............................

6.000

4.800

počínajíc 18. rokem až včetně
do 22 roků ............................

7.500

5.100

počínajíc 23. rokem................

8.400

5.400

(2) Uvedené nejnižší částky výslužného se
zvyšují u ženatého zaměstnance o 1000 Kč
ročně, přihlíží-li se podle předpisů pensijních
při zaopatřovacích platech k jeho manželce.
(3) Příslušelo-li by dle obdoby předpisů zá
kona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a
n., percipientům odpočivných neb zaopatřo
vacích požitků výchovné a přídavek na děti,
jest k zmíněným minimálním výměrám při
počísti při jednom nezaopatřeném dítěti vý
chovné v částce 1200 Kč, při více nezaopa
třených dětech 2100 Kč ročně a na třetí až
šesté nezaopatřené dítě přídavek po 900 Kč
ročně.
§ 4. '
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1.
ledna 1928. Provedením jeho se pověřuje mi
nistr pošt a telegrafů v dohodě s ministrem
financí.
Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.
Najman v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Udržal v. r.
Novák v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Gazík v. r.

172.
Vládní nařízení
ze dne 5. října 1928
o vysvědčeních na odchodnou mistrovské
školy kolářské a karosářské při zemské prů
myslové škole v Mladé Boleslavi.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 14 a), odstavce 5, zákona ze dne 5.
února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a do
plňuje řád živnostenský:

