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Nařízení ministerstva spravedlnosti 
ve shodě se súčastněnými ministerstvy 

ze dne 28. prosince 1918,
jímž se odkládá platnost předpisů zákona ze dne
23. prosince 1917, z. ř. č. 501, o smlouvě pojišťo
vací, předpisů nařízení těchže ministerstev, jímž 
zbavují se platnosti obmezení smluvní svobody 
Pro některé skupiny pojišťovacích smluv ze dne
24. prosince 1917, z. ř. č. 502, a předpisů nařízení 
ministerstva vnitra, práv, obchodu a financí ze 
dne 29. prosince 1917, č. 521, jímž se stanoví ně
které změny nařízení těchto ministerií ze dne 
5. března 1896, z. ř. č. 31, o zakládání zařízení 
a hospodaření pojišťoven (Pojišťovací regulativ).

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
z. ř. č. 307 a čl. 2. zákona ze dne 28. října 1918, 
č. 11 sb. z. a n., nařizuje se:

§ 1.
Odst. 1. § 168 zákona ze dne 23, přosince 

1917, z. ř. č. 501, o pojišťovací smlouvě zní:
Předpisy tohoto zákona dosud neplatící dle 

§ 167 zák. nabývají moci teprve dnem
1. ledna 1920.

§ 2.
Článek III., odst. 1., věta druhá min. nařízení 

ze dne 24. prosince 1917, z. ř. č. 502, zní:
Předpisy § 1, § 3, č. 3, §§ 4 a 5 tohoto na

řízení nabudou moci dnem 1. ledna 1920.

§ 3.
Článek III., odst. 1. min. nařízení ze dne 

29. prosince 1917, z. ř. č. 521, zní:
Předpisy článku I., č. 3, 4, 5, 6 a 7, odst. 1., 

nabudou moci dnem 1. ledna 1920.

Nařízení ministerstva spravedlnosti 
ve shodě s ministerstvy vnitra, financí 
a zemědělství ze dne 28. prosince 1918,
jímž se na čas zvyšují znalecké poplatky soud

ních lékařů v trestním řízeni.

Podle zákona ze dne 24. července 1917, z. ř. 
č. 307, a čl. 2. zákona ze dne 28. října 1918, č. 11. 
sb. z. a n., se nařizuje:

Čl. I.

K poplatkům lékařských znalců v trestním 
řízení stanoveným v § 1 A 1. až 16. a B 1. až 8. 
nařízen: ministerstva ze dne 20. března 1901, z. ř. 
č. 34, povoluje se na dobu od 1. ledna do 30. 
června 1919 mimořádný příplatek podle těchto 
ustanovení.

Příplatek činí, nepřevyšuje-li přiřknutý po
platek bez přídavku 10 K 50%, je-li však po
platek vyšší, 30%. Kdýby v tomto případě obná
šelo znalečné s příplatkem méně než 15 K, vy
rovná se na tuto částku.

§ 2.

Mimořádné příplatky k dietám a stravnému 
(dennímu platu) státních zřízenců, jak byly po
voleny ministerskými nařízeními ze dne 27, čer
vence 1916, z. ř. č. 234, a ze dne 29. prosince 
1917, z. ř. č. 522, platí též, když se vyměřuje 
stravné v trestním řízení lékařským znalcům, 
kteří nejsou státem trvale ustanoveni.

§ 3.
Mimořádné příplatky přísluší za všechny 

úkony lékařských a zvěrolékařských znalců 
v trestním řízení, které budou provedeny od 
1. ledna 1919 do 30. června 1919.

§ 4.
Toto nařízení vstupuje ihned v platnost.

Dr. Kramář v. r. 
Habermann v. r. 
Klofáč v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Dr. Soukup v. r.

Dr. Stránský v. r. 
Stříbrný v. r. 

Švehla v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 

Dr. Winter v. r.
Dr. Zahradník v. r.

Čl. II.
Toto nařízení nabývá platnosti dnem 

1. ledna 1919.

Dr. Kramář v. r. 
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Zahradník v. r. 
Dr. AI. Rašín v. r. 

Stříbrný v. r. 
Dr. Soukup v. r. 

Švehla v. r.
Habermann v. r.

Ze státní knihtiskárny v Praze.


