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Cis. 612.

Nařísseni vlády republiky Československé 

ze dne 18. listopadu 1919,
kterým zachovává se v platnosti nařízeni mini
sterstva vnitra z 6. července 1914, č. 143 ř. z., 
o zařádění podniků podrobených úrazovému po

jištění do tříd nebezpečenských.

Dle § 14 zákona z 28. prosince 1887, č. 1 ř, z. 
na rok 1888, o úrazovém pojištění dělníku, a člán
ku XX. zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. 
z. a n„ vydávají se tato ustanoveni:

« § 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. ledna 

1920.
§ 4.

Provedením jeho pověřuje se ministr soci
ální péče.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Staněk v. r.
Sonntag v. r. Dr. Šrobár v. r.
Dr. Veselý v- r- Dr. Winter v. r.
Klofáč v. r. Dr. Franke v. r.
Prášek v. r. Hampl v. r,

Houdek v. r.

§ 1.
Nařízení ministerstva vnitra z 6. července 

1914, č. 143 ř. z., kterým podniky podrobené úra
zovému pojištění zařaďují se do nebezpečen- 
skýeh tříd a stanoví se procentní sazba těchto 
tříd na dobu od 1. ledna 1915 do 31. prosince 1919, 
ponechává se v platnosti až do odvolání.

§ 2.
Zařádění jednotlivých podniků podrobených 

úrazovému pojištění do nebezpečnostních tříd, 
provedené úrazovými pojišťovnami podle naří
zení uvedeného v § 1, zůstávají nadále v plat
nosti do té doby, dokud úrazová pojišťovna ne
vydá nového zařaďovacího výměru.

Cis. 613.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 25. listopadu 1919,

kterým se mění některá ustanoveni ministerských 
nařízení ze dne 9. listopadu 1891, č. 184 ř. z„ ze 
dne 23. srpna 1899Í č. 174 ř. z., ze dne 24. května 
1910, č. 107 ř. z., a ze dne 27. května 1911, č. 99 
ř. z. (prováděcí nařízení k zákona ze dne 23. čer
vna 1891, č. 89 ř. z„ o závazném zkoušení všech' 

ručních střelných zbraní).

Dle § 3 zákona ze dne 23. června 1891, č. 89 
ř. z., mění se po vyslechnutí svolané komise od-
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boniíků prováděcí nařízení k tomuto zákonu 
takto:

§ 1.

Značky pro. třetí zkoušku uvedené v § 6 před^ 
pisu o zkouškách hlavní a ručních střelných zbraní 
(2. příloha ministerského nařízení ze dne 9. listo
padu 1891, č. 184 ř. z.) mění se tak, že místo znač
ky orla bude se užívat! státního znaku republiky 
Československé (lva) téže velikosti. Ve značce 
zkušebny pražské jest vepsána číslice 1., ve znač
ce zkušebny výprtské číslice 2.

§2.

Poplatky za zkoušky hlavní a ručních střel
ných zbraní stanovené v § 8 předpisu uvedeného 
v předchozím paragrafu, zvyšují se trojnásobně.

§ 3.

6. odstavec § 9 předpisu v § 1 citovaného se 
mění takto: za zkoušky jednotlivých hlavní a 
zbraní dovezených z ciziny zapraví se dvojná
sobný poplatek onoho poplatku, který by bylo za- 
praviti za vyzkoušení tuzemské zbraně, tedy 
dvojnásobný poplatek za všechny zkoušky, a to 
i tehdy, jsou-li některé v cizozemsku povedené 
zkoušky uznány též pro zdejší státní území a po- 
drobí-li se zbraň třeba jen jediné zkoušce.

§ 4.

Poplatky za zkoušky s bezdýmným pra
chem, stanovené v § 3 ministerského nařízení ze 
dne 23. srpna 1899, č. 174 ř. z., zvyšují se troj
násobně. Ohledně zkoušek zbraní cizozemských 
s bezdýmným prachem platí ustanovení § 3.

§ 5.

Poplatky stanovené v ministerském nařízení 
ze dne 24. května 1910, č. 107 ř. z., a ze dne 
27. května 1911, č. 99 ř. z., vyměřují se dle § 3 
tohoto nařízení.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti 15. dne po 
vyhlášení a prováděním jeho se pověřuje mt- 
nistr veřejných prací.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonntag v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. říeidler v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Hair.pl v. r. 
Houdek v. r.

Čís. 614.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. listopadu 1319,

jímž se upravují doprovodné požitky poštovního 
personálu obstarávajícího doprovod pošty na 

železnicích.

§ 1.

Poštovní zaměstnanci, obstarávající dopro
vod pošty na železnicích, obdrží za tuto službu 
jako zvláštní požitky:

1. hodinné a
2. nocovné.

§ 2.

Hodinné přísluší:
I. Při doprovodu pošty ve vlakových po

štách za každou hodinu neb její část od oka
mžiku, kdy zaměstnanec podle služebního rozvrhu 
nastoupil ve vlakové poště službu, až do návratu 
vlakové pošty (zpětného vlaku) do jejího výcho
diska v této výměře:
a) úředníkům (skupiny C i D) . . . 1' K 10 h,
b) průvodčím (poštovním podúřed-

níkúm a sluhům poštovního úřadu) 90 h,
c) sluhům ' (poštovním podúřední- 

kům, sluhům poštovního úřadu a 
výpomocným poštovním sluhům) 80 h.

< II. Při dopravě úhrnné pošty, t. j. když ho
tové závěry bez všelikého přepracování toliko 
pod dozorem poštovních zřízenců jsou doprová
zeny, za dobu od odjezdu vlaku do zpětného jeho 
návratu a za dobu před odjezdem, potřebnou 
k naložení pošty do železničního vozu, v této
výměře:
a) na tratích, jichž délka v Jednom

směru jízdy nečiní více než 150 km 60 h,
b) na tratích delší cli ....................... 80 h.

§ 3.

Nocovné vyplácí se za každou hodinu neb 
její část ztrávenou při doprovodu pošty na že
leznicích mezi 10. hodinou večerní a 5. hodinou 
ranní, v těchto částkách:

I. při doprovodu pošty ve vlakových po
štách:
a) úředníkům (skupiny C i D) . . . 1 K 10 h,
b) průvodčím a sluhům (poštovním 

podúředníkům, sluhům poštovního 
úřadu a výpomocným poštovním 
sluhům)......................................... 80 h.

II. při doprovodu hotových závěrů: 
všem zřízencům bez rozdílu délky 
trati  ................................ 80 h.


