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1. Komise, Jež má zjistiti nemožnost dodati 
otop a osvětlení, skládá se ze zástupce poli
tického úřadu I. stolice a finanční správy, jsou-li 
tyto úřady v místě, ze zástupce obce a ubytova
cího oddílu.

Nezúčastní-li se zástupcové politického úřadu
I. stolice a finanční správy komisiohelního še
tření, budiž předložen opis protokolu příslušné 

intendianoi k dalšímu řízení y dohodě s úřadem 
politickým a finanční správou, originál protokolu 
budiž pak přiložen k účetnímu spisu ubytovaného 
oddílu.

Ustanovení prováděcích nařízení ( k § 26 
o otopu a osvětlení budiž použito obdobně i pro 
ubytování přechodné.

K v ý k a z u B.

V dosavadních prováděcích nařízeních k vý
kazu B. jest v odstavci 1b) na místo „l-3 kr.“ 
poj mou ti „4 h“.

K výkazu F„
V dosavadních prováděcích nařízeních k vý

kazu E. v odstavci 2., bod b), jest místo „10 kr., 
vzUižmo 3 kr.“ pojmouti „20 h“.

jišfovacích spolků, zřízených podle oddílu E téhož 
nařízení, smějí od pojistníků vybírati za účelem 
úhrady zvýšených správních nákladů drahotní 
přirážku k pojistnému dnem 1. ledna 1920 počí
naje. Drahotní přirážku podle tohoto nařízení lze 
vybírati jen.z pojištění uzavřených do dne účin
nosti tohoto nařízení.

Vzájemné pojišťovny' proti škodám, u nichž 
pojišťovací rok v některém odvětví pojišťovacím 
je totožný s rokem kalendářním, jsou oprávněny 
předepsali tuto přirážku již s pojistným, splatným 
dne,'31. prosince 1919.

Právo vybírání drahotní přirážky se nevzta
huje na náhradní pojištění ve smyslu zákona o pen- 
sijním pojištění.

§ 2.

Při pojištění na život nesmí drahotní přirážka 
přesahovati 10 procent předepsaného tarifního po
jistného, je-li splatno najednou nebo ve lhůtách 
nejméně čtvrtetních, a 15 procent předepsaného 
pojistného, je-li splatno ve lhůtách kratších.

Při pojištění proti škodám a následkům tě
lesných úrazů nesmí drahotní přirážka přesaho
vati 25 procent předepsaného pojistného.

Článek II.

Nařízení tomuto přiznává se zpětná účinnost 
ode dne 1. ledna 1920,

Provésti je ukládá se ministru národní obrany 
v dohodě s ministrem vnitrá a financí.

Tusar v. r.
Drě Melssner v. r. 
Dr. Hotowetz v, r. 
Johanis v. r.
Dr. Beneš v._r. 
Sonntág v. r.
Dr. Markovlč v. r.

Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Habrman v. r.

Čís. 524.
Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 27. července 1920,

Jímž se povoluje pojišťovnám vybírati drahotií! 
přirážky.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
Č. 337 Sb.’z. a n., se nařizuje:

§ I.

Soukromé pojišťovny akciové i vzájemné, 
zřízené podle ministerského nařízení ze dne
5. března 1896, 5. 31 ř. ž., s výjimkou menších po-

§ 3.

Drahotní přirážky dle §§ 1 a 2 budtež vy
měřeny tak, aby úhrnný roční plat za pojištění 
již platné nepřesahoval úhrnných ročních plaTi 
za stejné pojištění, .uzavřené po dni účinnosti to
hoto nařízení.

. \ V. § 4.

Pojišťovna jest povinna, oznámiti minister
stvu vnitra výši drahoíních přirážek podle tohoto 
nařízení, vyměřených, jakož i každou změnu jich 
nejméně 14 dn.ů dříve, než je předepíše pojistní- 
kům.

Ministerstvo vnitra může nej vyšší přípustnou 
sazbu drahotních přirážek buď snížiti nebo další 
vybírání těchto přirážek vůbec vyloučiti, uzná-li, 
že příslušná pojišťovna může jich podle výsledku 
svého hospodaření postrádat i.

§ 5.

Pojišťovna jest povinna oznámiti pojistníkům 
písemně výši drahotní přirážky požadované 
podle tohoto nařízení.

Pojistníci jsou povinni tyto řádně vyměřené 
drahotní přirážky, které tvoří součást vedlej
ších poplatků, platiti současně s pojistným. Ne
placení jich má stejné následky jako neplacení 
splatného -pojistného.

Drahotní přirážky, které vypadají na dobu 
od 1. ledna 1920 až do dne účinnosti tohoto na
řízení, jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy byl
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pojistník o jejich výměře pojišťovnou vyrozuměn; 
v případech uvážení hodných pojistník může 
žádati o povolení nejvýše tří lhůt platebních.

Provedení tohoto nařízení se ukládá ministru 
obchodu v dohodě s ministrem školství' a ná
rodní osvěty.

§ 6. Tusar v. r..
Nařízení toto platí pro Cechy, Moravu 

a Slezsko a stává se účinným dnem vyhlášení. 
Provedení jeho se ukládá ministru vnitra, sprave
dlnosti, obchodu a financí.

Švehla v. r.,
jako náměstek ministerského předsedy a jako 

ministr vnitra,
Dr. EngHš v. r. Dr. Hotowetz v. r. 
Stříbrný v. r. Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r. Johanis v. r.
Dr. Markoviě v. r. Sonntág v. r.

Dr. Winter v. r.
jako mrnistr sociální péče a v zastoupení nepří

tomného ministra spravedlnosti.

Cis. 525.

Habrman v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Meissner v. r. 
.Ioh?nis v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r.

Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Markoviě v. r.

Čís. 526.

Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 13. září 1920

o započtení absolvování jednotlivých ročníků bý
valé maďarské kovorobné školy v Bratislavě do 

doby učební pro živnost zámečnickou.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 13. září 1920

o vysvědčeních Městské dívčí průmyslové školy 
oddělení vyšívačského v Brně.

Na základě § 14 a, odst. 5., zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., se nařizuje:

§ 1. ,

Městská dívči průmyslová škola, oddělení 
vyšívačské v Brně zařazuje se do seznamu oněch 
živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na od- 
chodnou nahražují průkaz řádného dokončení 
učebního poměru (tovaryšský list neb zkoušku 
tovaryšskou) k nastoupení živnosti vyšívání 
zlatém, stříbrem a perlami, a to se zpětnou plat
ností pro školní rok 1919—1920.

Vysvědčení na odchodnou zmíněné školy 
oddělení vyšívačského buďtež opatřena touto 
doložkou:

„Toto vysvědčení nahražuje dle § 14 a zá
kona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z.,' a dle na
řízení vlády republiky Československé ze dne
13. září 1920, č. 525 Sb. z. a n., průkaz řádného 
dokončení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou) k nastoupení živnosti 
vyšívání zlatém, stříbrem a perlami.'1

§ 1.
Dle '§ 14 a zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 

ř. z., a dle § 5 zák. čl. XVII. z roku 1884 nařizuje 
se takto:

Žákům, kteří v letech 1914/15 až 1918/19 ab
solvovali jednu neb více tříd bývalé maďarské 
kovorobné školy v Bratislavě a kteří ve školním 
roce 1919/20 se k pokračování v návštěvě této 
školy hlásili, nebyli však z neznalosti vyučovacího 
jazyka neb z nedostatku místa přijati, započítává 
se každý s úspěchem absolvovaný ročník jako 
čtvrtina učební doby v živnosti zámečnické.

Na vysvědčeních, vydaných o • úspěšném ab
solvování jednoho neb více ročníků budiž připsaná 
tato doložka:

„Toto vysvědčení nahražuje dle §14 a zákona 
ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. z„ a dle § 5 zák. čt1 
XVII. z roku 1884 a dle'nařízeni vlády republiky 
CeskOisWenské ze dine 13. září 1920, č. 526 Sb. z. 
a n., průkaz . : . . čtvrtin(y)’řádné doby učební 
v živnosti zámečnické a opravňuje, je-li tu průkaz 
dalšího řádného ukončení zbývající doby učebw 
a průkaz'předepsaného zaměstnání pomocnickeM 
(tovaryšského), pokud se týče zaměstnání de - 
nického v továrně, a jsou-li splněny všeobecné 
zákonné náležitosti k nastoupení a samostatnému 
provozování živnosti zámečnické".

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 2. '

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
šení. Výkonem nařízení pověřuje se mmis


