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§ 5.

Zákon ze dne 12. srpna 1921,
kterým se mění některá ustanovení zákona
o úrazovém pojištění dělníků.

3. odstavec §u 16 mění se takto:
Pracovní výdělek, pokud od 1. července
1919 do 31. prosince 1920 za rok převyšuje
částku 6000 Kč, počítán budiž toliko touto
částkou.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 6.

článek I.
Ustanovení zákona z 28. prosince 1887,
ě. 1 ř. z. na rok 1888, ve znění zákona z 10.
dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n. (zákon líra^
zový), mění a doplňuje se takto:

Ustanovení §u 21 úrazového zákona mění
se takto:
Podnikatelé (§11) jsou povinni zaplatili
u úrazové pojišťovny tarifní pojistné do 14
dnů po uplynutí každého příspěvkového ob
dobí určeného stanovami a připojili výpočet
o výši pojistného za uplynulé příspěvkové ob
dobí.

§ 1.

Článek II.

V § 6 úrazového zákona položití jest v od
stavci 6. místo číslice „6000“ číslici „12.000“,
v odstavci 7. místo číslice „1800“ na obojím
místě číslici „5400“ a místo číslice „900“ čí
slici „2250“.

K 2. odstavci §u 56 připojili jest:
Mimo to jsou tyto ústavy osvobozeny od
daně výdělkové a důchodové (včetně důcho
dové daně podle zákona ze dne 27. května
1919, č. 292 Sb. z. a n„ a zákona z 8. dubna
1920, č. 250 Sb. z. a n.).

§ 2.
V § 7, č. 1„ úrazového zákona položití jest
místo číslice „150“ číslici „900“.
§ 3.
2. odstavec §u 8 úrazového zákona mění se
takto:
Okresní politický úřad ustanoví počátkem
každého roku, vyslechna důvěrníky podnika
telův a pojištěnců, pro svůj okres hodnotu
naturálních požitků a oznámí výsledek politi
ckému úřadu II. stolice, který zjištěné hod
noty přezkoumá, podle potřeby upraví a vy
hlásí pak soubornou vyhláškou nejdéle do
konce měsíce dubna každého roku. Hodnotu
naturálních požitků hornických stanoví týmž
způsobem horní hejtmanství v dohodě s poli
tickým úřadem II. stolice a hodnotu naturál
ních požitků železničních zřízenců úřad, který
k tomu určí ministr železnic v dohodě s mi
nistrem sociální péče, a to rovněž v dohodě
s politickým úřadem II. stolice.
§ 4.
Druhá věta odstavce 1. §u 16 mění se
takto:
Pracovní výdělek převyšující za rok částku
12.000 Kč počítán bude toliko touto částkou.

Článek III.
YKdě se ukládá, aby nařízením rozšířila pů
sobnost tohoto zákona, jakož i ostatních zá
konů a nařízení, upravujících úrazové po
jištění dělníků, nebo jednotlivých jejich usta
novení na Slovensko a Podkarpatskou Rus a
změnila tak zákonná ustanovení dosud tam
platící.
Ustanovení tohoto článku nelze do 31. pro
since 1922 použiti ke změně zákonných před
pisů o pojištění dělnictva zemědělského na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi.
článek IV.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení, a to § 5 se zpětnou působností od 1. čer
vence 1919, ostatní paragrafy pak se zpětnou
působností od 1. ledna 1921.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr sociální péče v dohodě se zúčastněnými
ministry.
T. G. Masaryk v. r.
černý v. r.
Dr. Gruber v. r.
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