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Sbírka zákonů a nařízení, č. 489 a 490.
§2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§3.
Provésti tento zákon náleží ministru so
ciální péče ve shodě s ministry spravedlnosti
a financí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.

IV. K § 58 zákona z r. 1920, pokud se týče
z roku 1888, připojuje se další odstavec:
„U společenstevní nemocenské pokladny
jsou povinně pojištěni všichni, kdo jsou za
městnáni u členů společenstva, mimo osoby
v domácnosti zaměstnané."

489.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.

§2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§3.
Ministru sociální péče se ukládá, aby jej
provedl.

Zákon ze dne 22. prosince 1921
o prodloužení působnosti zákona ze dne 22.
prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., a o změně
zákonů ze dne 30. března 1888, ě. 33 ř. z., ze
dne 20. listopadu 1917, č. 457 ř. z., ze dne
15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., a ze dne
22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., o nemo
cenském pojištění dělníků.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Působnost zákona ze dne 22. prosince 1920,
č. 689 Sb.-z. a n., prodlužuje se na dobu od
1. ledna do 81. prosince 1922 s těmito změ
nami :
I. § 6, odst. 6., zákona z r. 1920 doplňuje
se takto:
„Nárok na tyto dávky vzniká 4 neděle po
tom, kdy se pojištěnec stal členem nemocen
ské pokladny, a zaniká teprve v době stano
vené v § 13, č. 3.“
II. K § 8, odst. 3., zákona z r. 1888 se při
pojuje:
„Nemocenské pokladny neplatí ošetřovacích
poplatků za příslušníky rodiny."
III. § 12, odst. 2., věta 3., zákona z r. 1920
mění se takto:
„Zejména, je-li pojištěno v nemocenské po
kladně více nežli 1000 pojištěnců zeměděl
ských a lesních, anebo je-li jich y nemocen
ských pokladnách téhož politického okresu
pojištěno více nežli 2000, zřídí se pro ně na
žádost zájemníků obou skupin samostatná
nemocenská pokladna."

»

490.
Vyhláška ministra vnitra
ze dne 22. prosince 1921
o zřízení policejního komisařství v Kladně.
§ L
Na základe%ikona ze dne 16. března 1920,
č. 165 Sb. z. a n., zřizuje se počínajíc dnem
30. prosince 1921 v Kladně policejní komi
sařství.
§ 2.
Působnost tohoto policejního komisařství
vztahuje se na obvod katastrálních obcí Klad
na, Kročehlav, Rozdělova a Dubí.
Toto území jest obvodem policejního komi
sařství v Kladně.
§ 3.
Do oboru působnosti policejního komi
sařství spadají uvnitř policejního obvodu tyto
záležitosti:
1. udržovati veřejnou bezpečnost, jakož
i vnitřní klid;
2. záležitosti hlášení, pasů a cizinců;
3. policie spolková a shromažďovací;
4. policie tisková;
5. prováděti policii v oboru zbraní a stře
liva, jakož i bezpečnostně-policejpí předpisy
o třaskavinách;
6. policie divadelní, povolovat! veřejné pro
dukce a představení (vyjma divadelní kon

