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Zákon ze dne 9. února 1922,
jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro 

Podkarpatskou Rus v Užhorodě.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

59. aby upravila pensijní poměry státních za
městnanců systému uherského na Slovensku 
a pozůstalých po nich, rozšiřuje se také na 
úpravu těchže poměrů v Podkarpatské Rusi.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedou jej všichni ministři.

§ I-

Pro území Podkarpatské Rusi zřizuje se 
hlavní finanční ředitelství v Užhorodě, aby 
rozhodovalo o všech věcech týkajících se 
státní finanční správy, pokud nejsou vyhra
zeny ministerstvu financí nebo nepatří do 
oboru působnosti úřadů a orgánů tomuto 
hlavnímu finančnímu ředitelství podřízených. 
Bližší ustanovení ohledně příslušnosti vydá 
ministerstvo financí.

§ 2.

Toto hlavní finanční ředitelství, na které 
přecházejí všechny povinnosti a práva posa- 
vadního finančního referátu civilní správy, 
podřízeno jest přímo ministerstvu financí; 
jemu podřízeny jsou všechny na území Pod
karpatské Rusi se nalézající státní finanční 
úřady a orgány.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

L. Novák v. r. A. Novák v. r.
Staněk v. r. Habrman v. r.
Tučný v. r. Dr. Dérer v. r.
černý v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Srba v. r. Šrámek v. r.

Dr. Dolanský v. r.
Dr. šrobár v. r., 

též za ministra Dra Mičuru.

61.
Zákon ze dne 9. února 1922,

jímž se zachovávají práva členů bratrských 
pokladen vystouplých ze zaměstnání.

§ 3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; provedením jeho se pověřuje ministr 
financí.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

A. Novák v. r.

60.
Zákon ze dne 8. února 1922,

jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpo
čivné a zaopatřovací požitky státních zaměst
nanců systému uherského a jich pozůstalých 

v Podkarpatské Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
členové bratrských pokladen, kteří po uply

nutí doby čekací byli vypovězeni aneb propu
štěni, aneb musili vystoupiti z jakýchkoliv 
vážných důvodů ze zaměstnání podrobeného 
pojištění, mohou podle ustanovení tohoto zá
kona podle své volby buď zůstati dále pojiště
ni u bratrské pokladny nebo si zajistit! na
byté již čekatelství placením uznávacího po
platku, určeného stanovami, který však ne
smí převyšovati 1 Kč měsíčně.

§ 2.

Pokračovati v pojištění nebo zachovati si 
čekatelství ve smyslu § 1 možno jen po dobu, 
dokud pojištěný nevstoupí do zaměstnání, 
podléhajícího pojištění zaopatřovacímu.

§ 1.
Zmocnění dané vládě článkem X. zákona 

ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 Sb. z. a n. ex 
1920, jakož i paragrafem 7 zákona ze dne
17. prosince 1919, čís. 3 Sb. z. a n. ex 1920,

§ 3.
Kdo chce pokračovati v pojištění u bratr

ské pokladny, musí platiti plně příspěvky 
(zaměstnavatelské i členské) ve lhůtách 
splatnosti určených stanovami. Pojištěnec
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nemůže dále pokračovali v pojištění, neza- 
platil-li příspěvků po tři měsíce. Pojištěnec 
pokračuje v pojištění pouze po dobu, za niž 
byly zaplaceny plné příspěvky.

§ 4.
Čekatelství nabyté povinným pojištěním 

nebo dobrovolným dalším pokračováním v po
jištění u bratrské pokladny zachovává se pla
cením uznávacího poplatku, uvedeného v § 1, 
a zaniká, nebyl-li uznávací poplatek zaplacen 
po 6 měsíců po sobě. Stane-li se však bývalý 
člen bratrské pokladny, jehož čekatelství za
niklo tímto způsobem, v roce po uplynutí po
sledního měsíce, zá nějž zaplatil uznávací po
platek, opět členem tuzemské bratrské po
kladny, nabývá po jednoročním zaměstnání 
opět dřívějších čekatelství.

§ 5-
Vyhrazený rok ve smyslu § 8 zákona ze 

dne 28. července 1889, č. 127 ř. z., počíná, po- 
kračuje-li někdo dobrovolně dále v pojištění 
koncem měsíce, za nějž byly zaplaceny plné 
příspěvky. Zachová-li se čekatelství, jest za
kázáno vyplatiti záložní podíl, dokud neuply
ne rok od konce .posledního měsíce, za nějž 
byl zaplacen uznávací poplatek.

§ 6.

člen bratrské pokladny, který, zachovav si 
čekatelství placením uznávacího poplatku, 
vstoupil do zaměstnání, podrobeného po
jištění u bratrské pokladny, pokračuje v po
jištění bez zvýšení příspěvků vzhledem na 
dobu, po kterou nebyl v zaměstnání podrobe
ném pojištění u bratrské pokladny.

§ 7.
Příspěvky lze ve smyslu § 9 zákona ze dne 

28. července 1889, č. 127 ř. z., na žádost osoby 
k doplacení povinné doplatit! ve stejných mě
síčních splátkách, avšak nejpozději do jed
noho roku od opětného vstupu do zaměstnání. 
Vznikne-li pojistný případ dříve, než byly 
příspěvky úplně zaplaceny, budiž zbytek srá

žen z provise ve splátkách, které však ne
smějí býti větší než čtvrtina částky provise. 
Vystoupí-li člen bratrské pokladny před 
úplným zaplacením příspěvků, budiž do doby 
členské započítána jen část dovolené nebo vo
jenské služby, po kterou platil příspěvky.

§ B.
Ustanovení bodu 2. a 3. §u 13 zákona o děl

nickém nemocenském pojištění platí i pro 
bratrské pokladny.

§ 9.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Jeho předpisů budiž užíváno také bez 
změny stanov bratrských pokladen. Než bude 
stanovami určena jiná částka pro uznávací 
poplatek, činí tento 1 Kč měsíčně.

3- nebo 6měsíční propadné lhůty, stano
vené v §§ 3 a 4, počínají plynouti členům 
bratrských pokladen, kteří vystoupili z práce 
po 1. červnu 1921, dnem, kdy tento zákon 
nabude účinnosti.

Vláda se zmocňuje, aby v obvodech revír
ních báňských úřadů, kde je toho třeba vzhle
dem k zvláštním poměrům, udělila nařízením 
právo zachovati si čekatelství i členům vy
stoupivším ze zaměstnání podrobeného poji
štění u bratrské pokladny před 1. červnem 
1921, avšak po 28. říjnu 1918, jestliže doko
nali aspoň lOletou členskou dobu a zaplatí do 
6 měsíců ode dne, kdy nabude nařízení účin
nosti, uznávací poplatek za celou dobu po je
jich vystoupení ze zaměstnání.

§ 10.
Provedením tohoto zákona pověřuje se 

ministr veřejných prací po dohodě s mini
strem sociální páče.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.

Státní tiskárna v Praze.


