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§ 116.
(1) Uložení jmění pokladen (§88 zákona)
určí blíže stanovy.
(2) Ústav, u něhož mohou býti deponovány
hotovosti až do výše šestiměsíční potřeby, určí
představenstvo, proti jehož usnesení přísluší
dozorčímu výboru právo odporu ve smyslu
§ 47 zákona.
§ 117.
Vybral-li pojištěnec, který byl před účin
ností zákona členem několika bratrských po
kladen, aniž přerušil členství po dobu delší
3 let, podle dřívějších předpisů záložní podíl
pouze u některých bratrských pokladen, ztrácí
jen dobu členskou, za kterou vybral záložní
podíl. Vyplacení záložního podílu proti před
pisům v době výplaty platným není členovi
na újmu. Člen jest však povinen k výzvě
bratrské pokladny vrátiti vyplacený reservní
podíl s 5%ními úroky nanejvýše Sletými. Na
žádost osoby k placení povinné povolí bratr
ská pokladna takové měsíční splátky, aby byl
zaplacen celý dluh nej později do jednoho
roku. Nastane-li případ pojistný před úplným
zapravením, je odečísti nedoplatek od za
opatřovacího platu ve splátkách, které však
nesmějí převyšovat! % zaopatřovacího platu.
§ 118.
Do doby členské budiž započtena i doba člen
ství podle dřívějších předpisů bez přerušení
ztrávená mimo území republiky českosloven
ské u bratrské pokladny aneb u podobného po
jišťovacího ústavu:
a) v území inkorporovaném do dne inkorporace,
b) v části území Těšínského Slezska při
kázané republice Polské do rozdělení Tě
šínská,
c) v jiných částech bývalé rakousko-uherské monarchie do dne 28. října 1918.

nabudou účinnosti dnem ukončení likvidace
sloučených bratrských pokladen. Tento den
vyhlásí ministr veřejných prací ve Sbírce zá
konů a nařízení.
(2) Nařízení to provede ministr veřejných
prací v dohodě se zúčastněnými ministry.
Bechyně
Srba v. r.
Maíypetr v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Bečka v. r.
Udržal v. r.

v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Habrman v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Beneš v. r.
Stříbrný v. r.
Tučný v. r.

198.
Vládni nařízení
ze dne 11. října 1923
o zvěrolékařské komoře.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 2 zákona ze dne 20. února 1920, č. 133
Sb. z. a n., jímž zřizují se zvěrolékařské ko
mory :
§ IPro celé území státní zřizuje se zvěrolékařská komora se sídlem v Praze.
§ 2.
Vládní nařízení ze dne 14. května 1920,
ě. 352 Sb. z. a n., o obvodě a sídle zvěrolékařských komor, se tímto zrušuje. .
§ 3.
Prováděti toto nařízení, které nabývá účin
nosti dnem vyhlášení, naleží ministrům země
dělství, vnitra a spravedlnosti.
Bechyně v. r.

§ 119.
Pokud se mluví v tomto nařízení o zákonu
bez jakýchkoli dodatků, rozumí se tím zákon
čís. 242/1922 Sb. z. a n.
§ 120.
(i) Toto nařízení a zároveň celý zákon, po
kud jeho platnost nenastala již jeho vydáním,
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