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199.
Vládní nařízení 

ze dne 12, října 1925,
jímž se provádí zákon, kterým se ustanovuje 
doba nové organisace vojenskýeíi soudů a 
upravuje přejímání důstojníků justiční služby 

do občanské soudní služby.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 a § 3, odst. 2., zákona ze dne 19. srpna 
1925, č. 198 Sb. z. a n., kterým se ustanovuje 
doba nové organisace vojenských soudů a 
upravuje přejímání důstojníků justiční služby 
do občanské soudní služby:

§ I-
(!) Žádost za jmenování soudcem u soudů 

občanských nebo státním zástupcem podá dů
stojník justiční služby československého voj
ska služebním postupem k ministerstvu ná
rodní obrany, připojiv k ní doklady o vykona
ných theoretických i praktických zkouškách, 
jakož i vysvědčení úředního lékaře o zdravot
ním stavu.

(2) Nemá-li ministerstvo národní obrany 
námitek, postoupí žádost ministerstvu spra
vedlnosti k dalšímu vyřízení a připojí všechny 
osobní spisy důstojníka, o nějž jde, pokud 
spisy ty mohou míti význam pro rozhodování 
o podané žádosti.

(3) žádosti důstojníků, jež ministerstvo ná
rodní obrany z vojenské služby propustiti 
nechce, nebo jež ministerstvo spravedlnosti 
odmítá převzíti do služby u soudů občanských 
nebo státních zastupitelstev, budou těmto dů
stojníkům se zamítavým vyřízením vráceny 
ministerstvem národní obrany, a to v posléz 
uvedeném případě s odvoláním se na rozhod
nutí ministerstva spravedlnosti.

§ 2.

O tom, zda převzatého důstojníka lze podle 
§ 3, odst. 1., zákona užiti též v ostatních obo
rech soudnictví, v nichž aspoň po jeden rok 
konal s úspěchem pomocnou soudcovskou služ
bu, rozhoduje ministr spravedlnosti k návrhu 
předsedy sborového soudu druhé instance, 
jenž před podáním návrhu vykoná nutná še
tření a vyžádá si posudek příslušné kvalifi
kační komise.

§ 3.
Doplňovací zkouška zmíněná v § 3 zákona 

koná se podle předpisů platných pro výkon 
zkoušky soudcovské s tou výjimkou, že se ne

koná z oboru práva trestního (hmotného i for
málního) a že domácí písemná práce z právní 
vědy odpadá.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Jeho provedení ukládá se ministrům 
spravedlnosti a národní obrany.

švehla v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r.
Dr. Winíer v. r. 
Udržal v. r.

Šrámek v. r. 
Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Káliay v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 9. října 1925, 

kterým se provádějí §§ 267, 274, 275 a 276 
zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., 
o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, 

invalidity a stáří.

Vláda republiky československé nařizuje po
dle §§ 267, 274, 275, 276 a 288 zákona ze- dne
9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění za
městnanců pro případ nemoci, invalidity a 
stáří, a podle § 148, odst. 3., zákona ze dne
10. června 1925, č. 148 Sb. z. a n., o pojištění 
osob samostatně hospodařících pro případ 
invalidity a stáří:

§ 1.
Dnem 1. července 1926 zastaví pojišťovací 

činnost:
1. okresní nemocenské pokladny, které se 

nepřemění na základě §§ 24 a 266 zákona 
č. 221/1924 Sb. z. a n. v okresní nemocenské 
pojišťovny,

2. zemědělské nemocenské pokladny, které 
se nepřemění na základě §§ 25 a 266 zákona 
č. 221/1924 Sb. z. a n. v zemědělské nemocen
ské pojišťovny,

3. spolecenstevní (gremiální) nemocenské 
pokladny, které nevyhovují ustanovení § 27 
zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.

§ 2.

Dnem 1. července 1926 pozbudou spolkové
nemocenské pokladny a zapsané pokladny


