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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. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Winíer v. r.
Dr. Franke v. r.
Udržal 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
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pomocné, které nevyhovují ustanovením
§§ 28, pokud se týče 29 zákona č. 221/1924
Sb. z. a n., práva pojišťovati osoby povinně
pojištěné pro případ nemoci podle tohoto zá
kona s účinkem, že by osoby ty nemusily býti
pojištěny u příslušné nemocenské pojišťovny.
§ 3.
Nemocenské pokladny uvedené v §§ 1 a 2
jsou povinny podati do 80. září 1926 dozor
čímu úřadu zprávy uvedené v § 72 zákona ze
dne 30. března 1888, č. 33 ř. z., případně
v § 137 zák. článku XIX z roku 1907 za dobu
své působnosti, za niž jich ještě nepodaly.
§ 4.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem 1. čer
vence 1926; provésti je ukládá se ministru
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
švelila v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Malypeix v. r.
Udržal
v. r.
Srba v. r.
Dr. Káilay v. r.
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.

Novák v. r.
Dr. Winter v. r.

Vyhláška ministra pro zásobování lidu
ze dne 8. října 1925
o zajištění domácí spotřeby řepového cukru
ve výrobním období 1925/1926.

K provedení a zajištění předpisu § 1, odst.
1., vládního nařízení ze dne 18. června 1925,
č. 151 Sb. z. a n., o zajištění domácí spotřeby
řepového cukru ve výrobním období 1925/1926,

ministr pro zásobování lidu vyhlašuje toto:
Aby bylo obyvatelstvo po celé výrobní ob
dobí 1925/1926 v rámci kontigentů rafinády
uvedených v § 1, odst. 1., vlád. nař. č. 151/1925
Sb. z. a n. řádně cukrem zásobováno a zabrá
něno bylo přesunům zdaněného cukru z Čech,
Moravy a Slezska na Slovensko nad přípust
nou míru, opravňují se k podání zásilek
cukru k dopravě železnicemi z území Čech,
Moravy a Slezska na Slovensko v množství
nad 800 kg pouze rafinerie cukru. Zásilky
cukru tomuto předpisu nevyhovující nesmějí
železniční úřady k dopravě přijmouti.
Dr. Franke v. r.

202.

Zákon zo dňa 7. augusta 1925,
ktorým sa zmeňujú niektoré ustanovenia
uherského obchodného zákona zák. čl.
XXXVII/1875 o poistení proti škodám a o ži
votném poistení.

Národně shromaždenie republiky československej usnieslo sa na tomto zákone:
Čl. I.

§ 485 bod 4, zák. čl. XXXVII/1875 sa
zrušuje.
Čl. II.

Za § 473 zák. čl. XXXVII/1875 nech sa
vpíše:
§ 473 a. I1) Následuj úce premie sú splatné,
ak nie je nič iného ujednané, prvým dňom
poisťovacieho obdobia, pre ktoré sú určené.
(2) Nebude-li takáto prémia v deň splat
nosti zaplatená, má poistený na svoje vlastně
útraty písomne byť napomenutý, aby platil,
a zároveň upovedomený o právnych následkoch ďalšieho meškania v plátení, při čom
mu bude ustanovená dodatečná lehota najmenej jedného mesiaca. Tohoto napomenutia
není třeba, keď bol poistený najskór osem
dní před splatnosťou písomne napomenutý na
platenie a zároveň upovedomený o právnych
následkoch meškania v plátení, a keď mu bola
povolená dodatečná lehota najmenej jedného
mesiaca odo dňa splatnosti.
(3) Zameškal-li poistený pri uplynutí dodatočnej lehoty platenie premie, rnóže poisťovatel’, pokial’ nebolo zaplatené, zrušit’ smluvu
s okamžitým účinkem (vypovedať bez výpcvednej lehoty). Za výpověď sa považuje, ne
bude-li uplatňovaný u súdu nárok na prémiu
behorn troch mesiacov po uplynutí dodatočnej
lehoty.
(4) Nastúpi-li poistná příhoda po uplynutí
dodatočnej lehoty, a poistený v tej době je
v meškaní s plátením premie, je poisťovatel’
oslobodený od plnenia závázkov.
(5) Ak ale poisťovatel’ behorn trojmesačnej
lehoty (odst. 3.) uplatňoval nárok u súdu, je
poisťovatel’ povinný plnit’, keď poistná udá
lost’ nastala v době, pre ktorú prémiu vy
máhá, i vtedy, keď prémia v době události
nebola zaplatená. Poisťovatel’ je však plnenia
prostý, vzdal-li sa nároku ešte před poistnou
udalosťou.
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