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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.
Malypeix v. r. 
Srba v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.

Dr. Dolanský v. r.
Udržal v. r.
Dr. Káilay 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.

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 českoslo- 
venskej usnieslo sa na tomto zákone:

Čl. I.

§ 485 bod 4, zák. čl. XXXVII/1875 sa 
zrušuje.
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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 násled- 
koch ďalšieho meškania v plátení, při čom 
mu bude ustanovená dodatečná lehota najme- 
nej 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 do- 
datočnej lehoty platenie premie, rnóže poisťo- 
vatel’, pokial’ nebolo zaplatené, zrušit’ smluvu 
s okamžitým účinkem (vypovedať bez výpc- 
vednej 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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