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229.
Vyhláška ministra sociální péče 

ze dne 9. října 1925,
kterou se podle § 55, odst. 4., zákona ze dne 
8. července 1925, č. 172 Sb, z. a n., o letectví, 
stanoví lhůta, ve které jest podniky již stá
vající a podle § 48 téhož zákona do úrazové 
povinnosti pojistné vstupující ohlásiti u pří

slušné úrazové pojišťovny.

§ I-
ř1) Podnikatelé provozu pojištěním povin

ného, t. j. držitel letadla, pokud se týče maji
tel letecké provozovny (§ 48, odst. 4., zák. 
č. 172/1925 Sb. z. a n.) jsou povinni, podati 
oznámení předepsané v § 18 zákona ze dne 
2,8. prosince 1887, č. 1 ř. z. na rok 1888, o úra
zovém pojištění dělníků, pokud se týče v § 12 
zák. čl. XIX/1907, o pojištění průmyslových 
a obchodních zaměstnanců pro případ nemoci 
a úrazu, do 30 dnů od uveřejnění této vy
hlášky, pokud jde o podniky již stávající 
v den 1. listopadu 1925.

(2) Pro přihlašovací povinnost podnikatelů 
provozu pojištěním povinného a zahájeného

teprve po 1. listopadu 1925 platí lhůta stano
vená v § 18 zák. č. 1/1888 ř. z., pokud se týče 
v § 12 zák. čl. XIX/1907.

(3) U letadel řídí se místní příslušnost úra
zové pojišťovny jejich domovským přístavem 
(§ 48, odst. 2., zák č. 172/1925 Sb. z. a n.).

§ 2.
(1) O údajích, jež tato oznámení musí ob- 

sahovati, platí ustanovení § 18 zák. č. 
1/1888 ř. z., pokud se týče § 12 zák. čl. 
XIX/1907.

(2) Příslušné formuláře mohou podnikatelé 
vyžádati od dotyčných úrazových pojišťoven.

§ 3-
Podnikatelé, kteří podají oznámení, jež ob

sahují nepravdivé skutkové údaje, nebo kteří 
nevyhoví vůbec nebo včas této oznamovací 
povinnosti, nebo jí nevyhoví způsobem přede
psaným, podléhají trestním nebo pořádkovým 
ustanovením zák. č. 1/1888 ř. z., pokud se 
týče zák. čl. XIX/1907.
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