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90.
Vládní nařízení 

ze dne 25. června 1926,
jímž se částečně mění viádní nařízení ze dne

9. října 1925, č. 200 Sb. z. a n., 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 
podle §§ 267 a 288 zákona ze dne 9. října 
1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměst
nanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, 
a podle § 148, odst. 3., zákona ze dne 10. červ
na 1925, č. 148 Sb. z. a n., o pojištění osob 
samostatně hospodařících pro případ invali
dity a stáří:

čl. I.
Ustanovení §u 1, č. 1., vládního nařízení 

č. 200/1925 Sb. z. a n., podle něhož dnem 
1. července 1926 zastaví pojišťovací činnost 
okresní nemocenské pokladny, které se ne
přemění na základě §§ 24 a 266 zákona 
č. 221/1924 Sb. z. a n. v okresní nemocenské 
pojišťovny, mění se tak, že zastavení poji
šťovací činnosti uvedených pokladen musí na- 
stati nejpozději dnem 1. října 1926. Dnem 
zastavení pojišťovací činnosti vstupuje též 
v účinnost ustanovení §u 268 a § 269 zákona. 
Pokladny tu uvedené jsou povinny podati 
zprávy, zmíněné v §u 267 zák. č. 221/1924 
Sb. z. a n., nejpozději do 31. prosince 1926.

Čl. II.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem 1. čer

vence 1926; provésti je ukládá se ministru 
sociální péče v dohodě se súčastněnými mi
nistry.

černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

91.
Vládní nařízení 

ze dne 25. června 1926,
jímž se upravuje poplatek za zpáteční lístek 

(výplatní stvrzenku).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 23 rak. poštovního zákona ze dne 5. li
stopadu 1837, č. 47 sb. zák. pol. z r. 1888, a 
podle § 17 uh. poštovního zákona ze dne 
26. prosince 1850, č. 4 ř. z. z r. 1851:

§1.

Vládní nařízení ze dne 4. září 1925, č. 187 
Sb. z. a n., o nové úpravě poštovních poplatků, 
se mění takto:

§ 1, C. ZVLÁŠTNÍ POPLATKY PŘI PO
DÁNÍ NEBO PO PODÁNÍ.

2. Za zpáteční lístek (výplatní stvrzenku):
a) při podání zásilky (poukáz

ky) .................................. 2 Kč 50 h,
ale za zpáteční lístky, které
budou podle § 189 zákona 
ze dne 9. října 1924, č. 221 
Sb. z. a n., o pojištění za
městnanců pro případ ne
moci, invalidity a stáří, 
k obyčejným psa
ní m do tuzemska připojo- 
vati pojišťovací ústavy 
tímto zákonem zřízené, . . 1 KČ — h
za každý zpáteční lístek;

b) po podání zásilky (poukáz
ky) .................................. 5 Kč — h.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. 
července 1926 a provede je ministr pošt a 
telegrafů.

černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praze.


