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Či. VI.
Zákon tento nabude účinnosti 1. dne mě

síce následujícího po vyhlášení. Ministrům fi
nancí, veřejných prací, průmyslu, obchodu a 
živností se ukládá, aby provedli tento zákon.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Engliš v. r. Roubík v. r.
Dr. Peroutka v. r.

117.
Zákon ze dne 1. července 1926, 

jímž se zachovávají pro pensijní pojištěnce 
a pro členy báňských bratrských pokladen 
v platnosti některá ustanovení právních před

pisů o nemocenském pojištění.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Pro zaměstnance podrobené pojištění podle 

právních předpisův o pensijním pojištění sou
kromých zaměstnanců, čítajíc v to i osoby 
u pensijních ústavů skutečně pojištěné a dále 
osoby uvedené v § 2, odst. 1., č. 1, 4 a 7 zá
kona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n., 
a v § 9, č. 3 vládního nařízení ze dne 29. pro
since 1921, č. 506 Sb. z. a n., zůstávají v plat
nosti ustanovení §§ 1—10, 13, 19—38 a 41, 
1. odst. zákona ze dne 30. března 1888, č. 33 
ř. z., jakož i obdobná ustanovení zákonného 
článku XIX z roku 1907 a zákonů je pozmě
ňujících a doplňujících i přes 30. červen 1926. 
Jinak vztahují se i na tyto osoby ustanovení 
zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n.

§ 2.

Pro nemocenské pojištění členů báňských 
bratrských pokladen podle zákona ze dne 11. 
července 1922, č. 242 Sb. z. a n., prodlužuje 
se působnost zákona ze dne 30. března 1888, 
č. 33 ř. z., jakož i obdobná ustanovení zá
konného článku XIX z roku 1907 a zákonu 
je pozměňujících a doplňujících i přes 30. čer
ven 1926.

§ 3.
Zákon nabude účinnosti dne 1. července 

1926 a provede jej ministr sociální péče a 
ministr veřejných prací.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Schieszl v. r. Roubík v. r.

118.
Zákon ze dne 1. července 1926,

jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 
9. října 1824, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění 
zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity

a stáří.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

ČI. I.

§ 275 odst. 1. zákona č. 221 Sb. z. a n. 
z r. 1924 zní takto:

Společenstevní (gremiální) nemocenskou 
pokladnu, která nevyhovuje ustanovení § 27, 
jest zrušiti dnem 31. prosince 1926.

ČI. II.
§ 276 odst. 1. zákona č. 221 Sb. z. a n. 

z r. 1924 zní takto:
Spolkové nemocenské pokladny a zapsané 

pokladny pomocné, které nevyhovují ustano
vením §§ 28, pokud se týče 29, pozbudou dnem 
31. prosince 1926 práva, pojišťovati osoby 
povinně pojištěné pro případ nemoci podle to
hoto zákona s účinkem, že by osoby ty ne
musely býti pojištěny u příslušné nemocenské 
pojišťovny a provedou likvidaci.

čl. III.
Ustanovení tohoto zákona nabudou účin

nosti dnem 1. července 1926.
Ministru sociální péče se ukládá, aby tento 

zákon provedl, dohodná se se zúčastněnými 
ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.

Dr. Schieszl v. r.

119.
Vládní nařízení 

ze dne 2. července 1926, 
kterým se zřizuje okresní soud civilní pro 

vnitřní Prahu (I., II., V. a VI.).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. října 1925, č. 213 
Sb. z. a n., kterým se upravuje soudnictví 
v hlavním městě Praze:


