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sociální péče v dohodě se súčastněnými 
ministry.

černý v. r.
Dr. Schieszl v. r. 
Dr. Peroutka v. r. 
Roubík v. r. 
Syrový v. r.

Dr. Krčmář v. r, 
Dr. Říha v. r. 
Dr. Slávik v. r. 
Dr. Fatka v. r.

145.
Vládní nařízení 

ze dne 16. července 1926, 
kterým se provádějí některá ustanovení zá
kona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. z. a n., 
o nemocenském pojištění veřejných zaměst

nanců.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 4, 16, 24, 30, 32, 33, 37 a 45 zákona 
ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. z. a n., o ne
mocenském pojištění veřejných zaměstnanců:

§ I-
í1) Pro obvod každého okresního úřadu zři

zuje se okresní sbor Léčebného fondu, v jehož 
čele stojí přednosta okresního úřadu nebo jeho 
zástupce. Obvodem okresního politického 
úřadu hlavního města Prahy a zemského hlav
ního města Brna j est obvod stanovený zákony, 
ze dne 6. února 1920, č. 114, resp. ze dne 
16. dubna 1919, č. 213 Sb. z. a n.

(2) Kancelářské práce okresního sboru ob
starává okresní úřad na náklad Léčebného 
fondu.

§ 2.
Ke kancelářským pracím okresního sboru 

Léčebného fondu náleží kromě obstarávání 
agendy související s působností okresního 
sboru Léčebného fondu v oboru léčebné péče 
(§ 24 zákona):

1. Vedení evidence pojištění podléhajících
a) zaměstnanců zemí, župních svazů, žup, 

okresů, obcí a fondů a ústavů jimi spravova
ných, jakož i osob, uvedených v § 1, odst. 1., 
písm. e), a v odst, 2. §u 1 zák. č. 221/1925 
Sb. z. a n., pokud v obvodě okresního úřadu 
jsou zaměstnány;

b) osob, kterým stát, státní podniky, nebo 
veřejné fondy státem spravované vyplácejí 
normální odpočivné nebo zaopatřovací požitky, 
pokud v obvodě okresního úřadu bydlí;

c) osob, kterým země, župní svazy, župy, 
okresy, obce a fondy a ústavy jimi spravované 
vyplácejí normální odpočivné nebo zaopatřo
vací požitky, pokud v obvodě okresního úřadu 
bydlí.

2. Předpisování a účtování platby pojistného 
za osoby, uvedené v bodě 1., písm. a) a c).

3. Provádění místní kontroly stavu a požitků 
těchto osob.

4. Předkládání měsíčních výkazů o předpisu 
a platbě pojistného ústřednímu sboru.

§ 3.
Prováděje tyto práce (§ 2) bude okresní 

úřad:
a) přijímati a potvřzovati přihlášky a od

hlášky osob uvedených v § 2 tohoto nařízení 
podle § 4, odst. 1., zák. č. 221/1925 Sb. z. a n. 
na formulářích stanovami předepsaných;

b) povede seznam osob takto přihlášených 
podle jednotlivých zaměstnavatelů, resp. po
dle úřadů, vyplácejících normální služební, 
odpočivné a zaopatřovací požitky (katastr 
zaměstnavatelů).

§ 4.
(!) Za zaměstnavatele podle zák. č. 

221/1925 Sb. z. a n. jest považovat! ten právní 
subjekt, v jehož službách jest zaměstnána 
osoba pojistné povinnosti podléhající, nebo 
který jest povinen vyplácet! normální slu
žební, odpočivné nebo zaopatřovací požitky.

(2) V jednotlivých oborech veřejné správy 
bude po slyšení Léčebného fondu stanoveno 
příslušným ústředním úřadem, které úřady 
nebo která služební místa budou přihlašovati 
a odhlašovati pojištěnce podle § 4 zákona a 
platití za ně pojistné podle § 31 zákona.

§ 5.
(1) Předpis pojistného za osoby uvedené 

v § 2, písm. a) a c), tohoto nařízení provede 
okresní úřad ihned po učiněné přihlášce a vydá 
platební výměr. Platební výměr jest předpisem 
pojistného na tak dlouho, dokud nenastanou 
změny pro placení pojistného rozhodné (pře
ložení nebo vystoupení ze služby zaměstnan
ce, zvýšení požitků, pensionování, úmrtí a 
pod.).

(2) Novým platebním výměrem ruší se vý
měr starý, a to s působností ode dne nastalé 
změny.

(s) Předpis a platbu pojistného jest zapsati 
do katastru zaměstnavatelů.
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§ 6.

Za pojištěnce, uvedené v § 1, odst. 1., písm.
a) a b), zák.-č. 221/1925 Sb. z. a n., jakož i za 
osoby, kterým stát, státní podniky nebo ve
řejné fondy státem spravované vyplácejí nor
mální odpočivné nebo zaopatřovací požitky, 
odvádí pojistné státní správa Léčebnému 
fondu ve lliůtách pozadu jdoucích, nej později 
čtvrtletně. Ministerstvo financí vydá v do
hodě s nej vyšším účetním kontrolním úřadem 
bližší všeobecné směrnice, podle kterých jest 
ve všech oborech státní správy zaříditi, ja
kým způsobem mají příslušné likvidatury 
aktivních, odpočivných (zaopatřovacích) po
žitků konati platby a vyúčtování pojistného.

§ 7.
(1) Za osoby uvedené v § 2, písm. a) a c), 

tohoto nařízení platí se pojistné souhrnně za 
všechny pojištěnce jednoho zaměstnavatele, 
zaměstnané nebo bydlící v obvodu téhož okres
ního úřadu, (u něho přihlášené), v měsíčních 
lliůtách pozadu, v částkách zaokrouhlených na 
vyšší desetihaléř. Kalendářní měsíc započatý 
se považuje za měsíc dokonaný.

(2) Pojistné bude placeno prostřednictvím 
poštovního úřadu šekového na místně pří
slušný podúčet Léčebného fondu, který se
zřídí pro každý okresní sbor.

nich, odpočivných nebo zaopatřovacích, mě
síčně však nejméně 16-— Kč a nejvíce 
50— Kč.

§ 9-
Bezúročné zálohy poskytnuté státem podle 

odstavce 2 §u 37 zák. č. 221/1925 Sb. z. a n. 
k úhradě nákladů spojených s počátečním 
zařízením a působením Léčebného fondu 
budou splaceny státní pokladně, jakmile to 
dovolí peněžní stav šekového účtu Léčebného 
fondu u poštovního úřadu šekového, nejpoz- 
ději však do konce června 1927.

§ io.
Kde v ustanoveních tohoto nařízení mluví 

se o okresním úřadu, rozumí se tím politický 
úřad I. instance (hlavnoslužnovské úřady).

§ 11.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ; provésti je ukládá se ministru sociální 
péče v dohodě s ministrem financí a vnitra.

Černý v. r.
Dr. Schieszl v. r. Dr. Krčmář v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Říha v. r.
Roubík v. r. Dr. Slávik v. r.

§ 8-

Pojistné činí 2% ze stálých požitků služeb-
Syrový v. r. Dr. Fatka v. r.
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