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Vládní nařízení
ze dne 22. prosince 1926,
jímž se mění volební řád do orgánů Léčeb
ného fondu veřejných zaměstnanců a do i’OZhodčích soudů.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 16 a 17, odst. 8., pokud se týče § 41,
odst. 8., zákona ze dne 15. října 1925, č. 221
Sb. z. a n., o nemocenském pojištění veřej
ných zaměstnanců:
ČI. I.
Vládní nařízení ze dne 16. července 1926,
č. 146 Sb. z. a n., kterým se vydává volební
řád do orgánů Léčebného fondu veřejných
zaměstnanců a do rozhodčích soudů, mění se
takto:
1. V § 3, odst. 1., v 2. řádce nahrazuje se
slovo „bydlící" slovem „zaměstnané" a odsta
vec ten doplňuje se na konci touto větou:
„Osoby požívající odpočivných nebo zaopa
třovacích požitků volí členy toho okresního
sboru, v jehož obvodě bydlí".
2. V § 6, odst. 1., mění se lhůta 8 týdnů na
10 týdnů.
3. V § 9, odst. 2., vypouštějí se slova
„den a".
4. § 9, odst. 3., upravuje se takto: „Okresní
sbor vyškrtne z těchto seznamů osoby, které
nemají práva volebního, nebo jsou z něho vy
loučeny a doplní je jmény a ostatními údaji
osob, majících právo volební, v seznamu ne

uvedených. Dále sestaví okresní sbor dle sku
pin a v abecedním pořádku seznam voličů,
požívajících odpočivných (zaopatřovacích)
požitků. Takto upravené seznamy rozdělené
podle skupin a sestavené podle zaměstnavatelů
označí římskými číslicemi, jednotlivé voliče
arabskými číslicemi a připojí v předu pře
hledný seznam zaměstnavatelů (úřadů) dle
římských číslic".
5. V § 10, odst. 1., na místo slov „14. dne"
nastupují slova „21. dne".
6. V § 14, odst. 5., připojuje se za slova:
„o 14. hodině" doplněk „U okresního sboru
s větším počtem než 8000 voličů o 8. hodině".
7. V § 48 nahrazují se lhůty 1. ledna 1927,
resp. 1. března 1927 lhůtami 1. dubna 1927,
resp. 1. července 1927. Poslední věta tohoto
paragrafu se vypouští.
ČI. II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1927. Provedením jeho pověřuje se
ministr sociální péče v dohodě s ministrem
vnitra.
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