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184.
Zákon ze dne 8. listopadu 1928,
jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října
1924, čís. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměst
nanců pro případ nemoci, invalidity a stáří.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
§ 1.
§ 2 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. V odst. 1. se připojuje na konci tato věta:
Činnost spolupracujících dětí v podniku
(hospodářství) rodičů nezakládá sama o sobě
smluvního poměru pracovního.
2. Odst. 3. se vypouští.
§2.
Nadpis nad § 5 zákona č. 221/1924 Sb. z.
a n. se mění takto:
Kdo je vyňat z pojistné povinnosti.
§3.
§ 5 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
takto:
1. Úvodní věta zní:
Z povinného pojištění nemocenského podle
tohoto zákona jsou vyňati:
2. Písm. b) zní: osoby, podléhající po
jistné povinnosti podle §§ 2 a 3 zákona
ze dne 11. července 1922, č. 242 Sb. z. a n.,
o pojištění u báňských bratrských pokladen.
3. Písm. c) zní: zaměstnanci cizích za
stupitelských úřadů v republice českoslo
venské zřízených, jakož i mezinárodních
komisí a osob požívajících v republice česko
slovenské práva exteritoriality, pokud jsou
cizozemci.
§4.
§ o zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:

1. Úvodní věta zní:
Z povinného pojištění invalidního a sta
robního podle tohoto zákona jsou vyňati:
2. Poslední věta písm. a) zní:
O rovnocennosti nároků rozhoduje mini
sterstvo sociální péče po slyšení ústřední so
ciální pojišťovny; pro uznání rovnocennosti
je požadovat! průkaz dostatečného zabezpe
čení nároků;
3. Za ustanovení písm. e) vsunuje se další
ustanovení označené písm. f) tohoto znění:
f) osoby, které nepřekročily 16. roku svého
věku.
§5.
§ 7 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. Odstavec 2. zní:
(2) Rovněž pojištění invalidní a starobní
vzniká tímto dnem, byl-li zaměstnanec u po
jišťovny včas (§ 17) přihlášen k pojištění.
Nestalo-li se tak, vzniká toto pojištění teprve
dnem, kdy přihláška došla pojišťovně, nebo
kdy byla doporučeně podána na poštu; dobu
nejvýše tolika příspěvkových týdnů před
tímto' dnem, kolik činí čekací doba podle
§ 107, je započítat! jenom, když za ně bylo za
placeno pojistné.
2. Za odstavec 3! vsunuje se nový odstavec
tohoto znění:
(4) Nevyhoví-li zaměstnavatel své povin
nosti podle odstavce 1. § 17, je zaměstnanec
oprávněn přihlásit! se sám u příslušné nemo
censké pojišťovny. Zaměstnanec je též
oprávněn podati všechna jiná oznámení
(§§ 18 a 19), aniž se tím ruší povinnost za
městnavatelova. Zaměstnanec může býti též
přihlášen osobou jinou nebo nemocenskou po
jišťovnou z úřední moci.
§ 6.
§ 12 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění,
doplňuje a zní takto:
(i) Pojištěnci zařadí se podle své mzdy
takto do mzdových tříd :
no
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M

Mzdová
třída

denně

d a

týdně

Za střední
denní mzdu
xVO

měsíčně

Kč

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

nad

do

—
6—
10'—
14'—
18'—
22'—
25'50
28'50
31'50
34'50

6'—
10'14'18 —
22'—
25'50
28'50
31'50
34'50

~

nad

__
38 —
60'—
84'108'—
132153171-189'—
207'-

(2) Pro zařazení do mzdových tříd je směicuatná mzda pojištěncova docílená za určité
časové období (den, týden, měsíc).
(3) Koná-li zaměstnanec práce nebo služby
zpravidla méně než 6 dní v týdnu, nebo nekona-li jich po celé týdenní nebo měsíční pracovní období, považuje se za denní mzdu šestý
díl mzdy docílené za týden nebo dvacátýpátý
díl mzdy docílené za měsíc.
(4) Smluví-li se mzda podle jiného měřítka
(mzda kusová, úkolová, skupinová, dávky osob
třetích a pod.), určí se mzdová třída podle
částkyjež zaměstnanci přísluší pravděpodobne jako střední za týden nebo měsíc.
(5) Učně (volontéra, praktikanta), jenž
buď nemá vůbec mzdy nebo má jen požitky
naturální, jest zařaditi do první třídy.
(6) Hodnota naturálních požitků (§ 11)
může způsobiti zařazení jen o 3 třídy, u deputátníků o 2 třídy, u pomocnic v domácnosti,
čeledi hospodářské a učňů jen o jednu třídu
vyšší nežli jaké odůvodňuje mzda na
penězích, čeledí hospodářskou jsou osoby
zjednané v zemědělství nebo lesnictví na nej
méně jednoměsíční práce nižšího druhu, jež
sdílejí společnou domácnost se zaměstnava
telem.
(7) Pro pojištění invalidní a starobní tvoří
jednu třídu
třídy I. a II...............................jako třída Aa
třída III..................................... jako třída Ab
třídy IV. a V............................ jako třída B
třídy VI. a VII......................... jako třída C
třídy VIII. ažX........................ jako třída D.
(s) Mzdové třídy mohou býti měněny naří
zením po návrhu ústřední sociální pojišťovny.

do
36'60'—
84'—
108' —
132'—
153'171'—
189-—
207'—
—

j__ nad
_
150'—
250'—
350'—
450 —
550'—
637'50
712'50
787ř50
862'50

do
150'—
250'—
350'—
450-—
550'—
637-50
712-50
787-50

i

862-50
.

4'—
8- —
12'—
16' —
20' —
24'—
27'—
30'—
33 —
38-—

§ 7.
§ 14 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění,
doplňuje a zní takto:
C1) Zaměstnavatelé jsou povinni vésti zá
znamy, kterých je třeba, aby byly vyšetřeny
požitky jednotlivých pojištěncův, a uschová
vali je aspoň po dobu tří let.
(2) ^ Nařízením jest ustanoviti, jak mají
býti záznamy vedeny a uschovávány, při čemž H
možno zprostiti této povinnosti zaměstnava
tele, kteří nezaměstnávají zpravidla více než
3 osoby podléhající pojištění. Dokud toto na
řízení nebude vydáno, platí o vedení a uscho
vávání záznamů obdobně ustanovení provádě
cích nařízení a předpisy vydané k zákonu ze
dne 8. února 1909, č. 29 ř. z., na Slovensku a
v Podkarpatské Rusi k § 20 zák. či. XIX
z roku 1907.
§ 8.
§ 15 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto :
1. Odst. 1. se doplňuje větou tohoto znění:
a činiti si výpisy o skutečnostech rozhodných
pro pojištění.
2. Odst. 2. zní:
_(2) zmocněnci ti, jimiž mohou býti pouze
úředníci podle §§ 68 a 82 zákona, jsou povinni
zachovávati mlčenlivost o všech poměrech vý
robních, obchodních a provozovacích, které
jsou jim označeny za důvěrné.
§ 9.
Nadpis nad § 17 zákona č. 221/1924 Sb. z.
a n. zní takto:
Oddíl čtvrtý: O přihláškách, odhláškách,
oznámeních a průkazech.
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§ 10.

§ 17 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění,
doplňuje a zní takto:
(1) Zaměstnavatel je povinen přihlásiti
u příslušné nemocenské pojišťovny [§§ 24 až
29, 30a)] osoby u něho zaměstnané, jež pod
léhají pojistné povinnosti, nejpozději šestého
dne ode dne, kdy pojištěnec počal vykonávati
práce nebo služby povinně pojištěné, a odhlásiti je v téže lhůtě ode dne, kdy pojištěnec
přestal je vykonávati.
(2) Své povinnosti ohlašovací učinil za
městnavatel zadost, odevzdal-li přihlášku
neb odhlášku prokazatelně nejpozději šestého
dne poště nebo telegrafu (§ 194).
(s) Zaměstnavatel, který má pochybnosti
o pojistné povinnosti osoby u něho zaměst
nané, jest oprávněn současně s přihláškou pí
semně s udáním -důvodů prohlásili, že popírá
pojistnou povinnost přihlašované osoby. Rozhodne-li nemocenská pojišťovna, že osoba
takto přihlášená podléhá pojistné povinnosti,
a bude-li ke stížnosti zaměstnavatelově pravo
platně rozhodnuto, že pojistné povinnosti zde
není, jest pojišťovna podle § 174 povinna vrátiti zaplacené pojistné po srážce dávek pří
padně vyplacených.
§11§ 18 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. Odst. 1., písm. b) zní: Den a místo na
rození a domovskou obec pojištěnce a údaje
o jeho posledním zaměstnání a pojištění.
2. Odst. 3. zní: Odhláška obsahujž udání
potřebná k tomu, aby byla zjištěna totožnost
odhlašované osoby a den, kdy pojištěnec pře
stal vykonávati práce nebo služby povinně
pojištěné.
3. Za odst. 3. vsune se nový odstavec jako
odst. 4. tohoto znění:
(4) Přihlášky a odhlášky musejí se díti na
tištěných formulářích, které vydá Ústřední
sociální pojišťovna na svůj náklad.
§ 12.
§ 19 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
Zaměstnavatel je dále povinen nejpozději
šestého dne oznámiti každou změnu okolností
uvedených v § 18, odst. 1., písm. a).
§ 13.
§ 20 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
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1. Odst. 2. zní:
(2) Zaměstnavatel jest povinen nahraditi
nemocenské pojišťovně náklad za dávky, jež
pojišťovna učinila podle ustanovení zákona
nebo stanov, jestliže pojištěnce nepřihlásil
buď vůbec nebo jej přihlásil po uplynutí
lhůty uvedené v § 17 teprve, když nastal po
jistný případ. Přihlásil-li zaměstnavatel nižší
mzdu nebo neoznámil-li jejího zvýšení, je povi
nen nahraditi pojišťovně rozdíl mezi dávkami
placenými pojišťovnou podle skutečné mzdy
a dávkami, jež by pojištěnci příslušely podle
mzdy přihlášené.
2. Za odst. 2. vkládá se odst. 3. tohoto
znění:
(s) Náhrada podle odst. 2. se vymáhá
stejně jako pojistné.
§ 14.
§ 21 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. zní
takto:
Zaměstnavatel a zaměstnanec jsou povinni
kdykoli podati nemocenské pojišťovně nebo
politickým úřadům k jejich žádosti vysvětlení
o všech okolnostech, které jsou rozhodný pro
pojištění.
§ 15.
Za § 21 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. vsu
nuje se nové ustanovení jako § 21 a) tohoto
znění:
(1) Pro potřeby pojištění mohou býti naří
zením závazně zavedeny průkazy (legitimace)
pojištěnců a určen jejich obsah, úprava a kdo
je má vyplňovati a stanovena povinnost, kdy
jest se jimi vykázati.
(2) Těchto průkazů (legitimací) smí býti
použito yýhradně k záznamům o stavu poji
štění dotyčných osob.
§ 16.
§ 23 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. doplňuje
se tímto dalším odstavcem:
(3) Nové nemocenské pojišťovny lze zřizovati, pokud zákon jejich zřizování vůbec neza
kazuje, jen se svolením ministerstva sociální
péče, kamž nutno podati žádost zájemníků
(zaměstnavatelů nebo zaměstnanců) náležitě
doloženou. Ministerstvo sociální péče dá provésti příslušná šetření a rozhodne o žádosti
vyslechnouc ústřední sociální pojišťovnu. Při
kladném vyřízení jmenuje ministerstvo
sociální péče též první představenstvo a do
zorčí výbor nemocenské pojišťovny a současno
vydá její stanovy; rovněž jmenuje přísedící
110*
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(a náhradníky přísedících) rozhodčího soudu.
0 osobách takto jmenovaných platí jinak ob
dobně ustanovení §§ 131 až 134 této novely.
§ 17.
§ 24 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění a doplňuje takto:
1. Za odst. 1. vsune se nové ustanovení jako
odstavec 2. tohoto znění:
(2) Přechodné vykonávání prací nebo služeb
v obvodě jiné okresní nemocenské pojišťovny
nebo v zemědělství a lesnictví (§ 25). pokud
práce nebo služby jsou vykonávány u téhož
zaměstnavatele, nemění pojistné příslušnosti.
2. Dosavadní odstavce 2. až 4. mění se na
odstavce 3. až 5.
§ 18.
§ 25 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. Odst. 2. zní:
(2) Ustanovení § 24, odst. 2. až 5., platí
1 pro zemědělské nemocenské pojišťovny.
Dokud není obvod některého politického úřadu
I. stolice zahrnut v územní obvod zemědělské
nemocenské pojišťovny^ jsou zaměstnanci
zemědělští a lesní v obvodu onoho politického
úřadu I. stolice pojištěni u okresní nemocen
ské pojišťovny, v jejímž obvodu vykonávají
práce nebo služby uvedené v § 2 zákona.
2. Za odstavec 2. vsunuje se nový odstavec
tohoto znění:
(s) Vláda určí nařízením, koho sluší považovati za zaměstnance zemědělského nebo les
ního po rozumu tohoto zákona.
g 19.
§ 27 zákona č. 221 1924 Sb. z. a n. se mění,
doplňuje a zní takto:
O) Osoby povinně pojištěné, zaměstnané
u povinných členů živnostenského společen
stva neb u grémia obchodníků — mimo osoby
v domácnosti zaměstnané — jsou povinně po
jištěny u společenstevní nebo gremiální nemo
censké pojišťovny, ve kterou se přeměňuje
společenstevní nebo gremiální nemocenská
pokladna, měla-li pokladna (pojišťovna) ta
dne 1. července 1928 aspoň 1000 pojištěnců
povinně pojištěných, zaměstnaných u povin
ných členů společenstva, pokud se týče grémia.
(2) Ministerstvo sociální péče zřídí, vyslechnouc ústřední sociální pojišťovnu, v obvodech
osmi politických úřadů I. stolice, jež budou

uičeny vládním nařízením, po jedné společen
stevní (gremiální) nemocenské pojišťovně
Prov sdružení společenstev (grémií), která
o zřízení takové pojišťovny požádají po vy
slechnutí hromad pomocníckých, pokud byly
do 1.^ července 1928 ustaveny. Pro takovou
společenstevní (gremiální) nemocenskou po
jišťovnu mohou býti sdružena pouze společen
stva (grémia), jejichž povinní členové zaměstnáyali dne 1. července 1928 dohromady nej
výše 3.000 zaměstnanců povinně pojištěných
mimo osoby zaměstnané v domácnosti.
(f) Společenstevní (gremiální) nemocenská
pojišťovna nemůže býti zřízena, kdyby
v okresní nemocenské pojišťovně, v jejímž
obvode se zadá zřízeni nemocenské pojišťovny
společenstevní (gremiální), nebylo zachováno
aspoň 12.000 povinných pojištěnců v oboru
Průmyslu, obchodu a živností, při čemž není
Přihlíželi k osobám podrobeným pensijnímu
pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších
službách. Společenstevní (gremiální) nemo
censká pojišťovna nemůže býti také zřízena,
kdyby počet členů u. zapsané pojišťovny po
mocné, která nemá 12.000 povinných ‘poji
štěnců, klesl pod počet, jaký měla dne 1. čer
vence 1928.
U), Zřizoyati společenstevní (gremiální)
pojišťovny je dovoleno pouze, bude-li pří
slušná žádost o zřízení pojišťovny podána do
6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona.
(5) Ministerstvo sociální péče může vyslechnouc Ústřední sociální pojišťovnu, sloitčiti nemocenské pojišťovny společenstevní
(gremiální) v obvodu téhož politického úřadu
I. stolice, souhlasí-li příslušná společenstva
(grémia) po vyslechnutí hromad pomocnických, pokud byly do 1. července 1928 usta
veny.
§ 20.
S' 28 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
Spolková nemocenská pojišťovna, ve kterou
se přeměňuje spolková nemocenská pokladna,
zřízená podle ustanovení spolčovacího zákona
ze dne 26. listopadu 1852, č. 253 ř. z., měla-li
dne 1. července 1924 aspoň 2.000 členů po7]"nně pojištěných pro případ nemoci, může pojištovati i nadále s účinkem, že členové její
nemusí býti pojištěni u příslušné okresní nebo
zemědělské nebo závodní nemocenské poji
šťovny.
§ 21.
§ 29 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
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(!) Zapsaná pokladna pomocná, zřízená po
dle zákona ze dne 16. července 1892, č. 202
ř. z., které bylo před 1. červencem 1919 udě
leno osvědčení podle § 7 uvedeného zákona,
může rovněž i nadále pojišťovali osoby po
vinně pojištěné pro případ nemoci s účinkem,
že osoby ty nemusí býti pojištěny u příslušné
okresní nebo zemědělské nebo závodní nemo
censké pojišťovny, měla-li dne 1. července
1924 aspoň 2.000 členů povinně pojištěných
pro případ nemoci; u pokladen, jež pojišťují
z převážné části osoby podrobené zákonu
o pensijním pojištění soukromých zaměst
nanců, stačí, měla-li pokladna dne 1. července
1924 aspoň 1.000 členů povinně pojištěných
pro případ nemoci, kteří podrobeni byli zá
konu o pensijním pojištění soukromých za
městnanců.
(2) U zapsaných pokladen pomocných, které
podle svých stanov před 1. červencem 1924 po
jišťovaly pro případ nemoci pouze osoby pod
robené zákonu o pensijním pojištění soukro
mých zaměstnanců, nemohou býti pojištěny
osoby, na něž byla rozšířena pensijní pojistná
povinnost zákonem ze dne 5. února 1920, č. 89
Sb. z. a n.
(3) Zapsaná pokladna pomocná se napříště
nazývá zapsanou pojišťovnou pomocnou.
§ 22.
Za § 30 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. vsune
se nové ustanovení jako § 30 a) tohoto znění:
(!) Zajišťovací pokladna pracovnic v do
mácnosti, zapsaná pokladna pomocná v Praze,
může pojišťovati pomocnice v domácnosti za
městnané v obvodě Velké Prahy pro případ
nemoci s účinkem, že osoby ty nemusí býti
pojištěny u příslušné okresní nemocenské po
jišťovny, poskytne-li pojištěnkám dávky sta
novené zákonnými předpisy o nemocenském
pojištění jako dávky zákonné a přizpůsobí-li
své stanovy vzorným stanovám, j ež budou vy
dány podle § 278.
(2) Zajišťovací pokladna pracovnic v do
mácnosti nazývá se napříště zapsanou poji
šťovnou pomocnou.
§ 23.
Za § 30 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. vsune
se další nové ustanovení jako § 30 b) tohoto
znění:
Změní-li se obvody nemocenských pojišťo
ven nebo zřídí-li se nová nemocenská poji
šťovna, jsou nemocenské pojišťovny, které
převezmou pojištěnce, též povinny převzíti
přiměřený počet zaměstnanců. Při tom platí
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obdobně ustanovení § 72, odst. 5. zákona. Sou
časně převezmou část jmění podle poměru
počtu převzatých pojištěnců; podrobný způ
sob rozdělení jmění u jednotlivých pojišťoven
určí Ústřední sociální pojišťovna.
§ 24.
§ 31 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. zní
takto:
Orgány nemocenských pojišťoven jsou:
a) sbor delegátův;
b) představenstvo;
c) dozorčí výbor;
d) vedoucí úředník.
§ 25.
Nadpis nad § 32 zákona č. 221/1924 Sb. z.
a n. bude zníti: Sbor delegátův.
§ 26.
V § 32 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. budou
zníti odstavce 1. a 3. takto:
í1) Sbor delegátů skládá se z delegátů zvo
lených na dobu čtyř let pojištěnci oprávně
nými k volbě (§ 33). Zvolení delegáti zůstá
vají v úřadě i po uplynutí funkční doby, pokud
nenastoupí úřadu jejich nástupci zvolení nebo
podle § 42 jmenovaní.
(3) Počet delegátův určí stanovy; delegátů
musí však býti aspoň 40 a může jich býti nej
výše 80.
§ 27. •
§ 36, odst. 3. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
mění se a zní takto:
(3) Má-li býti voleno ve více volebních míst
nostech, určí politický úřad I. stolice pro kaž
dou volební místnost zvláštní místní výbor
přihlížeje k zásadě uvedené v odst. 1. Volební
místnost musí býti v každé obci obvodu nemo
censké pojišťovny, v níž jest zaměstnáno
aspoň sto pojištěncův oprávněných k volba,
nebo v jedné ze skupiny obcí sdružených
k tomu cíli.
§ 28,
V § 37 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. mění
se odstavce 1., 4. a 6. a zní takto:
(O Voličským seznamem jest výkaz poji
štěnců s údajem jejich roku narození a by
dliště. Zaměstnavatel jest povinen sestavili
výkaz k rozhodnému dni (§ 33, odst. 1.) a
odevzdati jej nemocenské pojišťovně ve dvou
vyhotoveních. Za liknavého zaměstnavatele
vyhotoví výkaz pojišťovna sama.
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(4) Voličské seznamy buďtež přístupny
k nahlédnutí aspoň 8 hodin denně a to v so
botu i v hodinách poledních, y neděli od 8. do
12. hodiny polední.
(G) Proti obsahu voličského seznamu může
pojištěnec podati námitky v osmi dnech ode
dne jeho vyložení u volební komise, buď proto,
že pojištěnec k volbě oprávněný nebyl do se
znamu zapsán anebo že jest nesprávně ozna
čen anebo že někdo byl neoprávněně do se
znamu zapsán. Volební komise oznámí ná
mitky ihned tomu, jehož se týkají, s tím, že
může ve třech dnech od doručení tohoto ozná
mení podati volební komisi vyjádření o nich.

§ 29.
V § 39 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. od
padají slova „do valné hromady".
§ 30.
§ 42 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. zní
takto:
Nebyla-li podána včas (§ 40, odst, 3.) žád
ná kandidátní listina, sestaví ji volební ko
mise. Neučiní-li tak do týdne přede dnem
volby, rozhodne ústřední sociální pojišťovna,
že pro nemocenskou pojišťovnu jest zříditi
představenstvo, na něž přejde také pravomoc
sboru delegátův, a jmenuje devět členů jeho
a devět náhradníků, kteří měli býti voleni
sborem delegátův.
§ 31.
Nadpis nad § 56 zákona č. 221/1924 Sb.
z. a n. zní takto: Působnost sboru delegátův.
§ 32.
§ 56 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. bude
zníti takto:
Působnosti sboru delegátů patří:
a) voliti devět členů představenstva, tři
členy dozorčího výboru a členy rozhodčího
soudu z pojištěncův a náhradníky jejich;
b) vyslechnouti a schvalovati zprávy o čin
nosti jím volených členů představenstva a do
zorčího výboru.
§ 33.
§ 57 zákona č. 221/1924 S r. z. a n. zní
takto:
Sbor delegátů svolává představenstvo
s přesným udáním denního pořadu áspoň
jednou za rok; je však povinno svolati sbor
delegátů nejpozději do jednoho měsíce, žádá-li
za svolání aspoň jedna pětina delegátův, udá
vajíc důvody.

§ 34.
§ 58 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. zní
takto:
í1) Sbor delegátů jest schopen se usnášeli
za každého počtu přítomných delegátův a
může se usnášeli pouze o tom, co bylo na dennňn pořadu, jakož i o návrhu, aby sbor dele
gátů byl svolán mimořádně. Usnáší se pro
stou většinou přítomných; při rovnosti hlasů
jest pokládati návrh za zamítnutý.
(2) Podrobná ustanovení o tom, jak jedná
sbor delegátů, obsahují stanovy pojišťovny.
§ 35.
§ 59 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. Odstavec 1. zní:.
U) Představenstvo nemocenské pojišťovny
skládá se z 12 členů, z nichž 9 volí sbor dele
gátů z pojištěnců, majících právo volitelností
(§ 33, odst. 3.), 3 pak volí zaměstnavatelé po
dle zásady § 64, odst. 3. a 4.
2. Za odstavec 2. vkládá se jako odstavec 3.
nové ustanovení tohoto znění:
(3) U okresních nemocenských pojišťoven
musí se dostati zaměstnavatelům z oboru
živností netovárních aspoň jednoho členství
(náhradnictví) v představenstvu.
§36.
§ 60 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
Na volbu členů představenstva a členů do
zorčího výboru, kteří jsou voleni sborem dele
gátů, jest užiti obdobně ustanovení §§ 39 až
43, 47, 48 a 50 až 55 s těmito úchylkami:
a) kandidátní listiny jest opatřiti podpisy
aspoň jedné desetiny počtu delegátův;
b) kandidátní listiny jest na vyzvání sta
rosty představenstva (předsedy sboru dele
gátů) jemu odevzdati a závady v nich jest
ihned odstraniti, jakož i ohlásiti sdružení kan
didátních listin;
c) volební komisi tvoří tři sčitatelé hlasů
jmenovaní starostou představenstva (před
sedou sboru delegátův);
d) námitky do voleb musí býti podepsány
aspoň jednou desetinou počtů delegátův.
§ 37.
§ 62, odst. 1. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
mění se a zní:
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(i) Představenstvo volí ze sebe nadpolo
viční většinou odevzdaných hlasů starostu a
náměstka jeho na čtyři roky. Neobdrží-li při
první volbě nikdo většiny, je konati užší volbu
mezi kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů.
Zvolen je ten, kdo soustředil na sebe největší
počet platných hlasů. Soustředí-li se i při
druhé volbě na dva nebo více kandidátů stejný
počet hlasů, rozhodne mezi nimi los.
§ 38.
§ 63 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. mění
se takto:
Představenstvo spravuje a zastupuje ne
mocenskou pojišťovnu ve všech věcech, jež
nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny
usnesení společné schůze představenstva a do
zorčího výboru nebo sboru delegátů nebo
jiným orgánům pojišťovny.
§ 39.
§ 64 zákona č, 221/1924 Sb. z. a n. mění
se a zní takto:
(1) Dozorčí výbor nemocenské pojišťovny
čítá dvanáct členů.
(2) Tři členy dozorčího výboru volí sbor
delegátův [§ 56, písm. a)] ; devět členů dozor
čího výboru volí zaměstnavatelé, jejichž za
městnanci jsou u pojišťovny povinně po
jištěni.
(3) Na tuto volbu jest obdobně použiti
ustanovení §§ 33 až 55 s těmito úchylkami:
a) z volebního práva a z volitelnosti jest vy
loučen — mimo případy uvedené v § 33 —
zaměstnavatel, jenž, byv osobně upomenut, ve
lhůtě aspoň sedmi dnů, v upomínce dané, ne
zaplatil pojistného splatného déle nežli tři
měsíce;
b) nevolí se delegáti, nýbrž členové dozor
čího výboru přímo;
c) kandidátní listinu musí podepsati aspoň
dvacet voličů;
d) zaměstnavatel má tolik hlasů, kolik po
vinně pojištěných zaměstnanců vykázal ve
výkaze uvedeném v § 37;
e) voleni mohou býti také osoby zastupu
jící podle stanov osoby hromadné, i když ná
ležejí do skupiny pojištěnců, jakož i zaměst
nanci podniků, zaměstnávajících pojištěnce
podle tohoto zákona;
f) voliti se může také tak, že hlasovací
lístky budou odesílány volební komisi poštou.
(4) Za společnosti a osoby právnické hla
suje, koho určily osoby oprávněné zastupovati
osobu hromadnou.
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(5) U okresních nemocenských pojišťoven,
jež mají také pojištěnce ze zaměstnanců ze
mědělských a lesních (§ 25, odst. 2., ve znění
této novely), musí se dostati zaměstnavate
lům těchto pojištěnců aspoň jednoho členství
(náhradnictví) v dozorčím výboru a zaměst
navatelům z oboru živností netovárních
aspoň dvou členství (náhradnictví) v do
zorčím výboru, u ostatních okresních ne
mocenských pojišťoven pak zaměstnavatelům
z oboru živností netovárních aspoň tří člen
ství (náhradnictví) v dozorčím výboru.
§ 40.
§ 66 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. mění
se a zní takto:
(!) Dozorčí výbor jest povolán dohlížeti
k přesnému zachovávání zákona, stanov a ji
nakých předpisův a k celkovému hospodaření
pojišťovny a k tomu cíli přezkoumávati účto
vání, správu pokladny a výroční zprávu před
stavenstva s účetní závěrkou a podává zprávu
sboru delegátův o tom, co shledal. Zaměst
nanci nemocenské pojišťovny jsou povinni podávati dozorčímu výboru vysvětlení a doklady
potřebné k výkonu jeho pravomoci.
(2) Nevyhoví-li představenstvo výtkám do
zorčího výboru, jest o tom vyrozuměli
ústřední sociální pojišťovnu.
§ 41.
Za § 67 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se
vsunuje nové ustanovení jako § 67 a) s nad
pisem :
„Společná schůze představenstva a dozor
čího výboru", jež zní:
§67 a).
(i) Usnesení společných schůzí předsta
venstva a dozorčího výboru se vyhrazuje:
a) usnášeti se o změně stanov (§ 71);
b) usnášeti se o vymáhání nároků, které
vznikly pojišťovně proti členům představen
stva nebo dozorčího výboru z jejich úřado
vání; zmocněnce pro vymáhání těchto nároků
jmenuje ústřední sociální pojišťovna;
c) usnášeti se k návrhu představenstva
o všech věcech, přesahujících rámec obyčej
ného hospodaření, zejména o tom, má-li býti
nabyto nemovitostí, mají-li býti nemovitosti
zatíženy nebo zcizeny, mimo nabytí jich v ří
zení exekučním a konkursním k odvrácení
škody;
d) stanovití náhradu pro funkcionáře ne
mocenské pojišťovny v rámci směrnic vyda
ných ústřední sociální pojišťovnou;
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e) sjednávat! smlouvy s lékaři, zkoušenými
zubními techniky, porodními asistentkami,
lékárníky a léčebnými ústavy;
í) usnášeti se o počtu míst zaměstnanec
kých, jmenovati a propouštěti úředníky a zří
zence pojišťovny mimo úředníky uvedené
v § 69 a sjednávati s nimi smlouvy služební
v mezích vzorného služebního řádu. Vzorný
služební řád, jenž má obsahovat! i předpisy
o nej vyšším přípustném počtu zaměstnanců,
určeném podle počtu pojištěnců, jakož i předpisy o^ služebních požitcích a povinnostech a
dále předpisy disciplinární vydá ústřední soci
ální pojišťovna, vyslechnuvši organisace za
městnanců pojišťoven, po schválení minister
stvem Sociální péče a ministerstvem financí.
Předpisy vzorného služebního řádu vztahují
se nejedna úředníky a zřízence (zaměstnance), kteří budou nově přijímáni do služeb,
nýbrž také na ony zaměstnance, kteří jsou
již ve^službách nemocenské pojišťovny; při
úpravě požitku zaměstnanců posléze zmíně
ných jest rníti slušný zřetel k jejich dosavad
ním nárokům. Přijat nebo propuštěn může
býti pouze zaměstnanec, jehož přijetí nebo
propuštění navrhlo představenstvo; byi-li
návrh takový zamítnut, rozhodne o návrhu
na jmenování nebo propuštění zaměstnance
Ústřední sociální pojišťovna;
g) vydati instrukce pro všechny zaměst
nance nemocenské pojišťovny;
h) přijímati pravidelné zprávy úředníků;
ch) usnášeti se o zrušení pojišťovny (§ 73
odst. 1.).
(2) Společná schůze se svolá a její jednací
pořad se stanoví dohodou starostů představenstva a dozorčího výboru, kteří se též střídají v řízení jednotlivých schůzí. Usnášení ve
společných schůzích se děje prostou většinou
přítomných členů. Předsedající hlasuje s sebou. Při rovnosti hlasů považuje se návrh za
zamítnutý. K usnesení 0'změně stanov jest
třeba většiny dvoutřetinové.
§ 42.
Nadpis nad § 68 zákona č. 221/1924 Sb.
z. a n. se mění a bude žníti: „úředníci."
§ 43.
V § 69 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se
mění odst. 1. a 4. takto:
C1) ústřední sociální pojišťovna ustanovuje
u nemocenských pojišťoven, které mají v prů
měru posledních tří let nejvýše 2.000 povin
ných pojištěnců, vedoucího úředníka nemocen
ské pojišťovny; u nemocenských pojišťoven,
které mají více než 2.000, ale nejvýše 5.000
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povinných pojištěnců, vedoucího úředníka a
jeho náměstka, který vede též službu účetní;
u nemocenských pojišťoven pak, které mají
více než 5.000 povinných pojištěnců, ustanovuje vedoucího úředníka, jeho náměstka a
účetního, lito úředníci, jejichž jmenování vy
žaduje schválení ministerstva sociální péče,
podléhají disciplinární pravomoci ústřední so
ciální pojišťovny, která je vezme ve slib.
(4) Ústřední sociální pojišťovna vypracuje
pro skupinu těchto úředníků vzorné služební
a disciplinární řády, jež mají obsahovali
i předpisy o služebních požitcích a povinno
stech, vyslechnuvši organisace zaměstnanců
nemocenských pojišťoven. Tyto řády, jež
podléhají schválení ministra sociální péče a
ministra financí, vztahují se netoliko na úředníby,^ kteří budou nově přijímáni do služeb,
nýbrž také náhony, kteří již jsou ve službě;
při úpravě požitků úředníků posléze zmíně
ných jest míti slušný zřetel k jejich dosavad
ním nárokům.
§ 44.
§ 70 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. mění
se a zní takto:
N) Vedoucímu úředníkovi přísluší říditi
Práci pojišťovny, navrhovali představenstvu
v dohodě se starostou její organisaci, přijí
mání a propouštění zaměstnanců, jakož
i všechna ostatní opatření, jichž je třeba ke
splnění úkolů nemocenské pojišťovny.
(2) Vedoucí úředník zúčastní se schůzí
sboru delegátů, schůzí představenstva i do
zorčího výboru, jakož i společných schůzí
představenstva a dozorčího výboru s hlasem
poradním, nejde-ii o věci, jež se týkají jeho
osoby nebo osoby spřízněné s ním v linii přímé
vůbec, pobočné nebo sešvakřené až do druhého
stupně.
(®) Má-li vedoucí úředník za to, že usnesení
orgánů uvedených v odstavci 2. je v rozporu
s platnými předpisy, jest oprávněn a povinen
předložití usnesení to k rozhodnutí ústřední
sociální pojišťovně a zadrželi výkon až do to
hoto rozhodnutí.
§ 45.
§ 71 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
takto:
1. Odst. 1., písm. e) zní:
e) o svolání a jednání sboru delegátův a
společné schůze představenstva a dozorčího
výboru.
2. Odstavce 2. a 3. se mění takto:
(2) Nemocenská pojišťovna jest povinna
ohlásiti změnu stanov, na níž se usnesla spo-
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léčná schůze představenstva a dozorčího vý
boru, ústřední sociální pojišťovně. Tato může
ve Ihůtě 60 dnů zakázat! změnu, má-li za to.
že změna není v souladu se zákonem nebo, že
by mohla ohroziti účely, pro něž nemocenská
pojišťovna byla zřízena.
(3)*Do rozhodnutí možno si stěžovat! k mi
nisterstvu sociální péče ve lhůtě § 239
u ústřední sociální pojišťovny.
§ 46.
§ 72 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. mění a
doplňuje se takto:
1. V odst. 2., na konci, slova „vzniklé před
zrušením" nahrazují se slovy „vzniklé z po
jištění".
2. Odst. 4., věta prvá, se mění a zní takto:
„Rovněž případný schodek rozdělí se po
dobně."
3. Za odst. 4. vsunuje se nový odstavec to
hoto znění:
(5) Přejímající nemocenské pojišťovny
vstupují podle zásady uvedené v odst. 3. do
služebních smluv se zaměstnanci zrušené po
jišťovny, pokud tyto smlouvy byly sjednaný
rok před zrušením nemocenské pojišťovny a
nevybočují z mezí vzorného služebního řádu
[§§ 67a) a 69] ; nejsou však povinny přiznati
převzatým zaměstnancům služební postavení,
které měli ve zrušené nemocenské pojišťovně.
Případné spory rozhodne ústřední sociální
pojišťovna.
§ 47.
§ 73 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. mění a
doplňuje se takto:
1. Odstavec 1. zní:
t1) ústřední sociální pojišťovna zruší ne
mocenskou pojišťovnu — mimo okresní ne
mocenskou pojišťovnu — usneslc-li se na tom
představenstvo a dozorčí výbor ve společné
schůzi nadpoloviční většinou všech svých
členů.
2. Odstavec 2., věta prvá na konci, dopl
ňuje se takto:
„nebo když podnikatel trvale neplní svých
povinností uložených mu v § 26, odst. 2.,
č. 1. až 3."
3. V odstavci 2., větě poslední, nahrazují se
slova „u příslušné okresní, zemědělské nebo
společenstevní nemocenské pojišťovny" slovy
„u příslušné okresní, zemědělské nebo zá
vodní nemocenské pojišťovny."
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4. V odst. 4., větě poslední, nahrazuje se ci
tace „odst. 2. až 4. §u 72“ citací „§ 72, odst. 2.
až 5."
§ 48.
§ 77 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. doplňuje
se novým odstavcem a zní takto:
(1) Výbor ústřední sociální pojišťovny
skládá se z předsedy, 40 členův a 40 náhrad
níků.
(2) Funkční doba výboru trvá 4 roky. čle
nové zůstávají v úřadě i po uplynutí této
doby, dokud nenastoupí úřad jejich nástupci.
§ 49.
§ 78, odst. 6. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
mění se takto:
Citace „§ 79, odst. 1“ nahrazuje se citací
„§ 81, odst. 2“.
§ 50.
§ 80 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. V odst. 1. se zrušuje ustanovení uvedené
pod písm. h);
2. Odst. 3. se doplňuje takto:
Ke schůzím výboru, jež se mají raditi a
usnášeti o hospodářském plánu a všeobecných
podmínkách ukládacích neb o změnách tohoto
plánu a těchto podmínek, jest přizyati též zá
stupce ministerstva financí. Odchyluje-li se
názor zástupce ministerstva financí od usne
sení výboru, vyžaduje usnesení to k účinnosti
své ještě schválení ministra sociální péče
v dohodě s ministrem financí.
§ 51.
§ 81, odst. 4. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
doplňuje se na konci takto:
Na představenstvo použiti jest obdobně
ustanovení § 77, odst. 2. Ustanovení § 80,
odst. 3., věta 3. a 4. platí obdobně i pro schůze
představenstva.
§ 52.
§ 82 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. mění se
takto:
V odst. 4., větě prvé, nahrazují se slova
„budou upraveny služebním řádem" slovy
„budou upraveny služebním a disciplinárním
řádem".
§ 53.
Za § 82 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
vkládá se nové ustanovení jako § 82 a), tohoto
znění:
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§82 a).
městkfm d(ÍIÍ;dÍ^eÍpI-nrr"í komise a J'eho «áss S
fiQ
diBeiphnarnim řízení podle
§s 6^ a), 69 a 82 musí bytí osoba práv znalá,
odpoŠnku 3 S0UdCe V ČÍnné službě
ná
§ 54.
Na místo znění § 86 zákona č. 221/1924
bb. z. a n. vsunuje se toto ustanovení:
. Vlchní dozor nad prováděním tohoto zámna, zej měna nad ústřední sociální pojišťov
nou, nemocenskými pojišťovnami a všemi
Sítě? a lnstltllc1e™1' zřízenými v oboru ponemocenského, invalidního a starob
mho naleží ministerstvu sociální péče, které
yydaí1 Pro Provádění tohoto dozoru
zvlastm smermce.
§ 55.
Dosavadní § 86 zákona č. 221/1924 Sb 7
a 11 ‘ mpaí,se 113 § 86 a)» Při čemž v odst 4 ' se
vypouštějí slova „vyjímajíc“ .... až před
stavenstvo".
”piea
§ 56.
znHaktí^' 4' Zák°na č' 221/1924 Sb. z. a n.,

60.
a iřtitT Č- 221/1924 Sb- Z- a "•
.ui%Ú?řední sociální pojišťovna zřídí Zemske uiadovny pro zemi českou v Praze pro
zemi Moravskoslezskou v Brně a pr0 zemi
S'°™f “ Podkarpatoruskou v B°atisla,|!
Zemská úřadovna jednak provádí úkony jež
pomátóílínT"I1 P0ÍÍšť0vna svěřh jednak
pomáhá plmti úkoly, jez jsou společný nemoíiostk^11 P0Jlst’0vnam v obvodu její působxv{2) Ze0 zmocnění Ústřední sociální pojistovny muže Zemská úřadovna zejména: '
^^odovati o žádostech za určité dávkv
1 ojistem invalidního a starobního; takové
hHP,C^nVJe, VyhIásiti v Úředním listě repu
bliky československé;
i
2. podávati návrh na ukládání jmění;
šťovenPr°VádětÍ reVÍSÍ aomoeenských ’ poji-

4. dozírati na nemocenské pojišťovny;
poikST1 návi'h ”a zvýšenI a on“cze”i

6. prováděli léčebnou péči podle § 154;
7 spravovati léčebná zařízení ústřední
°.patřGní liebo rozhodnutí ústřední sociální pojišťovny;
eani
sociální pojišťovny možno si stěžovati k mini
8.
prováděli
revisi
mzdových
záznamů.
sterstvu sociální péče (§71, odst. 3.).
nm-;5+>nKe SP°íečnf™ úkolům nemocenských
pojišťoven pri nichž Zemská úřadovna spolu
§ 57.
P
Za § 88 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. vsu působí, naleží zvláště:
1.
sjednávání
společné
smlouvy
s
lékaři
nuje se nový § 88 a) tohoto znění:
al/nSf aub,,tmi-tcc!,niky’ Půdními S
Ústřední sociální pojišťovna může při pro
váděni dozoru požádati politický úřad I sto stentkami, lékárnami a léčebnými ústavy;
2. úprava dozoru nad nemocnými;
lice o spolupůsobení.
3. obstarávání statistiky. § 58.
7p,^y .yod™buá ustanovení o působnosti
1. V §u 89, odst. 1. zákona č. 221/1924
Zemských úřadoven budou vydána vládním
nařízením.
So. z. a n. zni poslední věta takto :
Ministerstvo sociální péče může, vykoná§ 61.
nniííťStat"1 ?OZOr: uložiti Ústřední sociální
Za § 93 zákona č. 221/1924 Sb. z a 11 se
pojíst o vne, aby učinila určitá opatření ze
vsunou nova ustanovení jako §§ 93 a)' až
jména ona, jež jsou uvedena v §8 86 a) a 88 9á e) tohoto zněm:
zakona, u určité nemocenské pojišťovny.
ocísí- 2. mění se citace § 86
odst. 2.-4.," na citaci „§ 86 a), odst. 2.-4.“
§ 59.
1
oddllu T'r- časíi druhé zákona č. 221/
1924 Sb. z. a 11. se mění takto:
cích ústav™10 součinnosti sociálně-pojišťova-

§ 93 a) zní:
í1) Orgány Zemské úřadovny jsou správní
sS? 8 íe.dr‘ dWník. Správní kóS
skládá se z předsedy a 24 členů. Třetinu členů
a tohkez náhradníků správní komise jmenuje
inhúsín S0C'fhlí P°jišťóvna se souhlasem
ministra sociální pece z odborníků, přihlížejíc
k poměrům hospodářským, národnostním' a
sociálním. Dvě třetiny členů správní komise
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a jich náhradníci volí se na společné schůzi
představenstev a dozorčích výborů nemocen
ských pojišťoven.
(2) Předsedu správní komise Zemské úřa
dovny jmenuje ministr sociální péče.
(3) Předsedu správní komise zastupují tři
náměstkové, z nichž jednoho jmenuje ústřední
sociální pojišťovna ze členů jí jmenovaných a
zbývající dva volí ze svého středu volení
členové správní komise po jednom ze skupiny
pojištěncův a ze skupiny zaměstnavatelů.
Zvolen jest ten, kdo na sebe soustředí největší
počet hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje los.
(4) Způsob svolání a jednání správní ko
mise upraví jednací řád, jejž vydá ústřední
sociální pojišťovna se schválením ministra
sociální péče.
§ 93 b) zní:
í1) O volbách členů správní komise Zemské
úřadovny a jejich náhradníků platí obdobně
ustanovení § 79, odst. 3. a 4.
(2) Podrobné předpisy o provedení upraví
vláda nařízením.
§ 93 c) zní:
Vedoucího úředníka Zemské úřadovny jme
nuje ústřední sociální pojišťovna se souhla
sem ministra sociální péče. Pro jmenování
ostatních úředníků Zemských úřadoven platí
obdoba § 69, odst. 3.
§ 93 d) zní:
(!) Obligatorní působnost dosavadních
svazů nemocenských pojišťoven končí dnem,
kdy počnou působiti Zemské úřadovny ústřed
ní sociální pojišťovny. Od toho dne stávají se
svazy, neusnesou-li se na své likvidaci, fakul
tativním zařízením. Působnost jejich se pak
omezí na součinnost při účelném vybudování
a provádění léčebné péče. V této své působ
nosti mohou zejména
1. spravovati léčebné ústavy, léčebná zaří
zení a lékárny, jež jsou majetkem svazu,
2. souhrnně opatřovati léčebné pomůcky a
pomocné prostředky pro nemocné nemocen
ských pojišťoven ve svazu sdružených,
3. prováděti retaxaci léků pro nemocenské
pojišťovny ve svazu sdružené.
(2) Působnost dobrovolných svazů končí,
usnese-li se svaz na své likvidaci; nedbá-li
svaz ve svých usneseních opětovně ustanovení
zákona, nařízení nebo stanov, může býti roz
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puštěn ministerstvem sociální péče. Likvidaci
provede ústřední sociální pojišťovna, čisté
jmění likvidujících svazů se rozdělí .se schvá
lením ministerstva sociální péče mezi nemo
censké pojišťovny, jež byly členy oněch svazů.
Peníze takto získané jest použiti k dotacím
reservních fondů dotyčných nemocenských
pojišťoven (§ 178).
(3) Stanovy svazů a pozdější jejich změny
vyžadují schválení ústřední sociální poji
šťovny, jež vykonává též dozor na svazy.
§ 93 e) zní:
§ 279 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
(1) Působnost nemocenského oddělení Zem
ské úřadovny pro pojištění dělníků na Sloven
sku a v Podkarpatské Rusi končí dnem, kdv
počne působiti Zemská úřadovna ústřední
sociální pojišťovny pro zemi Slovenskou a
Podkarpatoruskou v Bratislavě. Dosavadní
Zemská úřadovna pro pojištění dělníků na
Slovensku a Podkarpatské Rusi v Bratislavě
se přemění od zmíněného dne na úrazovou po
jišťovnu dělnickou pro zemi Slovenskou a
Podkarpatoruskou v Bratislavě.
(2) Podrobná ustanovení o likvidaci nemo
cenského oddělení Zemské úřadovny pro poji
štění dělníků na Slovensku a Podkarpatské
Rusi budou vydána vládním nařízením.
§ 62.
§ 95 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
A. Ustanovení uvedená pod I. zní:
Nemocenská pojišťovna je povinna poskytnouti:
I. pomoc v nemoci, a to:
1. Pojištěnci zdarma lékařskou pomoc, ja
kož i potřebná léčiva a jiné therapeutické po
můcky (nemocenské ošetřování). Nemocenské
ošetřování poskytuje se od počátku nemoci,
dokud nemoc trvá. Přestane-li nemocný konati práce nebo služby povinně pojištěné, po
skytuje se nemocenské ošetření nejdéle jeden
rok ode dne, kdy přestaly vykonávati práce
nebo služby povinně pojištěné.
Pojištěnec má dále nárok na nemocenské
ošetřování příslušníků rodiny (§ 96).
2. Pojištěnci, jenž je neschopen práce pro
nemoc nepřivoděnou úmyslně, od třetího dne
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této neschopnosti, nejdéle jeden rok, toto
denní nemocenské:
Ve třídě
I.
Kč 270
n.
„ 5-~
III.
„ 7'50
IV.
„ 10v.
„ 13 —
VI.
„ 16VII.
„ 18'—
VIII.
„ 20'—
IX.
„ 22'— ■
X.
„ 24 —
Nemocenské se neposkytuje za poslední den
neschopnosti ku práci, nepracuje-Ii se toho
dne.
Doba nemoci, jež předchází počátku ne
schopnosti ku práci a po kterou je poskyto
váno pouze nemocenské ošetřování, nezapočí
tává se do doby, za niž jest vypláceli nemocenské. Pokud trvá nárok na nemocenské, pří
sluší též nárok na nemocenské ošetřování.
Je-li vyplácení nemocenského přerušeno ob
dobím, v němž je poskytováno jen nemocen
ské ošetřování, započítává se toto období do
doby, po kterou jest vypláceti nemocenské,
pouze tehdy, trvá-li déle než osm týdnů.

v době jeho úmrtí ve společné domácnosti.
Není-li jich, zůstane zbytek pojišťovně.
„
Část pod III., poslední odstavec, dopl
ňuje se na konci touto větou:
Pohřebné vyplatí však nemocenská pojištovna a vyúčtuje je s úrazovou pojišťovnou.

§ 63.
§ 97 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
takto:
1. Odst. 1. bude zníti:
Nárok na pomoc v nemoci (§ 95, I.)
počíná zásadně dnem, kdy nemoc byla ne
mocenské pojišťovně hlášena.
2. Odst. 3., věta druhá, se mění a zní takto:
Nárok na dávky rodinného pojištění trvá,
pokud pojištěnec má nárok na pomoc v ne
moci.
3. Odst. 4. a odst. 5. se mění a doplňují
a budou zníti:
(4) Osoba, která přestala vykonávat! práce
nebo služby povinně pojištěné— mimo případ
služby vojenské nebo ztráty svobody z důvodů kárných — pokud je bez výdělku nebo
nepožívá důchodů podle tohoto zákona anebo
B. V části pod II., č. 1 vsunuje se tento nový důchodů uvedeného v § 126 a zdržuje se
v území republiky československé, má nárok
odstavec:
Místo pomoci porodní asistentky může býti na dávky, uvedené v § 95, nastal-li pojistný
poskytnuta peněžitá náhrada, jejíž výši určí případ ve lhůtě, rovnající se době, po kterou
osoba tato naposledy nepřetržitě vykonávala
stanovy.
práce^nebo služby povinně pojištěné, avšak
C. V části pod II., č. 3 vsunuje se tento nový nejvýše ve lhůtě 6 týdnů (ochranná hnita).
odstavec:
C3) Počne-li však osoba nezaměstnaná v té
Změní-li pojištěnka, které se poskytuje pří to lhůtě vykonávali znovu práce nebo služby
spěvek za kojení, příslušnost k pojišťovně, povinně pojištěné, staví se běh ochranné
poskytuje tuto dávku i nadále pojišťovna, lhůty dobou výkonu jich. Ochranná lhůta,
u
nárok na tuto dávku vznikl. Zemře-li získaná novým zaměstnáním, připočítává se
pojištěnka při porodu, nebo dříve než skončil k nevyčerpanému zbytku dřívější ochranné
její nárok na dávky v mateřství, vyplatí se Hnity až do nej vyšší výměry 6 týdnů ode dne,
peněžité dávky za zbývající dobu zákonem kdy pojištěnec přestal vykonávali naposledy
nebo stanovami určenou osobě, která pečuje práce nebo služby povinně pojištěné.
o výživu dítěte.
4. Za odst. 5. vsune se nový odstavec tohoto
D. část pod III., č. 1 se mění a bude zníti: znění:
(c) K poskytování dávek je povinnou ne
1. ve výši třicetinásobné střední denní
mzdy^ pojištěncovy, zemřel-li pojištěnec za mocenská pojišťovna, ke které osoba nárok
trvání pojištění nebo ve lhůtě ochranné (§ 97) uplatňující naposledy náležela.
nebo dříve, nežli uplynulo 6 měsíců ode' dne,
5. V § 99 nahrazuje se citace „§ 12, odst. 4“
kdy mu byla pravoplatně zastavena výplata citací „§ 12, odst. 5“.
nemocenského. Pohřebné nesmí býti nižší
I^č
—. Z pohřebného se zapraví nej
§ 64. .
dříve útraty pohřbu, jež se vyplatí tomu, kdo
§ 100 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
obstaral pohřeb. Na případný zbytek mají a zní takto:
narok manžel před dětmi, děti před rodiči a
Je-li neschopnost ku Jiráci přivoděna zavi
tito před sourozenci, žiíi-li s pojištěncem něnou účastí ve rvačce, nebo prokáže-li se jako
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bezprostřední následek opilství, nevyplácí se
nemocenské. V těchto případech může však
rodinným příslušníkům pojištěncovým býti
přiznána podpora ve výši polovičního nemo
cenského.
§ 65.
§ 101 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se do
plňuje takto:
(2) Pojištěncům, kteří v případě onemoc
nění mají vůči zaměstnavateli nárok alespoň
po dobu tří měsíců na vyplácení plné mzdy
nebo na bezplatné naturální opatření (stravu
nebo byt a stravu), nenáleží po dobu těchto
požitků nemocenské buď vůbec nebo z části;
v tomto případě jest stanovití přiměřeně
nižší pojistné podle směrnic, jež vydá
Ústřední sociální poj išťovna.
§ 66.
§ 102 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se do
plňuje takto:
Na tyto následky je nemocného předem
upozorniti. V těchto případech může však ro
dinným příslušníkům pojištěncovým býti při
znána podpora ve výši polovičního nemocen
ského.
§ 67.
V § 104 zákona č.. 221/1924 Sb. z. a n. vy
pouští se ustanovení označené písm. a) a
označení ustanovení písm. b) a c) mění se na
a) a b), při čemž písm. b) zní takto:
b) těhotným a šestinedělkám je poskytovati
dávky podle § 95, II., č. 2. a 3. jen tenkráte,
byly-li za posledních dvanáct měsíců před po
rodem aspoň 6 měsíců buď povinně pojištěny
nebo pokračovaly-li dobrovolně v pojištění
podle § 250.
§ 68.
§ 105, odst. 1. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
se mění takto:
1. Písm. h) se mění a zní:
h) děti pojištěnců, jejichž zdravotní stav
toho nezbytně vyžaduje, mohou býti umístěny
v ozdravovnách, zotavovnách neb jiných zaří
zeních.
2. Dosavadní písm. h) se mění v písm. i) a
bude zníti:
i) pojišťovna poskytne pomocné prostředky
proti znetvoření a zmrzačení nebo při nich.
3. Za odst. 1. vsunuje se nový odst. 2. tohoto
znění:
(2) Stanovami může býti určeno, že veškeré
nebo některé v odst. 1. uvedené zvýšené dávky i

1085

jest poskytovati jen těm pojištěncům, u nichž
pojistný případ nastane po uplynutí určité
doby pojištění (čekací doba).
4. Dosavadní odstavec 2. se mění v odstavec
třetí a citace „písm. g) a h)“ se mění v citaci
„písm. g) až i)“.
§ 69.
§ 106 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. zní
takto:
ústřední sociální pojjšťovna je povinna
poskytovati:
a) důchod invalidní a starobní;
b) důchod vdovský a vdovecký;
c) důchod sirotčí;
d) výbavné;
e) odbytné.
§ 70.
§ 107 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
(!) K nabytí nároků na dávky uvedené
v § 106 je potřebí, aby
a) byly splněny podmínky stanovené pro
nápad příslušné dávky;
b) u dávek vyjmenovaných v bodech a) až
d) a u odbytného v případě § 121, odst. 2.
uplynula dále doba čekací, čekací doba činí
150 týdnů příspěvkových (§ 108), nastal-li
pojistný případ do 31. prosince 1928, 100 pří
spěvkových týdnů, nastal-li pojistný případ
po 31. prosinci 1928.
(2) Z příspěvkových týdnů musí spadati
alespoň 13 týdnů do povinného pojištění. Vykazuje-li pojištěnec vedle týdnů povinného po
jištění též příspěvkové týdny pojištění dobro.volného, počítají se vždy dva týdny dobrovol
ného pojištění za týden povinného pojištění.
Ustanovení toto nevztahuje se na dobrovolné
pojištění dělníků zaměstnaných pracemi se
zónními, pokračujících dobrovolně v pojištění
mimo sezónu, jakož i na dobrovolné pojištění
osob mladistvých do dokončení 16. roku jejich
věku.
§ 71.
§ 108 zákona č. 221 /1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. Odst. 1. na konci doplňuje se slovy: „při
čemž je přihlížeti k ustanovení § 7, odst. 2.“
2. Za odst. 1. vsunuje se nový odst. 2. to
hoto znění:
(2) Příspěvkovým týdnům uvedeným
v odst. 1. je klást i na roveň příspěvkové týdny
získané převody podle §§ 240 až 242.
3. Dosavadní odst. 2. se mění v odst. 3.
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§ 72.
Za § 108 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
vkládá se nový § 108 a) tohoto znění:
Za příspěvkovou dobu započítanou podle
§ 108 jest považovat! také dobu zákonné presenční služby a dvanáctinedělního vojenského
výcviku osob, které již dříve byly pojištěny
podle tohoto zákona, anebo které vstoupí do to
hoto pojištění do 12 měsíců po návratu z presenční služby nebo dvanáctinedělního vojen
ského výcviku (§ 253).
§ 73.
V § 109 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. při
pojuje se jako odst. 3. ustanovení tohoto
znění:
(3) Je-li invalidita důsledkem nemoci, odPOČíyá^ nárok na invalidní důchod, pokud má
pojištěnec nárok na nemocenské.
§ 74.
§ 110 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. Odst. 1. se doplňuje touto větou:
Je-li invalidita důsledkem nemoci, počíná
požitek invalidního důchodu po uplynutí doby,
po kterou měl pojištěnec nárok na nemo
censké.
2. Odst. 2. se mění a zní takto:
(2) Požitek invalidního důchodu končí
smrtí důchodcovou, nebo nejsou-li již splněny
předpoklady uvedené v § ^.09, odst. 2.
§ 75.
§ 111 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
(O Důchod invalidní skládá se z částky
základní a z částek zvýšovacích.
(2) Základní částka činí ročně 550 Kč.
(3) částky zvyšovací vyměřují se z pojist
ného zaplaceného za dobu od 1. července 1926
do 31. prosince 1928 jednou pětinou a za dobu
od 1. ledna 1929 těmito pevnými sazbami
v jednotlivých třídách za každý týden, za nějž
zaplaceno bylo pojistné:
ve třídě Aa
0'60 Kč
ve třídě Ab
0 85 Kč
ve třídě B .
115 Kč
ve třídě C .
1'40 Kč
ve třídě D .
1'75 Kč.

§ 76.
V § 112, odst. 1., větě druhé zákona č. 221/
1924 Sb. z. a n.-nahrazují sé slova „jedné tře
tiny" slovem „poloviny".

Nadpis nad paragrafem 113 zákona č.
221/1924 Sb. z. a n. se zrušuje.
§ 78.
§ 113 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění '
a zní takto:
Invalidní nebo starobní důchod zvyšuje se
za každé dítě, které by v případě úmrtí dů
chodcova mělo nárok na důchod sirotčí
(§ 118), pokud důchodce o ně pečuje, o vy
chovával příplatek, který za každé dítě činí
Vio důchodu vyměřeného podle § 111.
§ 79.
§ 114 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění .
a doplňuje takto:
1. Za odst. 2. vsunou se nová ustanovení
jako odst. 3. a 4. tohoto znění:
(3) Nárok na vdovský důchod má také
vdova pojištěnce, který v době svého úmrtí
požíval důchodu invalidního nebo starobního,
nebo měl nárok na takový důchod, když do
sáhla nebo dosáhne 65. roku věku.
(4) Nárok na vdovský důchod má dále
vdova pojištěnce, který v době svého úmrtí
požíval důchodu invalidního nebo starobního,
nebo měl nárok na takový důchod, pokud pe
čuje o 2 nebo více dětí pojištěnce, požívajících
sirotčího důchodu (§ 118).
2. Dosavadní odst. 3. mění se v odst. 5.
§ 80.
§ 116 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se do
plňuje na konci slovy:
„bez zvýšení podle §§ 113 a 120 a).“
§ 81.
§ 117, odst. 2. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n
se mění a zní takto:
(2) Požitek důchodu vdovského (vdovec
kého) končí, zemřel-li důchodce nebo vstou
pili opětně do manželství nebo nejsou-li již
splněny podmínky § 114.
§ 82.
§ 118 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se do
plňuje dalším odstavcem tohoto znění:
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(3) Zanechal-li pojištěnec nevlastní děti
mladší 17 let, které byly výživou převážně na
něho odkázány, mají nárok na důchod sirotčí,
jestliže nepožívají sirotčího důchodu po svých
vlastních rodičích a není-li nej vyšší pří
pustná výše důchodů sirotčích (§ 120) vyčer-,
pána již dětmi uvedenými v odst. 1. a 2.

ve
ve
ve
ve
ve

třídě
třídě
třídě
třídě
třídě
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Aa
Ab
B
C
D

částku
částku
částku
částku
částku

550-—
600—
650-—
700-—
750—

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč.

(2) Zemře-li pojištěnec po uplynutí čekací
doby, nebo zemře-li důchodce a není-li nároku
na výplatu důchodu vdovského (vdoveckého),
§ 83.
mají jeho pozůstalí nárok na odbytné ve výši
Za § 120 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se ročního důchodu, jehož zemřelý požíval, nebo
vsunou jako §§ 120 a) a 120 b) tato ustano na nějž měl nárok, nejméně však ve výši uve
vení :
dené v odst. 1. Napadne-li důchod vdovský
(vdovecký) v době dvou let ode dne úmrtí
§ 120 a).
pojištěncova (důchodcova), zaúčtuje se vy
Důchod invalidní, starobní (bez zvýšení po placené odbytné na důchod.
dle § 113), jakož i důchod vdovský (vdo
(3) Pozůstalými podle předchozích od
vecký) může se zvýšiti o polovinu, je-li dů
chodce trvale bezmocný tak, že stále potře stavců rozumějí se manžel, nejsou-li zde okol
buje pomoci, ošetření a obsluhy jiné osoby. nosti uvedené v § 115, odst. 1., písm. a) a
Ustanovení to platí obdobně pro oboustranně b), děti (§ 118), rodiče nebo sourozenci ze
osiřelé sirotky, kteří dovršili 14. rok svého mřelého. Při tom má manžel přednost před
věku, při čemž ovšem zůstává v platnosti dětmi, pokud o ně pečuje, děti před rodiči a
tito před sourozenci.
omezení podle § 120, odst. 2.
(4) Rodiče a sourozenci mají nárok na od
bytné jen tehdy, byli-li na pojištěnce (dů
§ 120 b).
chodce) výživou převážně odkázáni.
(1) Nárok na výbavné má pojištěnka, uzavře-li sňatek po dokonání čekací doby (§ 107);
§ 85.
nárok tento musí býti uplatněn do dvou let
po uzavření sňatku, jinak zaniká.
§ 122 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
(2) Výbavné se určí podle třídy, v níž byla a zní takto:
pojištěnka zařazena v době uzavření sňatku
Nárok na odbytné musí býti uplatněn do
dvou roků po smrti pojištěncově, jinak za
nebo naposled před touto dobou a činí
niká.
ve třídě Aa částku 400— Kč § 86.
ve třídě Ab částku 450'— Kč
§
125
zákona
č.
221/1924
Sb. z. a n. se zru
ve třídě B částku 500'— Kč
šuje.
ve třídě C částku 550'— Kč
§87.
ve třídě D částku 600 — Kč.
§ 126, odst. 1. zákona č. 221/1924 Sb. z. a
(3) Provdá-li se pojištěnka vdova, které již n. se mění a zní takto:
jednou bylo výbavné vyplaceno, má nárok
(!) Důchody podle tohoto zákona krátí se,
opět na výbavné jen, byla-li před tímto no
pckud
důchodce oprávněný k požitku důcl-odu
vým sňatkem aspoň po dobu pěti let podle
tohoto zákona znovu pojištěna. Jinak při opě požívá obdobného důchodu podle právních
tovném sňatku není nároku na výbavné, by- předpisů o úrazovém pojištění (zaopatření)
dělníků, o pensijním pojištění soukromých
lo-li již jednou vyplaceno.
zaměstnanců, neb o pojištění u báňských
bratrských pokladen, a to o částku, o kterou
§ 84.
by úhrn ročních důchodů převyšoval průměr
§ 121 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění ročního výdělku pojištěncova v posledních 100
a zní takto:
příspěvkových týdnech, nebo případně v Kratší
U) Zemřel-li pojištěnec dříve, nežli uply dcbě před vznikem pojistného případu.
nula doba čekací (§ 107), mají jeho pozůstalí
§88.
nárok na odbytné, které se určí podle třídy,
v níž byl pojištěnec zařazen v době úmrtí, a
§ 129 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
činí:
a zní takto:
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(i) Nároky z pojištění invalidního a sta
robního zůstávají zachovány po dobu 18 mě
síců ode dne, kdy pojištěnec vystoupil ze za
městnám zakládajícího pojistnou povinnost,
anebo kdy skončilo dobrovolné pokračování
v pojištění, ve výši v té době dosažené, nenastala-li zde povinnost k vydání převodní
částky podle §§ 240 až 242.
(-) Do doby, po kterou zůstávají zachovány
nároky podle odst. 1., nepočítá se doba, po
kterou:
&) pojištěnec požíval nemocenského,
• b) pojištěnec požíval invalidního nebo sta
robního důchodu,
c) výplata důchodu invalidního odpoč vala,
d) pojištěnec byl podroben léčebné péči
podle § 154.
(3)^ Nárok na důchod vdovský zůstává za
chován po dobu, po kterou vdova nepožívala
vdovského důchodu, poněvadž ještě nebyly
splněny podmínky § 114, zemřel-li pojištěný
manžel v době stanovené v odst. 1.

^ (2) Za tím účelem může nemocenská poji
šťovna ustanovit! svého úředního lékaře, jemuž přísluší řízení lékařské služby v obvodu
pojišťovny. Služební smlouvu tohoto lékaře
schvaluje ústřední sociální pojišťovna.

V §144 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. nahrázují se slova: „příplatek k nemocenskému,
jejž“ slovy: „přiměřenou peněžitou částku,
Již“.
§ 93.
§ 147 zákona č. 221/ 1924 Sb. z. a n. se mění
takto:
ústřední sociální pojišťovna může kdykoliv
vzjti nemocné do vlastního léčení. Učiní-ii tak,
přecházejí na ni^ povinnosti a práva, jež má
í1.^nloce„ns^^' Pojišťovna podle zákona vůči po
jištěncům a jejich rodinným příslušníkům
(§ 96). Nemocenská pojišťovna je však po
vinna nahraditi jí, co v takovém případě uše
třila na nemocenském.

§89.
§ 94.
§ 130 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
V § 158 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se
a zní takto:
mění odst. 1. takto:
, i1) Nároky z pojištění invalidního a siarob(x) Týdenní pojistné pro pojištění invalidní
ního mohou býti přes lhůtu stanovenou v § 129
a
starobní
činí:
zachovány bez jakéhokoliv časoyého omezení
ve výši dosažené v době, kdy pojištěnec vy ve třídě Aa (§ 12, odst. 7.) . . . . 2'60 Kč
stoupil ze zaměstnání zakládajícího pojistnou ve třídě Ab . ....................................3‘60 Kč
povinnost nebo kdy skončilo dobrovolné po
kračování y pojištění, placením uznávacího ve třídě B................. ....................... 5-10 Kč
poplatku Kč 10— ročně předem, uplynula-li ve třídě C......................................... 6’60 Kč
ve třídě D . . . .................................8’40 Kč.
již čekací doba (§ 107).
(2) První uznávací poplatek jest splatný
Týdenní pojistné jest v zásadě nedělitelné
dne následujícího po uplynutí lhůty uvedené na dny. Podrobnosti k provedení této zásady
v § 129.
i a nutných výjimek ustanoví vláda nařízením
(o) Takto^ zachované nároky zanikají, zů- po slyšení ústřední sociální pojišťovny.
stane-li pojištěnec se zaplacením uznávacího
poplatku déle než 3 měsíce po jeho splatnosti
§ 95.
v prodlení, aneb došlo-li k převodu podle
§ 159 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
§§ 240 až 242.
a zní:
§ 90.
C1) Výši pojistného pro nemocenské po
V § 142 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se jištění stanoví ústřední sociální pojišťovna.
Toto pojistné nemá zpravidla přesahovat! za
připojuje odstavec (3) tohoto znění:
den 4'3% střední denní mzdy (§ 12).
(Ú Smlouvy v předchozích odstavcích uve(2) Ukáže-li se, že ani pojistné 4‘80/o střední
dené nechť obsahují ustanovení o rozhodování
denní mzdyyiestačí k úhradě povinných dávek
sporů, vzniklých z těchto snduv.
(§ 95), může ústřední sociální pojišťovna se
svolením ministerstva sociální péče jednotli§ 91.
vým nemocenským pojišťovnám povoliti výji
V § 143 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mečně a na přechodnou dobu zvýšení nad
připojuje odstavec (2) tohoto znění:
4'8% střední denní mzdy.
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(3) Sazby pojistného v jednotlivých třídách
se zaokrouhlují nahoru na dvouhaléře.
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§ 99.
§ 162, odst. 2. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
zní takto:
(-) Zaměstnavatel hradí ze svého celé po
jistné za zaměstnance, kteří nemají mzdv na
penězích.
§ 100.
§ 16o zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
U) Zaměstnavatel je povinen platiti nemo
censké pojišťovně celé pojistné.
(2) Pojistné je splatné prvým dnem po
uplynutí příspěvkového období, určeného sta
novami. Příspěvkové období nesmí býti kratší
4 týdnů.
§ 101.
§ 175 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se
doplňuje novým odst. 2. tohoto znění:
J2) Povoliti a vykonati exekuci jest povolán
příslušný exekuční soud.

§ 96.
§ 160 zákona č. 221 1924 Sb. z. a n. se mění
takto:
í.1.) Pojistné jest platiti za dobu, po kterou
pojištěnec vykonává práce nebo služby po'
pojištěné, a to za 7 dní za jedno týdenní
pracovní období.
(-) Pojistné jest platiti také za dobu, po
kterou pojištěnec
a) nebyl odhlášen (§ 17), ačkoliv byl pře
rušen poměr, zakládající pojistnou povinnost;
b) má nárok na mzdiť i když nevykonává
prací nebo služeb povinně pojištěných nebo
,ze zaměstnání vystoupil.
(3) V případech odst. 2., písrn. a) a b) není
pojistné platiti, nastal-li v osobě pojištěncově
| Pojistný případ, nebo byl-li pojištěnec přihlá
šen k pojištění jiným zaměstnavatelem.
(4) Ustanovení odst. 2., písm. b) nevzta
huje se na případy, v nichž přísluší mzda po
§ 102.
dle § 1154 b) obč. zákona, případně podle § 6
§ 180 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
zákona ze dne 13. července 1922, č. 244 Sb. z. a doplňuje takto:
a n., podle § 8 zákona ze dne 16. ledna 1910,
1. Odst. 2., písm. d) zní:
ě. 20 ř. z., o obchodních pomocnících, nebo
podle § 12 zákona ze dne 13. ledna 1914, č. 9
cl) v tuzemských peněžních ústavech, ručí-li
ř. z. o právních poměrech zaměstnanců na vel stát, země, okresy neb obce za veškeré jejich
kých statcích.
závazky, neb alespoň za vklady sociálně-pojišťovacích ústavů;
§ 97.
2. Odst. 3. se doplňuje větou:
Za § 160 zákona č. 221/1924 vsune se jako
§ 160a) nové ustanovení tohoto znění:
Vláda může^ tuto mez snížiti nebo poměr
mezi
papíry státními a jinými jinak stanovití.
Má-li některá nemocenská pojišťovna za to,
že .pojištěnec přihlášený u jiné nemocenské
3. Odst. 4. se doplňuje takto:
pojištoyny má býti přihlášen správně u ní,
Pokud by cedulový ústav československý
může žádati politický úřad I. stolice, aby roz z důvodů měnových přikročil ke správě veřej
hodl o pojistné příslušnosti tohoto pojištěnce ných peněz se zúročením jich, jest dáti tomuto
(§ 239). Bylo-li rozhodnuto v její prospěch,
uložení za stejných podmínek vý
má pak vůči zaměstnavateli nárok na pojistné způsobu
nosových
přednost.
teprve od počátku toho příspěvkového ob
4.
Odstavec
5. zní:
dobí, ve kterém bylo vydáno pravoplatné roz
hodnutí. Nepříslušná pojišťovna je však po
Ústřední sociální pojišťovna vypracuje
vinna nahraditi příslušné pojišťovně pojistné směrnice pro ukládání jmění, jež vyžadují
nemocenského ^pojištění, zaplacené za osoby schválení ministra sociální péče v dohodě s mi
li_ ní nesprávně přihlášené po srážce peněži nistrem financí po slyšení cedulového ústavu
tých dávek těm osobám poskytnutých.
československého. Do směrnic jest pojmout!
zásadu, že každoročně bude sděláván hospo
§ 98.,
dářský plán. Do schůzí výboru a představen
§ 161, odst. 3. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. stva Ústřední sociální pojišťovny, kde se jedná
o směrnicích, hospodářském plánu a všeobec
se doplňuje na konci touto větou:
ných
podmínkách ukládacích nebo o změnách
Nedobytné pojistné se odepíše ve stejném
tohoto plánu a těchto podmínek, jest přizvati
poměru, v jakém pro oba druhy pojištění bylo dva. zástupce cedulového ústavu, kteří mají
vymereno.
v nich hlas poradní.
lil
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§ 103.
Za § 180 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se
vsune nové ustanovení jako § 180 a) tohoto
znění:
I ojistovaci ústavy mohou se uspokojiti
z cenných papírů, jim do zástavy daných, je-li
dlužník v prodlení, bez soudního řízení a smějí
je po předchozí pohrůžce dáti veřejně prodati.
Mají-li cenné papíry cenu bursovní nebo tržní,
může se prodej provésti také neveřejně za
běžnou cenu prostřednictvím bursovního dohodce, nebo není-li ho, prostřednictvím úřed
níka oprávněného k dražbám.
§ 104.
§ 181 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se do
plňuje novým odstavcem tohoto znění:
(2) Nemovitosti nemocenských pojišťoven
mohou býti zatíženy přes polovinu obecné ceny
jen výjimečně a se souhlasem ústřední so
ciální pojišťovny po schválení ministerstva
sociální péče v dohodě s ministerstvem financí.
§ 105.
§ 182 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. mění
se takto:
1. V odst. 1. nahrazuje se slovo „tržní“
slovem „obecné".
?;vNa konci odst. 2. nahrazují se slova „na
pojištění" slovy „na pojistném".
§ 106.
§ 185 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a zní takto:
(N Jmění ústřední sociální pojišťovny musí
býti ukládáno tak, aby střední výnos odpoví
dal úrokové míře, jíž bylo použito za početní
podklad tohoto zákona a aby se podpořila pro
duktivita a národohospodářská rentabilita.
(2)_ Z toho důvodu možno použiti části
jmění ústřední sociální pojišťovny k účelům
naznačeným v _§§ 182, odst. 1. (pokud jedná
o nabytí nemovitostí), 183 a 184 teprve tehdy,
je-li, zajištěno výnosem ostatního jmění
Ústřední 'sociální pojišťovny, že střední vý
nos celého jmění docílí úrokové míry, jíž bylo
použito za početní podklad tohoto zákona.
K tomu cíli vyžadují příslušná usnesení
Ústřední sociální pojišťovny schválení mi
nistra sociální péče a ministra financí.
, (3) ústřední sociální pojišťovna jest po
vinna předkládati za každý rok nejpozději do
konce června příštího roku vládě výkazy o dostačitelnosti výnosu uložených peněz.

§ 107.
§ 187 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se
doplňuje novým odst. 3. tohoto znění:
(3) Byla-li žádost za přiznání invalidního
nebo vdovského důchodu zamítnuta, protože
invalidita nebyla prokázána, anebo byl-li
důchod odňat, protože důchodce přestal býti
invalidním, lze zahájiti řízení o nové žádosti
za přiznání takového důchodu pouze tenkráte,
uplynula-li ode dne pravoplatnosti dřívějšího
rozhodnutí lhůta jednoho roku, anebo byla-li
nová žádost doložena lékařským vysvědčením,
prokazujícím, že nastala podstatná změna ve
zdravotním stavu žadatelově naposledy zjištěnéin. Proti rozhodnutí, odmítajícímu zahájiti i
nové řízení, protože tu není těchto před- j
pokladů, není opravného prostředku.
§ 108.
§ 189 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. Za odst. 1. vkládá se nový odst. 2. to
hoto znění:
(2) Výměr, jímž nemocenská pojišťovna
rozhoduje o pojistné povinnosti a zařádění do
tříd, vydává se pouze tehdy, když si jeho vy
dání strana výslovně vyžádala, dále když za
městnanec nebyl k pojištění přihlášen zamést
navatelem, nebo když pojišťovna popírá po
jistnou povinnost, nebo když zařazuje poji
štěnce do jiné třídy, nežli by měl býti zařaděn
podle přihlášené mzdy.
2. Odstavce 2. a 3. se mění v odstavce
3. a 4.
§ 109.
§ 191 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se zru
šuje.
§ 110.
§ 195 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se
mění takto:
Navrácení v předešlý stav podle obdoby
předpisů civilního řádu soudního je přípustné.
§ 111V § 202 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. na
hrazují se slova „ušlé mzdy" slovy „platy presenční".
§ 112.
§ 204 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
(O Předseda rozhodčího soudu řídí práce
u rozhodčího soudu, sdělává rozvrh prací a
přísluší mu všeobecný dozor na výkon služby.
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(2) Předseda rozhodčího soudu, jeho ná
městkové a přísedící jsou ve výkonu svého
úřadu samostatní a neodvislí. O disciplinární
odpovědnosti předsedy a jeho náměstků platí
ustanovení vydaná o disciplinární odpověd
nosti soudců z povolání.
§ 113.
V § 206, odst. 5., věta druhá zákona č.
221/1924 Sb. z. a n. se mění takto:
Do rozhodnutí, kterým se nevyhovuje od
mítnutí přísedícího, není samostatného oprav
ného prostředku.
§ 114.
§ 208, odst. 1., věta prvá zákona č. 221/1924
Sb. z. a n. zní takto:
Řízení u rozhodčího soudu je veřejné a
ústní; o vyloučení veřejnosti platí obdobně
ustanovení civilního řádu soudního. Rozhodčí
soud je zejména povinen umožniti oběma stra
nám, aby před soudem vypovídaly, a objasniti
skutkovou podstatu sporného případu.
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§ 119.
§ 226, odst. 2., věta druhá zákona č. 221/
1924 Sb. z. a n. se mění a zní takto:
Ostatním usnesením pojišťovacího soudu a
jeho předsedy a výroku rozsudku o útratách,
nebéře-li se v odpor zároveň rozhodnutí ve
věci hlavní, lze odporovati stížností.
§ 120.
§ 229, odst. 2. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
se mění a zní takto:
(12) Přísedící ze zaměstnavatelův a poji
štěnců jsou voleni. Ustanovení §§ 217, odst. 3.,
218 a 219 platí obdobně.

§ 121.
§ 239 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a doplňuje takto:
1. Za odst. 2. se vsune jako odst. 3. nové
ustanovení tohoto znění:
(3)* Pokud nemocenská pojišťovna jest po
dle tohoto zákona výslovně povolána prováděti určité úkony invalidního a starob
§ 115.
ního pojištění, vykonává je v zastoupení
§ 209, odst. 2. zákona č. 221/1924 Sb. z. ústřední sociální pojišťovny a vystupuje jejím
a n. se mění takto:
jménem jako strana, ústřední sociální poji
(2) Pokud není v tomto zákoně jinak usta šťovna jest oprávněna v kterémkoliv stadiu
noveno, neplatí o řízení před rozhodčími soudy administrativního řízení i v řízení před nejustanovení civilního řádu soudního.
vyšším správním soudem podávati sama proti
rozhodnutí politických úřadů řádné i mimo
§ 116.
řádné opravné prostředky.
§ 213, odst. 3. zákona č. 221/1924 Sb z.
2. Dosavadní odst. 3. se mění na odst. 4. a
a n. se doplňuje takto:
za něj se vsunou nové odstavce 5. a 6. tohoto
Podati jest ji jen v jednom vyhotovení a znění:
odpůrce není třeba o ní zpravovati.
(5) Lhůta pro opravné prostředky proti vý
měrům nositelů pojištění činí patnáct dnů ode
dne doručení výměru nebo rozhodnutí, ten den
§ 117.
§220 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění v to nečítajíc. Opravný prostředek jest podati
u nositele pojištění, proti jehož výměru smě
takto:
řuje. Vztahuje-li se obvod působnosti nemo
1. V odst. 1., č. 1. nahrazuje se slovo „po censké pojišťovny na několik politických
kutován slovem „odsouzen".
okresů, rozhodne o opravném prostředku proti
výměru nemocenské pojišťovny politický úřad
2. Odst. 1., č. 4., písm. d) zní takto:
I.
stolice, v jehož obvodu jest sídlo nemocenské
d) mezi těmito pojišťovnami a nositeli úra
pojišťovny.
zového pojištění (zaopatření) dělnického, pensíjniho pojištění soukromých zaměstnanců,
(6) Spory nositelů pojištění mezi sebou a
pojištěni u báňských bratrských pokladen ne spory mezi nositelem pojištění a některým za
mocenského pojištění veřejných zaměstnanců městnavatelem uvedeným v § 5, písm. a), jež
a pojištěni osob samostatně výdělečně činných. se týkají §§ 240—243, rozhoduje ministerstvo
sociální péče.
§ 118.
§ 122.
Na konci § 224 zákona č. 221/1924 Sb z.
§ 244 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se mění
a n. se vypouštějí slova „jako soudcové".
a zní takto :
lil
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J1) Pckud pojištěnec požívá opětovných pe tyto práce, i když se za několik období sečtou
něžitých dávek pojistných podle tohoto zá zpravidla déle než 90 dní v roce, nejsou-lí
kona anebo má na ně nárok, má nárok na za osoby tyto mimo dobu, po kterou jsou zaměst
opatření chudinské jen, pokud hodnota tohoto nány těmito pracemi sezónními, jinaa ná
zaopatření převyšuje hodnotu dávek ooj i si mezdně činný podle § 2 zákona, mohou býti
ných.
vládním nařízením rovněž vyňaty z pojistné
(-) Ústřední sociální pojišťovna je povinna povinnosti pro případ invalidity a stáři. Po
k dotazu obce, korporace nebo nadace, lúerá jistné povinnosti není na újmu, když celková
je zavázána zákonem nebo stanovami k chu doba sezónních prací u zaměstnance nedosáhla
dinskému zaopatření, podati zprávu, zda ur- 90 dní v roce z příčin, jež jsou nezávislé na
č;té osobě byl ústřední sociální pojišťovnou vůli zaměstnancově.
přiznán, změněn neb odňat důchod.
(1) Pro osoby uvedené v písm. b) možno
nařízením zřídí ti závodní nemocenské poji
§ 123.
šťovny.
§ 248 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se
(5) Pro osoby uvedené v odst. 1. může býti
mění a zní takto:
stanovena zvláštní čekací doba v pojištění ne
(J) Pro .pojištění:
mocenském.
a) domáckých dělníků (§ 3),
(()) Bude-li pro pojištění osob uvedených
b) osob zaměstnaných při podnicích pla v odst. 1. nařízeno, že mohou býti zaměst
vebních,
nány toliko tenkráte, vykáží-li se zvláštním
c) posluhovaček, domácích švadlen a ji výkazem k tomu cíli vydaným, bude zaměst
ných osob zaměstnaných střídavě u různých navatel trestný podle § 260, bude-li je zaměst
návali, aniž mají nařízený průkaz.
zaměstnavatelů a
d) osob nepravidelně zaměstnaných, t. j.
(7) Před vydáním vládního nařízení nodle
takových, jejichž zaměstnání je podle své po odst. 2. a 3. jest vysiechnouti příslušné odbovahy pouze přechodné, neb u nichž doba za rcvé organisace zaměstnavatelské a zaměst
městnání u jednoho zaměstnavatele je pra- nanecké.
c°vní smlouvou napřed omezena na dobu
(8) Pokud vládní nařízení podle předcháze
kratší jednoho týdne,
jících odstavců nebude vydáno, jest pojištění
jest možno vládním nařízením stanovúi vý osob, uvedených v odst. 1., prováděli podle
jimky z tohoto zákona, zejména pokud jde směrnic, jež vydá ústřední sociální pojišťovna
o přihlašování a odhlašování jich (§§ 5 7 a se schválením ministerstva sociální péče.
násl.), o zařazování do tříd, vyměřování po
jistného^ a jeho předpisování a odvádění,
§ 124,
o vedení mzdových záznamů, o způsobu súčtoZa
§
250
zákona
č.
221/1924 Sb. z. a n. se
vaní pojistného připadajícího na zaměstna
vatele a zaměstnance a o příslušnosti k m-mo vsune jako § 250 a) toto ustanovení:
censké pojišťovně. Vládním nařízením může
§ 250 a).
tyti také stanoveno, že se osoby jmenované
v písm. a), c) ad) vyjímají z pojistné povin
í1) Osoby uvedené v § 6, písm. f) mají
nosti, jestliže jejich výdělek v určitém časo právo vstoupili dobrovolně v pojištění pro
vém období nedosahuje určité nejmenší část případ invalidity a stáří u té pojišťovny, n níž
ky tímto vládním nařízením současně stano jsou pojištěny pro případ nemoci. Zařazeny
vené.
mohou býti také nejméně do té třídy pojištění
(2) Vládním nařízením může býti dále sta invalidního a starobního, do níž by patřily
noveno, že dělníci domáčtí vyjímají se z p0- podle svého zařazení v pojištění pro případ
jistné povinnosti pro případ invalidity a staří, nemoci. Obdobné právo mají osoby, které bu
jestliže jejich výdělek z domácké práce nedo dou podle § 248, odst. 2. a 3. z pojistné povin
sahuje průměrně určité nejmenší částky tý- nosti pro případ invalidity a stáří vyňaty.
dně. Tato výdělečná mez může býti vládním
(2) Na osoby uvedené v § 6, písm. f) může
nařízením stanovena různě pro jednotlivé býti rozšířena pojistná povinnost pro případ
územní obvody neb určité obory a později invalidity a stáří vládním nařízením, jež spolu
také měněna.
určí obdobou podle § 248 případné výjimky ze
(°) Osoby zaměstnané pracemi sezónními, zákona.
t. j. pracemi, které podle své povahy jsou ko
(3) Podrobná ustanovení o dávkách dobro
nány jen v určitém ročním období, netrvají-li volného pojištění pro případ invalidity a stáří
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a o nápadu dávek tohoto pojištění budou vy
dána vládním nařízením.
(4) Z osob, jež by jinak podle ustanovení
§ 6, písm. f) zákona byly vyňaty z pojistné
povinnosti pro případ invalidity a stáří, zů
stanou i nadále pojištěním invalidním a sta
robním povinni ti, kdož za předpokladu splně
ní všeobecných podmínek § 2 zákona byli
jako mladiství [§ 6, písm. f) zákona] v libo
volné době mezi 1. červencem 1926 a 1. led
nem 1929 povinně pojištěni pro případ inva
lidity a stáří; pojistné povinnosti té není na
újmu, vstoupí-li osoby ty do služeb jiného za
městnavatele.
(5) Obdobně nemohou vládním nařízením
podle § 248, odst. 2. a 3. býti vyňaty z pojistné
povinnosti pro případ invalidity a stáří osoby,
které za předpokladu všeobecných podmínek
§ 2 zákona byly jako dělníci domáčtí nebo
jako osoby zaměstnané pracemi sezónními
v libovolné době mezi 1. červencem 1926 a
1. lednem 1929 povinně pojištěny pro případ
invalidity a stáří; pojistné povinnosti té není
na újmu, vstoupí-li osoby ty do služeb jiného
zaměstnavatele.
§ 125.
§ 253, odst. 1. zákona č. 221/1924 Sb. z.
a n. bude zníti takto:
(i) Za dobu zákonité presenční služby nebo
12neděl«ího vojenského výcviku osob uvede
ných v § 108 a), zaplatí stát ročně úhrnkový
peníz, jenž se určí na podkladě pojistného
třídy Aa se zřetelem na poměr počtu branců
k počtu všech mužů nesamostatně výdělečně
činných ve věkové skupině 20—24 let zjiště
ného podle úředně vyhlášených výsledků sčí
tání lidu. Z tohoto peníze uhradí se pojistné
pro uvedené osoby, a to ve třídě Aa na zá
kladě průkazu, který předloží pojištěnec,
uplatňující nárok na započtení zákonité doby
presenční služby nebo 12nedělního vojenského
výcviku. Podrobné předpisy budou vydány
vládním nařízením.
§ 126.
Za § 254 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se
vsune nové ustanovení jako § 254 a) tohoto
znění:
Pojišťovny, zřízené podle tohoto zákona,
mohou v obvodu své působnosti při vybírání
pojistného svými zaměstnanci doručovat! pří
slušné platební výměry.
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§ 127.
Za § 259 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
vsune se nový paragraf tohoto znění:
§ 259 a).
Kde v tomto zákoně jest vyhrazeno rozhod
nutí ministru sociální péče, rozhodne tento mi
nistr, jde-li o věci značného finančního do
sahu, i není-li to v zákoně výslovně stáno
véno, po dohodě s ministrem financí. Nedohodne-li se ministr sociální péče s ministrem
financí, rozhoduje vláda.
§ 128.
§ 277 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. se ruší
§ 129.
§ 278 zákona č. 221/1924 Sb. z. a n. mění
a doplňuje se takto:
1. Odst. 4. zní:
(4) Vzorné stanovy (odst. 1.) a úprava sta
nov podle odst. 3. vyžadují schválení minister
stva sociální péče.
2. Za odst. 4. vkládá se nový odst. 5. tohoto
znění:
(5) Dokud nebudou yydány vzorné stanovy,
může se . představenstvo nemocenské poji
šťovny usnésti na nových stanovách nebo na
změně dosavadních stanov; usnesení to vyža
duje schválení ministerstva sociální péče, jež
ve věci vyslechne ústřední sociální pojišťovnu.
§ 130.
§ 287, odst, 3. zákona č. 221/1924 Sb. z. a n.
se ruší.
článek II.
§ 131.
(1) Pro dobu přechodnou, dokud neujmou
se úřadu funkcionáři vyšli z prvních řádných
voleb, jmenují politické úřady II. jtolice, při
hlížejíce k návrhům ústřední sociální poji
šťovny podaným ve stanovené lhůtě, předsta
venstva a dozorčí výbory nemocenských poji
šťoven; při tom jest jak co do členů, tak i co
do náhradníků hleděti k ustanovením §§ 59
a 64 zákona ve znění této novely.
(2) Ustanovení předchozího odstavce se
vztahuje na nemocenské pojišťovny bez roz
dílu, zda již jsou, či teprve budou zřízeny.
(3) Jmenované představenstvo nemocenské
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pojišťovny vykonává též působnost sboru dechylném od obsahu § 12, odst. 1. až3. a § 160
iegatuv.
zakona ve znění novely, nelze vyžadovali.
(-) Stejne pro dobu přechodnou, než ujmou
se uradu clenove správní komise Zemských
úřadoven ústřední sociální pojišťovny, vyšlí
§ 137.
z Prvnich rádných voleb, jmenuje správní ko
Všude tam, kde zákon č. 221/1924 Sb z a
mise ministr sociální péče, přihlížeje jak co n. užívá výrazu „župa“, sluší tím rozuměli
ten is V i 1
náhl'adníků k ustanove- zeme podle zákona č. 125/1927 Sb. z. a n.
mm §§ 93 a) a 93 b) ve znění této novely.
§ 138.
§ 132.
(l) Ustanovení § 3, č. 3. nabývá zpětné
Pro dobu přechodnou, dokud neujmou se
účinnosti
ke dm 1. července 1926; ustanovení
uradu funkcionáři, vyšlí z prvních řádných vo
§
125
dnem
1. ledna 1928, §§ 131 až 134 a
leb, jmenuje ministr sociální péče v dohodě
v
^
dnem
vyhlášení
tohoto zákona, ostatní
s ministrem spravedlnosti přísedící (a ná
jeho
ustanovení
dnem
1.
ledna 1929.
hradníky přísedících) pojišťovacích soudů a
vrchního pojišťovacího soudu a politické
(2) Ministr sociální péče se zmocňuje, abv
urady II. stohce jmenují přísedící (a náhrad- sestavil znění zákona ze dne 9. října 1924,
tn \\ pimedicích) rozhodčích soudů nemocen cv 221 bb. z a n., jaké vyplývá ze změn
ských pojistoven. Při tom se přihlíží k usta 1 ledsevzatých tímto zákonem, a znění to pak
novením §§ 200. 217, 218, 219 a 229 zákona. vyhlásil ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ 133.
(’)
Kdyby
v
době
až uiv/
do prvních
, ' >
-i -i
V lilU-xl £řádclu
nych voíeb osoby původně, případně poz
ději jmenované, odpadly nebo byly zbaveny
s\e funkce, budou jmenovány nové ore-ány
způsobem uvedeným v §§ 131 a 132 této no
vely .
(2) Ustanovení § 88 zákona platí od doby
pravoplatného provedení prvních voleb.
§ 134.
Působnost dosavadních funkcionářů nemo
cenských pojišťoven (pokladen), a rozhod
cích soudu nemocenských pojišťoven (pokladen) konci dnem, kdy jmenování nových
funkcionářů bude vyhlášeno v úředním listě
lepubhky československé. Dosavadní funk
cionáři jsou povinni podati zprávu (§ 87 zá
kona) novým funkcionářům, aby se umožnilo
nerusene převzetí funkcí. Nevyhovění této
povinnosti je přestupkem podle § 260, písm h)
zakona.
7
§ 135.
1®^ se uvolní ve jmění ústřední
sociální pojišťovny změnou početních podlíiadu pojištění invalidního a starobního, jest
použiti pro účely léčebné péče.
§ 136.
Vrácení pojistného, jež bylo placeno za
dobu az do 30. června 1927 na podkladě od-

(3) Ministru sociální péče se ukládá, aby
tento zákon provedl, dohodná se se zúčastně
nými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Ur. Šrámek v. r.

185.
Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 17. listopadu 1928
o úplném znění zákona ze dne 9. října 1924,
č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro
případ nemoci, invalidity a stáří, v úpravě
provedené zákonem ze dne 8. listopadu 1928,
ě. 184 Sb. z. a n.
Podle ustanovení § 138, odst. 2., zákona ze
dne 8. listopadu 1928, č. 184 Sb. z. a n., jímž
se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924
e. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců
pro případ nemoci, invalidity a stáří, vyhlaoof/rno, o, příloze úplné znění zákona č.
221/1924 Sb. z. a n., jaké vyplývá ze změn
předsevzatých zákonem č. 184/1928 Sb. z. a n.
Ur. Šrámek v. r.

