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214.

Vládní nařízení 
ze dne 28. prosince 1928, 

kterým se upravují náhrada hotových vydání 
a presenční platy přísedících rozhodčích soudů 
nemocenských pojišťoven, pojišťovacích soudů 

a vrchního pojišťovacího soudu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 202, 218, 229 a 288 zákona ze dne
9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění 
zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a 
stáří ve znění zákona ze dne 8. listopadu 
1928, č. 184 Sb. z. a n.:

§ 1.
Přísedícím rozhodčích soudů nemocenských 

pojišťoven, pojišťovacích soudů a vrchního 
pojišťovacího soudu, kteří mají stálé bydliště 
mimo sídlo soudu, jehož jsou přísedícími, pří
sluší náhrada hotových vydání spojených 
s cestou z bydliště do sídla soudu, s pobytem 
v sídle soudu a se zpáteční cestou, a to:

1. jízdné po železnici ve III. třídě nebo po 
parolodi ve II. třídě, a nebylo-li by jich, ná
hrada za použití jiného hromadného doprav- 
ního prostředku; má-li přísedící nárok na 
zlevněnou nebo na volnou jízdu, přísluší mu 
toliko náhrada za snížené jízdné, po případě 
mu náhrada jízdného nepřísluší vůbec;

2. trvalo-li zasedání několik dnů po sobě 
nebo nebylo-li v den zasedání již možno na- 
stoupiti zpáteční cestu, nocležné denně 20 Kč;

,3- trval-li pobyt na cestě a v místě soudu 
více než osm hodin, stravné denně . . 20 Kč.

§ 2.
Kromě náhrady hotových vydání podle § 1 

příslušejí přísedícím rozhodčích soudů nemo
cenských pojišťoven, pojišťovacích soudů a 
vrchního pojišťovacího soudu presenční platy, 
a to:
„ trvalo-li zasedání nejvýše pět hodin, 
castka 80 Kč;
v, 2. trvalo-li zasedání déle než pět hodin, 
částka 50 Kč za každý den zasedání.

§ 3.
. 0) Hotová vydání a presenční platy příse- 

dících rozhodčích soudů nemocenských po- 
jištoven hradí nemocenská pojišťovna, při 
ktei'é je rozhodčí soud zřízen.

(2) Náhrady přísedícím pojišťovacích sou
dů zapraveny buďtež z úřední zálohy řádného 
soudu, v jehož budově jest pojišťovací soud 
umístěn, náhrady přísedícím vrchního po- 
jištovacího soudu pak z úřední zálohy vrch
ního zemského -soudu v Praze.

(3) Nárok na náhradu podle §§ 1 a 2 budiž 
uplatněn do 15 dnů po výkonu. Rozhoduje 
o něm předseda příslušného soudu.

§ 4.
i1) Toto nařízení nabude účinnosti dnem 

vyhlášení.
(2) Provedou je ministři spravedlnosti a 

sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
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