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9 10.
Vládní nařízení 

ze dne 18. ledna 1929 
o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve 
starých rakousko-uherských korunách u po
štovních úřadů na nynějším území republiky 
československé pro poštovní spořitelnu buda- 

peštskou nebo vídeňskou.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ 1.
(O Po dobu účinnosti tohoto vládního naří

zení nemohou býti soudně vymáhány vklady 
učiněné ve starých korunách rakousko-uher
ských u poštovních úřadů na nynějším území 
republiky československé pro poštovní spoři
telnu budapeštskou nebo vídeňskou.

(2) Soudní řízení, kterým se vymáhají ná
roky uvedené v odst. 1., budiž z moci úřední 
přerušeno; nové žaloby buďte z moci úřední 
odmítnuty.

§ 2. ■

í1) Exekuce a prozatímní (zajišťovací) 
opatření pro nároky uvedené v § 1 jsou ne
přípustný.

(2) Exekuce v den účinnosti tohoto vládního 
nařízení zahájené, buďte z moci úřední odlo
ženy.

§ 3.
Doba, po kterou nároky podle tohoto vlád

ního nařízení nemohou býti soudně vymáhány 
nebo exekucí dobývány, nezapočítává se do 
lhůty promlčecí ani do lhůty pro podání žalob 
ani do jiných lhůt, jejichž zmeškání má po zá
konu v zápětí právní újmu.

§ 4.
O) Toto vládní nařízení nabude účinnosti 

dnem vyhlášení a platí až do doby, která bude 
vyhláškou ministra spravedlnosti uveřejněnou 
ve Sbírce zákonů a nařízení stanovena.

(2) Provésti toto vládní nařízení náleží mi
nistru spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

Dr. Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Novák v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Tiso v. r. 
Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 18, ledna

jímž se stanoví volební řád pro volby v živno
stenských společenstvech a společenstevních 

jednotách (svazech).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 3. července 1923, č. 2Í7 
Sb. z. a n., jímž se upravuje způsob provádění 
voleb v živnostenských společenstvech a spole
čenstevních jednotách (svazech):

§ 1.

Volby, na něž se vztahuje vo
lební řád.

(!) Podle předpisů tohoto volebního řádu 
konají se veškeré volby v živnostenských spo
lečenstvech a společenstevních jednotách 
(svazech), a to:

a) představenstva společenstevního [§ 119
d) živnostenského řádu]; výboru rozhodčího 
(§ 122 živnostenského ,řádu); výboru pro 
zprostředkování práce (§ 116 živnostenského 
řádu); delegátů valné hromady pokladen mi
strovských [§ 115 o) živnostenského řádu] ; 
zástupců společenstva do valné hromady jed
noty (svazu) [§ 130 e), odst. 2., živnosten
ského řádu] ; delegátů hromady společenstevní 
(§ 119, odst. 8., živnostenského řádu);

b) starosty a náměstků, jakož i výboru hro
mady pomocnické (§ 120, odst. 1., živnosten
ského řádu) ; delegátů hromady pomocnické 
(§ 120, odst. o., živnostenského řádu);

c) starosty, náměstků a výboru jednoty 
(svazu) [§ 130 e), odst. 3., živnostenského 
řádu);

d) jiné volby konané na základě stanov.
(2) Výbory, zástupcové neb delegáti uve

dení pod lit. a), b), c) musí býti zpravidla vo
leni v plném počtu stanovami předepsaném 
jedním volebním úkonem ve zvláštním voleb
ním shromáždění nebo v řádné hromadě.

§ 2.

Právo hlasovací a volitelnost.

O právu hlasovacím a volitelnosti platí 
předpisy §§ 118 a 120, odst, 3. a 4., živnosten
ského řádu.

§ 3.
Způsob volení.

• (!) Volby konají se osobním odevzdáním 
hlasů v příslušném volebním shromáždění
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podle zásady poměrnosti na základě kandidát
ních listin, podaných volebními skupinami.

(‘■O Volební skupinou ve smyslu tohoto vo
lebního řádu rozumí se skupina voličů, jež 
předložila kandidátní listinu, vyhovující před
pisu § 6.

(3) Voličem ve smyslu tohoto volebního 
řádu jest při volbách konaných ve společen
stvech člen společenstva, v hromadě pomcc- 
nické příslušník této hromady; v jednotách 
(svazech) jsou voliči zástupci společenstva vy
slaní na hromadu jednoty (svazu) [§ 130 e), 
odst. 2., živnostenského řádu).

(4) Řádně vedené členské seznamy živno
stenských společenstev pokládají se za voličské 
seznamy; zmocněnci volebních skupin (§ 6, 
odst. 1., lit. c) jsou oprávněni nahlíželi do 
těchto seznamů.

§ 4.
Vypsání volby.

(L) Volby konají se zpravidla v sídle spole
čenstva (jednoty, svazu); vypisuje je sta
rosta, případně jeho náměstek (§5) tím způ
sobem, že oznámí úřadu živnostenskému a sou
časně členstvu způsobem, určeným stanovami 
pro svolání hromady, den konání voleb; tento 
musí býti určen tak, aby mohla volba býti 
provedena před uplynutím funkčního období. 
Oznámení volby musí dále obsahovati:

a) údaje o místě a času volby,
b) kolik členů (zástupců) a kolik náhrad

níků se volí,
c) kolik podpisů musí míti platná kandi

dátní listina (§ 6),
d) do kterého dne a hodiny nutno podati 

kandidátní listiny (§7) s upozorněním, že 
k listinám po této lhůtě podaným nebude při
hlíženo,

e) do kterého dne a hodiny nutno podati ná
vrhy na jmenování členů volební komise a jich 
náhradníků (§5).

(2) Při společenstvech (jednotách) nově 
utvořených vypisuje prvé volby podle obdoby 
ustanovení odstavce 1. úřad živnostenský na 
náklad společenstva (jednoty).

(3) Počet volených funkcionářů ve smyslu 
(§ 1, odst. 1., lit. a)—d) určen jest stano
vami.

§ 5.
Zřízení a složení volební k o- 

m i s e.
í1) K řízení voleb v § 1 uvedených zřídí 

příslušný úřad živnostenský volební komisi,
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skládající se z předsedy, z přísedících a ze zá
stupce živnostenského úřadu, který má hlas 
poradní.

(-) Předsedou volební komise jest starosta 
korporace, v níž mají býti volby provedeny 
(§ 1); starostu zastupuje jeho náměstek. Pří
sedící volební komise a jich náhradníky jme
nuje příslušný živnostenský úřad ze členů spo
lečenstva (jednoty), pokud se týká z přísluš
níků hromady pomocnické, a to po jednom zá
stupci za každou kandidující volební skupinu 
podle návrhu té skupiny. Zároveň ustanoví 
týmž způsobem za každého člena náhradníka 
z téže skupiny. Za tím účelem vyzve úřad pro
střednictvím starosty korporace, ve které 
volby mají býti provedeny, členstvo k volbě 
oprávněné k podání kandidátních listin, vyho
vujících předpisům § 6 a návrhů na jmeno
vání členů komise a jich . náhradníků a určí 
lhůtu. Návrhy na jmenování členů komise a 
jejich náhradníků předloží starosta úřadu 
živnostenskému.

(3) Neučiní-li některá volební skupina, po
davší kandidátní listinu, návrh na jmenování 
členů volební komise, případně náhradníků, 
může je jmenovali za tuto skupinu z jejího 
středu pravoplatně úřad sám.

(4) členy volební komise mohou býti i kan
didáti, nepřevyšuje-li počet k volbě opráv
něných cifru 100. Toto obmezení nevztahuje 
se však na starostu, jakožto předsedu komise 
a jeho náměstka.

(5) Při prvních volbách ve společenstvech 
(jednotách) nově utvořených jmenuje živno
stenský úřad po uvážení případných návrhů 
volebních skupin předsedu, členy i náhradníky 
volební komise.

(G) Je-li podána jen jedna kandidátní li
stina, ustanoví živnostenský úřad potřebný 
počet členů (náhradníků) volební komise 
sám. Nebyla-li podána ani jedna kandidátní 
listina, opětuje živnostenský úřad prostředni
ctvím starosty korporace vyzvání k podání 
kandidátních listin a nedojde-li po druhé ani 
jedna kandidátní listina, sluší považovat! do
savadní funkcionáře za zvolené na další 
funkční období. Ubude-li jich z jakéhokoli 
důvodu, zejména úmrtím nebo resignací ta
kový počet, že není možné usnášení se ve 
smyslu stanov a nestačí-li povolání náhrad
níků, jmenuje živnostenský úřad sám po před
chozím slyšení příslušného společenstva (jed
noty) potřebný počet funkcionářů na zbytek 
funkčního období s konečnou platností.

(7) Je-li připuštěno konání voleb v různých 
místnostech [§ 119 b), odst. 3. živnostenského

5*
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řádu], zřídí živnostenský úřad podle obdoby 
hořejších předpisů potřebný počet komisí po 
uvážení případných návrhů volebních skupin 
s konečnou platností. Každá z těchto komisí 
zvolí si předsedu z vlastního středu, je-li volba 
předsedy bezvýslednou, předsedá člen věkem 
nejstarší.

§ 6.

Obsah kandidátní listiny.

O) Kandidátní listina musí obsahovali:
a) přesné označení skupiny volební 

(strany) ;
b) seznam kandidátů, jejichž počet smí 

však býti nejvýše o polovici větší než počet 
osob, jaký má býti volen. Zlomky třeba urov
nali na nejblíže vyšší celé číslo. Pořadí kan
didátů budiž vyznačeno arabskými číslicemi;

c) označení zmocněnce volební skupiny, t. j. 
osoby, která volební skupinu zastupuje a jeho 
náhradníka. Nejsou-li označeni, považuje se 
první podepsaný volič za zmocněnce a volič na 
druhém místě podepsaný za jeho náhradníka. 
Zmocněncem může býti i člen volební komise, 
jmenovaný za tu kterou skupinu (§5). Opráv
nění zastupovat! volební skupinu (kandidátní 
listinu) trvá, i když zmocněnec ztratil volební 
právo;

d) podpisy voličů k volbě oprávněných a to 
nejméně tolik co kandidovaných, nechť jde 
o kteroukoli z voleb uvedených v § 1, odst. 1.

_ (2) Ke Kandidátní listině budiž připojeno 
písemné, vlastnoručně podepsané prohlášení 
všech kandidátů, že kandidaturu přijímají a 
že se svým souhlasem na jiné kandidátní li
stině navrženi nejsou.

(3) úmrtí, odvolání podpisů nebo mezitímní 
ztráta volebního práva podpisovatelova nepů
sobí na platnost kandidátní listiny; volič, 
který podepsal více než jednu kandidátní li
stinu, nepočítá se na žádné z nich. Kandido
vaný může podepsati listinu, na níž jest kan
didován.

§ 7.
Ř í z e n í o kandidátních listinách.

O) Kandidátní listiny musí býti odevzdány 
nejpozději 14. den přede dnem volby do 12. 
hodiny polední ve dvou stejnopisech úřadu 
živnostenskému, který je označí dnem a ho
dinou, kdy byly doručeny, ponechá si jeden 
stejnopis a zašle druhý předsedovi volební ko
mise.

(2) Volební komise označí kandidátní li
stiny číslem pořadovým podle pořadí, jak

došly. Je-li kandidát na několika listinách, do
táže se ho předseda volební komise písemně, 
kterou kandidaturu přijímá. Neodpoví-li do 
3 dnů, škrtne ho komise na listině, k níž nebyl 
připojen vlastnoručně stvrzený souhlas jeho 
s kandidaturou; jinak škrtne ho na listině po
zději došlé.

(3) Komise volební zkoumá dále, nemá-li 
listina formální vady, na př. nedostatečný po
čet podpisů, že pořadí kandidátů není vyzna
čeno, nebo označení skupiny jest sporné, není 
předložen souhlas kandidátův, jsou-li osoby 
kandidované volitelný a pod., 'načež oznámí 
výsledek zmocněnci, který jest povinen odstra- 
niti vady v listině shledané nejpozději do 10 

dnů přede dnem volby. Není-li kandidátní li
stina opatřena označením skupiny nebo ozna
čením nerozeznatelným, označí ji komise jmé
nem zmocněncovým.

(4) Kandidátní listina, která ani po tomto 
řízení nemá předepsaného počtu podpisů, jest 
neplatná a rovněž i hlasy, které přes to na 
sebe soustředila. Komise rozhodne o tom 
s platností konečnou s výhradou námitek proti 
volbě (§ 12).

(5) Jestliže kandidát se vzdá, zemře nebo 
ztratí volitelnost, nebo jest škrtnut, může 
zmocněnec volební skupiny nejpozději 10. den 
přede dnem volby dopiniti kandidátní listinu 
jmenováním jiného kandidáta, který jest po
vinen přijetí kandidatury podpisem potvrditi. 
Do téže lhůty mohou zmocněnci volebních sku
pin předsedovi volební komise předložití spo
lečné prohlášení, že listiny navzájem sdružují. 
Sdružení listin značí, ž_e při rozvrhu mandátů 
se k nim hledí jako k celku (§ 10).

(G) Osm dní před volbou nesmí na kandi
dátních listinách žádné změny býti prováděny.

§ 8.
Kdy odpadne volba.

Byla-li podána jediná kandidátní listina, 
v0^a.s? nekoná a volební komise prohlásí ria 
schůzi členstva k volbě oprávněného, po pří
padě jiným způsobem, stanovami předepsa
ným, za zvolené osoby, uvedené na kandidátní 
listině.

§ 9.
Provedení voleb.

• ^ ^ Provedení voleb svolá starosta (§ 5) 
jakožto předseda volební komise voliče způso
bem předepsaným ve stanovách pro konání 
schůzí a oznámí současně konání voleb živno
stenskému^ úřadu. Při korporacích čítajících 
pres 200 členů, zasílají se členům pozvánky



Sbírka zákonů a nařízeni, č. 10. 83

k volbě, které musí obsahovati jméno a pří
jmení člena, jakož i řadové číslo členského se
znamu. Tyto pozvánky jsou voličskou legiti
mací.

(2) Hlasovací lístky jsou kandidátní listiny 
volební komisí připuštěné (§ 7), jež volební 
skupiny svým nákladem opatří a před koná
ním voleb volební komisi předloží, která je 
vydá před volbou členstvu k volbě oprávně
nému. Kandidátní listiny všech volebních sku
pin musí býti tištěny písmem stejné velikosti 
a téhož druhu, na papíru téže barvy, jakosti a 
velikosti, musí býti opatřeny razítkem korpo
race, v níž mají býti volby provedeny, na 
témže místě a nesmějí míti žádných odlišných 
značek nebo znamení.

(3) Hlasování děje se osobním odevzdáním 
složeného hlasovacího lístku v obálce do ne
průhledné schránky před volební komisí po 
předložení volební legitimace, pokud jest pře
depsána. Nejprve odevzdají hlasy členové ko
mise volební a potom členstvo na presenční li
stině podepsané, na níž komise vyznačí ode
vzdání lístku hlasovacího.

(4) Volič smí odevzdati jen jednu kandi
dátní listinu.

§ 10.
Zjištění a prohlášení volby.

t1) Po skončeném hlasování vyjme volební 
komise za účasti zástupce živnostenského 
úřadu a bez účasti členstva volbu konajícího 
obálky s hlasovacími lístky z osudí, spočte 
je a srovná počet odevzdaných hlasů s počtem 
členstva na listině presenční podepsaneho, 
vyloučí lístky neplatné, rozdělí hlasovací 
lístky podle volebních skupin a zjistí volební 
výsledek písemným zápisem, který všichni 
členové komise podepíší. Ve prospěch celé kan
didátní listiny určité volební skupiny čítají 
se i hlasovací lístky, na nichž jména jednot
livých kandidátů jsou škrtána nebo měněna.

(2) Platnost hlasovacích lístků posuzuje 
se takto:

^a) neplatné jsou hlasovací lístky, jsou-Ii 
všechna jména na kandidátní listině škrt
nuta ;

b) je-h v obálce několik kandidátních li
stin různých volebních skupin, jsou všechny 
hlasy v obálce neplatný; je-li v obálce několik 
™ldátních listin téže volební skupiny, po
čítají se za hlas jeden;
, c) hlasovací ^lístky znějící na neplatnou 
kandidátní listinu jsou neplatný.

(3) Přidělení mandátů děje se takto: .

a) Součet všech platných hlasů dělí se poč
tem mandátů, zvětšeným o jeden; celé číslo 
nejblíže vyšší výsledku děleni jest číslem 
volebním.

b) Volebním číslem dělí se počet hlasů ode
vzdaných pro každou kandidátní listinu; vo
lební komise přikáže každé skupině tolik 
mandátů, kolikrát je volební číslo obsaženo 
v součtu hlasů pro listinu odevzdaných. Kan
didátní listiny stran sdružených (§ 7) sečtou 
se každá zvláště, avšak při rozdílení mandátů 
čítají se jako jediná listina a přikáží se jim 
mandáty společně.

c) Nebyly-li takto obsazeny všechny man
dáty,. přidělí se zbývající mandáty postupně 
skupinám, pro něž vyšel největší zbytek dě
lení. Jsou-li zbytky dělení u více listin sobě 
rovny, přikáže se mandát listině, která do
sáhla většího počtu hlasů, při rovnosti roz
hoduje los. Kandidátní listina, která nedo
sáhla ani tolik hlasů, kolik činí číslo volební, 
nemá nároku na mandát, kteréž ustanovení 
však neplatí pro jednotlivé listiny, jež jsou 
sdruženy (§7).

d) Když volební komise přidělila všechny 
mandáty volebním skupinám, rozvrhne man
dáty mezi jednotlivé listiny sdružené a po
stupuje při tom podle zásad uvedených pod 
lit. a)-—c).

e) Mandáty připadající na kandidátní li
stinu přidělí se osobám na ní vyznačeným 
podle pořadu.

f) Nezvolení kandidáti, uvedení na listině, 
jsou náhradníky, kteří zastupují členy výboru 
korporace té skupiny, za niž byli kandido
váni, když členové výboru sami nemohou 
úřadu svého, byť i jen dočasně, vykoná váti, 
nebo uprázdní-li se během volebního období 
místo ve výboru trvale. Náhradníci nastu
pují podle pořadí, ve kterém byli uvedeni na 
kandidátní listině.

g) Nebylo-li za jednu volební skupinu zvo
leno tolik náhradníků, kolik činí polovice 
mandátů této skupiny nebo při počtu man
dátů dvěma nedělitelném celé číslo nejblíže 
vyšší, nebo klesne-li po volbě počet náhrad
níků. j'edné volební skupiny pod uvedenou 
hranici, doplní počet náhradníků osoby za tu 
kterou skupinu zvolené tímto způsobem : 
Byl-li za dotčenou skupinu zvolen pouze jeden 
člen, jmenuje náhradníka sám v písemném 
prohlášení, předloženém předsedovi volební 
komise ve lhůtě od něho ustanovené. Je-li 
dotčená skupina více než jedním členem za
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stoupena, vykonají zvolenci této skupiny za 
řízení předsedy volební komise nebo jeho ná
městka volbu doplňovací hlasovacími lístky, 
při které platí za zvolena ten, kdo obdržel 
největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů roz
hoduje los. Doplnění počtu mandátů způso
bem zde uvedeným nastane i tenkráte, kan- 
diduje-li volební skupina méně členů, než by 
jí podle poměru odevzdaných hlasů příslu
šelo; i tu provedou doplňovací volbu zvolenci 
téže skupiny. O volbě sepíše se protokol, 
který podepíše předseda nebo náměstek volbu 
řídící i osoby volbu vykonavší.

(4) Po skončení skrutinia ohlásí předseda 
volební komise výsledek volby a odevzdá 
zápis i s lístky hlasovacími zapečetěný pří
tomnému zástupci úřadu živnostenského; 
není-li přítomen, zašle jej témuž úřadu.

§ 11.
Volba starosty a jeho náměstků.

í1) Po provedení volby do výboru spole
čenstva, pokud se týče hromady pomocnické 
a po pravoplatném vyřízení případných ná
mitek proti volbám do výboru, provede se za 
řízení nejstaršího člena výboru volba sta
rosty a náměstků v počtu určeném stanovami. 
Konají-li se tyto volby bezprostředně po vol
bách do výboru, funguje při nich táž komise 
volební, jako byla ustanovena pro volby do 
výboru, jinak zřídí se komise nová podle 
obdoby předpisů § 5, odst. 1. Uprázdní-li se 
během volebního období místo starosty nebo 
náměstka korporace, obsadí uprázdněné 
místo členové výboru téže volební skupiny 
doplňovací volbou podle zásady nadpoloviční 
většiny,

_(2) Nej početnější volební skupině přísluší 
nárok na úřad starosty, skupině, případně 
skupinám ostatním podle jejich početnosti na 
úřad^ prvního, případně druhého nebo dalšího 
náměstka. Mezi stejně početnými skupinami 
rozhodne los. Starostu a náměstky zvolí ze 
sebe členové výboru té které volební skupiny 
většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhodne 
los,

(3) Nepoužijí-li volební skupiny, které 
mají nárok na úřad starosty, případně ná
městků tohoto práva, volí se starosta i ná
městkové nadpoloviční většinou členů vý-

Nebylo-li této většiny docíleno, koná 
se užší volba, při rovnosti hlasů rozhodne los.

(4) Aby volba byla platná, je potřebí pří
tomnosti více než polovice všech k volbě

oprávněných, při čemž nepřítomní členové 
výboru mohou býti zastupováni svými zvole
nými náhradníky.

(5) Volba starosty a náměstků v jednotách 
(svazech) koná se obdobně podle předcháze
jících předpisů.

(6) Volba starosty a náměstků ve výboru 
rrzhodčím koná se podle ustanovení § 122, 
odst. 4., živnostenského řádu, volba starosty 
a náměstků ve výboru pro sprostředkování 
práce podle ustanovení § 116, odst. 5. a 6., 
živnostenského řádu.

§ 12.

Námitky proti volbám.

O námitkách proti volbám podaných ve 
lhůtě ISdenní rozhoduje příslušný úřad živ
nostenský podle §§ 119 a 120 c) živnosten
ského řádu.

§ 13.

Ztráta funkcí.

(1) Funkcí, nabytých volbami, pozbývá 
kromě případů úmrtí a resignace:

a) kdo ztratil volitelnost, nebo vyjdou-li 
ohledně něho dodatečně na jevo okolnosti, pro 
které zvolený nebyl by původně mohl býti 
zvolen,

b) kdo není členem strany, na jejíž jméno 
zněla volební skupina, která zvoleného kan
didovala, ať již z této strany vystoupil nebo 
byl vyloučen.

(2) O tom, nastaly-li skutečnosti, jež mají 
podle odstavce 1. za následek ztrátu funkcí 
volbami nabytých, rozhoduje živnostenský 
úřad.

§ 14.

úprava stanov.

Stanovy veškerých koi-porací (§ 1) musí 
býti uvedeny v soulad s předpisy tohoto vo
lebního řádu.

§ 15.

Účinnost.

Nařízení toto nabude účinnosti dnem vy
hlášení. Týmž dnem pozbývá platnosti vládní 
nařízení ze dne 6. prosince 1923, č. 233 Sb. 
z. a n., jímž se stanoví volební řád pio volby 
v živnostenských společenstvech a společen- 
stevních jednotách (svazech).



Sbírka zákonů a nařízení, č. g§. 35

§ 16.
Provedení.

Provésti toto nařízení náfeží ministru prů
myslu, obchodu a živností.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Beneš v. r. černý v. r.
Dr. Vlasák v. r. Dr. Hodža v. i
Dr. Mayr-Harting v. r. Novák v. r.
Dí . Spina v. r. Udržal v. r.
Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gažík v. r.

11.

Vládní nařízení 

ze dne 18. ledna 1929, 
jímž se opravuje, pokud se týče doplňuje 
vládní nařízení ze dne 16. července 1926, 
č. 144 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění 
duchovních církví a náboženských společností 
státem uznaných (recipovaných), jakož i uči
telů veřejných škol obecných a občanských, 
na něž se vztahuje ustanovení § 1, odst. 2., 

učitelského zákona.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 1, odst. 2., zákona ze dne 15. října 
1925, č. 221 Sb. z. a n., o nemocenském poji
štění veřejných zaměstnanců:

ČI. I.
§ 1, čís. I., vládního nařízení č. 144/1926 

Sb. z. a n. se opravuje, pokud se týče doplňuje 
takto:

Pojištěním povinni a na dávky podle zá
kona č. 221/1925 Sb. z. a n. jsou pojištěni: I.

I. Duchovní, kteří vykonávají úkony ve
řejné správy duchovní, ať jsou v činné službě, 
nebo požívají normálních požitků odpočiv

ných nebo zaopatřovacích, těchto církví a ná
boženských společností:

1. církve katolické,
2. českobratrské církve evangelické,
3. německé evangelické církve v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku (v zemi české a 
v zemi Moravskoslezské),

4. augsburské církve evangelické ve vý
chodním Slezsku v Československu (v zemi 
české a v zemi Moravskoslezské),

5. církve evangelické a. v. (v zemi Slo
venské a v zemi Podkarpatoruské),

6. církve reformované (v zemi Slovenské a 
v zemi Podkarpatoruské),

7. Jednoty bratrské (v zemi české a v zemi 
Moravskoslezské),

8. církve pravoslavné (řecko-východní),

9. církve československé,
10. církve starokatolické (v zemi české a 

v zemi Moravskoslezské),
11. baptistů (v zemi Slovenské a v zemi 

Podkarpatoruské),
12. náboženské společnosti židovské.

čl. II.
Toto nařízení, pokud se týče českobratrské 

církve evangelické v zemi Slovenské a v zemi 
Podkarpatoruské, nabývá účinnosti dnem vy
hlášení, jinak dnem, kterého nabylo působ
nosti vládní nařízení č. 144/1926 Sb. z. a n.; 
provede je ministr sociální péče v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r. Dr. Vlasák v. r.
Dr. Gažík v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Beneš v. r.
Dr. Nosek v. r. Novák v. r.
Dr. Spina v. r. Udržal v. r.

Dr. Tiso v. r.

Státní tiskárna v Praze.


