
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.


