
L ESN:CKÁ , . ,VU 
Ústav lesnické 0'f<:OI'l ,J r . , 

Z A K LJ1\f -Lesnická 87 

O PENSIJNÍM ·POJIŠřOV ÁNÍ 
50UKROMÝCH- ZŘÍZENCŮ, 

podle novely ze dne 5. února 1920 sb. z. a n. Č. 89., kterou 

se mění něk!erá ustanovení zákona ~ pensijním pojištění 
(zákona z 16.jX1I. 1906 č. 1. ř. z, z r. 1907 a 

cís. nařízení z 2S.jVI. 1914 Č. 138. ř. z.), 
s přijatými resolucemi a s výkla~ 

dem a vysvětlivkami . 

Připoj~ny : 

Znázorňovací tabulha příkladů o stupnicích prémií él požiťků dle . (říd 
služného a fllhulka kapitálových hodn::>f nárol{ů požifníkových . 



OSTREDNJ KNIHOVNA 
- PRAVt,lC!~t r A~~UL TY Ujt-p 

ÚVODEI\1a 
Kiaimému SfOitm'taMIlěijišírttu lPlolz'oJr:oVía.teH S1o:ci'áJiní 

pioHtilkly ve stiarém a iasl'ovJžett1ě odJby,t,éim Ra\kousKU 
by1llo '~nJáll1}Jo, že' p:o:lliti!k,a' tlédo - iaiklO 'všé v 't.oiln.tlo 
ne!b.1ahé:m stáitě - rrteJolhstáJla ni:ktelra:k il',ředl fore!m 
váJžné klrHi~ky. Ne/boť všeoh'ny 'činy j~ji byly kla\~a~i{lte
rislQ'vány dvělma: kř'ik'llélNými n'eldJOIsltaJbkly~ ne1olPr:a-vdlo
vosU a rpo101V~ča,tOlsH. Nebylllo Jinak lami nioiŽi!lIO. , Stlát 
násilí ',a l2Nůle, \který Iz:na1 ~'eifi ~JlIocné :a Ipr~vi:l!e'gov,~né, 
ltlOOárv1a~ slalbélmu praničiehlo :z uv~dlOll1lěľé lá:sk:y la 
Slku/t'e'čnOOio pO'ChO,pei!lil

, ntý\hrž aj ~e!n z 'donucen[ Ia s 
~ nechutí a: ,pl'1o:to 'tak SkOUIp'ě, 'J alký IdJÍN, 'že každý 80-

'ciá!lně-p.ollHiický 'zá:kon již od !vwiku svého' .~eUlslpio
!kJoj'o~,a'l, n)1hrž spíše f'lo,zhoŤ,čotVal, svědče svojí Ulbo
hou pOldstla~boiu ien a j,elll Id ~om, ~iaJkou_ lsoCÍ<álm.1 poli-
tika býti lllemiá a rneslmi, , , 

T,aJkJovým hyl 'vedle trul!OIhia. jiných i :záJ5-'olU o pen
sianím p.oiiš\těnl soukt1olmýchl ~aJlllě.s' tm;an'cú, k němuž , 
po loBkia ohtí!žfch došIlO ve 'tlře,um lue.sítHeti S~'aiV{)!V
sikého' úsilí sorulkno\lll,ého pe,rsloná1tu koncem r'OIku 1906. 
T.c~ké tento' z,álklo'n přine'sJ tomutto pra;corv nict,vu Il1i
s'to vysvohození 'len bloik'é zkITIalmái!l'í 'a ve,dll k i n lový1m 
b'Oljům, jichž hi:storií a výs,le.dlky 11JU~nJO al~p'oň sÚručně 
zétz.na:menati ll/a ' těch!to mí'S't,ech:. 
Příč-my ,z~da'm~ní SlQiul\Jl'~omého personálu byly čet

né a v~né, Jlalk isp,rárvně uvá.d:f důV1odoV'á 'zpráv,a k 
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vládní OSIlIo.vě ll'o,v eHslatčni, nehylo v něm vlastně ni
čeho, co bry ZDaIl11enal1o skuťe'čný 1Í'spěch a praViOIU 
p io1išfo;Ylac{ basi pro soulk)r1omé uřednietVlo. N á r'O k y 
p IQ j i š t ě n c ů b y 'l y víc e III e 'ž n e p ,a lir n é, dlo
s,ahu~íce !Zásadně alž po upllynu!l:í desíHleté doby če
kaJC'Í nejvýše K 2250.- z valn'é části všaJk vlastlIlě 
jen K 450.- la při kra'l,ší době po1iš,tění ,dokonc.e jen 
K 180.- a:-1o.čně. Vdovský dŮdhorď ~ako polovičn.í kle
sa~ dle 'toho 'na ,a'IlITlužny ne,jVýš1e K 1125.-, v nejnižší 
třídě K 225.- a pn :kratší době p'ŮJjišťění i jen na -
K 90.- ~Q1čně,· A ta!kl nikdo nemohl se cítiti l8pok!o
jen:ýlm'. MístlO pojištění allmužna anJebo v ne~J'ejp'ŠlÍm 
pfipialdě' - p-olvěslt/ná C'hudinská pod~)'olra, z níž st:a,r'ší 
úřednÍcit:vto' bylo. tafu:lticky ještě V~IUIČ1olVáno, pioněva,dž 
nemohl'O Idios'á:hinouti Is.tar1olbiníhio ,d!ůcho'ďu teprve p iO 

40l'eltém pO~lÍštění rpří~puSrlného. Než ubohý ten zákon 
mě'I ještě m/noh'O jiných! Vla'd!. Jednlou z neipřeJdlnějších 
b)711la úmyis,lně n e j ,a s III á cl! e f i tll i cep O' j i s t n é 
p o v i n n o s rt i. Tím otevřeiny byly do~otán dveře 
lihotvůJi úlřadJů i nloisite'Iů poiiiš'tění, t.akže na!koln:ec stla
la se z,ák~:aJdlní otálz\k:a tl(ťt.O oběH jurnk!at.ury, romlinu
jí:cí n.a úbraJly Hsicerých' exist,encí lalž odporné po'kIt.rs
ni-civí s ijed[nlou Isn:ahou: IZIba'Viti práva fkla,ž!diéHo, .tl Ikono 
tlD' jen ~rQlc!hru hyJo ItnOŽ!nIO. Druhým přímO' podlvoldem 
bylO' pOfVěs.tlné ,p 10 i fš tě lIT í i P s o j u 'r e, t. ~'. po
jištění IkaJžd!éhio, !kldo ~elS't 'V (poměru pio.jíš:tění po'dlé
hajíeím, lIlelcha ť \byl piřihIášeln n.ebo ne a ať byly 
prémlie z,a něhlo placeny čÍllií lIlic. DŮJs~edkem tlonoto 
nes'vě,dJolmÍ'tlého UJstlaJIlovení bytllo ohrožení zákcr!aidu 
saJmélho .plolj~štěnf plolčÍinánÍlm zaměst!1larvaifelů. jež 
příll1JJO v)~hjjzelo Ik ne!plřihlašlorv~álIlí :a neplacení:, nemé
ně palk i tědl IZlarmě'sltlnanců, klteří se poiistění vyhý
baLi. Tříl1leJté promlčení prémii c1olvršOIval'o plalk dlt1e 
t 'ohJotiQ vědiOlmého (podvodu, p~:í ,čemlž měli všichni 
s"tejn.'é nárolk:y: plaHci i neplat~ci, rO'zulní se - na 
útr,aty tě'C'hto pIa!tídch'. Stejně vážným, byl n e cl o
s t a t e k ú p r la v y rl é č e b n é :p -é č~, jíž měl,a býti 
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rozumně odvracováJna inv.aHdHa /hr.olzikí a ordlsh.aiío .. 
vána mvaJIirdÍltla již nwsltalá, aby tak z:byt.elčlIlě a před
časně nebyla pojíšflQiv:alCÍ:mu f.ondu 'způsOlbo.vána trva 
~~ ~ř~~enJ~., v '~de přecholcUný vt~aj mohl v zátjmu P IO
J'lstena 1 POI,lS'tence vylkOlnélJh :SVUJ] úkOlL Také r o z t ř í-
Š t ě 11 o oS t P IQ j i š t ě n í zlllamenaJla veliky nedos:fla
te1k záJklolIl!a ne1ohmezetllýlm " připuštěním 111áJhr:adních 
zař~zeni vedde Všelolbelcného pens. ústla'Vu pro zřízlen
ce J,a:koŽ1to neijhl/a'Vně1j1š:mo ;a prárve'm úS'Ífedníhol 1110-

sHele pOljišténí. P.ři tom plřipulsltHa pl1axe i taJkové n á
h11aldin:í ÚJstavy a IZla!Hrzení, jež n.2posky,bolva~y y;laJstně 
vice než zákroln k6Jz,ai a trllld~ž m,ěJy jen účel k1onku
rence V,šeo!he'cné,mu ústavu a olšklivý dl t'i"íšHtl, zmla_ 
~omocňoVla!tlÍ a znehodnocovRH pojištění slolU!kiro:mého 
p eliSonálu. . 

T)'ltO' a ještě ~fu'1é ned~)s'ia:tky vedly již před vydá~ 
ním z álk! 10 III ,a; Z e Id !ll! e 16. p r >O s ri n c ,e 1906 č. 1. 
ř. z. i~ 1907 k ihllasitému V1o'láni P'O 'lloNlelis.aci jehlO, 
vyttruhly však op~avný Ikro/k lÍen1tro až v p'odolbě ne
dOlst.a'telčnéh:o c í s. n ,a lř í IZ e III í z e :cl n e 25. č e T

ven ce 1914 č. ,138 If. z., vydaJného zase ne ve ,SIlu~ 
hách myšlenky ISlaJmé, nýbrž za dle'm ja/kéhlosi usnad-

- nění hanebné vállky. Dle ioho tlaJké dopadl ten cí
saiíský '»Idar«. ' D Ů c h ,o cl Y IZ 'a s e in ez výš e n y, 
neboť lIn~liardy ibylly (fu ~'elIl na . y;rélJ~ci:ěni· Portlz,e /č e
k a 'C!Í cl 'O lb a: z Ik ,r á cen a TI la 5 let, po nichž při
znám Jl1ál'ok na snížený důchold ve výši 2 třetlÍn zá .. 
ikl~~nioh oIbnosů (8.). Dále po.Slkytnut.y jislté úle v y 
p rl 1S' t a T o, Ib:tl i m Id ů ,c JI.o .cl ti tím, 'že má naň po 
pěliletém p,oryliš\těrn náTlok /p'IO i IÍ š t ě n e cdlOlsáhnuvší 
70. r o k u a P09'ÍlštěnJma 65 tl e t á, jlakož i lže uže fl 
z :k 'r á c e \ll' ,al Č e k la c í cl >O b la' IP r o s t a 'r Ol b ní !d ů
c ho cl z e 40 n a 35 1 e !t. O t á z fkI a D o i i š t ě n i 
i P '8 o jur e 110izře,šena rrozulmně Hm, že p1oljiš,tění 
p'očítá se tOldle dne pfihláJšlky neb jiného z,jlištění p()!_ 

Jlst\l1Jé~~ ~1O,mě~u, V,řl čemlŽ Čiasorvě lobmezenlo poč~tá
ní' pO,lstem ~a! up1lynul1olu d!olhu [l,a! 6 let a 11'0 ješ:tě , 
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b 1 -li prémie zapr:avooy z,a tuto 'z'pě,DnlOtl dohl}' Za tr y v \O,t áz;c e poj i~ iS Itl n é h IQ Ir 'o rL:S ~ h u, ro'Z·šllřeno 
po.1~šttění Vlllastně ~,en Dla 'Ol11y kat,egorle s'o:u~r,O'm!ch 

v .tnancuO 1ez~ by,ly )'udikahllr'Ů'll v praXI cLo neho 
ZGHnes · , ) b h d ' ih v' 

p.{)jlaty, tedy zeim.é11la ~ IvyloUJčeníimdOl C !O nlCL P'd-
ručí. Také l ·éč e b n á 11' é č ~ 'zav:.'eIll~ J:n '~T.o 'o ,
stranění iuvaln,dilty ji!Ž fiia\Stale, 'kdez:t1o 'J/aka~:?hv pll",e
vence oIPOmeIIlUltJa.,. Klotne·čně 'oibmelzei!l!O I~ r i Z'0 va
n i fl 'O V Ý ch n á 11 r la rl 'll ~ c II ~ZlaHzen,í ust~o~,:~~~ 
že m lohorUi \býti \I1adlá'le ptorvt0'10vaJna" !b~diou-~ pO!)l&~e~: 
cŮ!m poslklylt\orvati l11álr\oIky laspoň o JeiOlI1UJ n.?ěrt11IlU ':YStSl 

zákbnných, ',aniž rvŠlak IVzltalženo t:otlQ UJS't·anovetIll1 nla 
libo'Vloiné útvary 11ž siávlaÚici. , 

IV á [! k a \uČ'Í!n~laJ svými hosipo'dlářlskými a d1"ahort~ll-
mi pře:vra\ty tdLo p o i i Š t ~ ~ i bez ~ e, !ll' 1'1 Ý m, 
P 1" ,o ,t 10 ' IZ a (ll >O V é h o :o 'O ll" ,a :d ik iU S t a t fl { h 0-

U nás by:}(). jen příkazem nej'samo' 
z ř e j měj Š IÍ s p 'r ,a v e d .1 'fl :0 ,s It i, ta ib y p ! e d 
p :r ;o (ll i k ta v o II !ll .o v .o u u 1> r a :v o: U cel e h o 
P 10 ~ i Š :tJ ě n í lb y 1 y .p r ,o lIl! e 'j lb :l ~ 'Ž š f dob u 
fl ,a ~ r a ven y ale 's p 10 ň !ll e j h ll" U b ,š í n e d 0-

slbaftiklyt Tlo stlalo Is\e 'P ř e dl '1 -o h 10 u, '8 lIliž ~řlš:l,o J11J~,še 
milmstertstbvo sociální pé:če a o niž dine 5. t1JI1,Olra 1920 · 
rozhodoVla,lo :N áflodní :shlI1om.álždění s pla;tntQistí od 1, 

če;wenlCle 1920. 
IV pOldJs<brutě UJZákon,ěný vláldní návrh: IP r o ll. ,a t í ,m-

n i ú IP ,r a v y IP e !ll s i ~, !fl. í hop 10 O i š { ě .ll í yY1chá!ZÍ z 
tě,ciht.o úvah: . ' 
Piřede,\Tišim 91dle o tilo', aby po~is\tná povinnost. ib~la , 

r)olZštrře'Tha 1I1la; [1jOlyé' (kIa:t-el~olrie ;z:arrI1těstnanců 'PIQ'J'et~1n 
dlo poiiŠ!tění \a\Ž Idos'UJd 'z il1ěh~ vyl'oručený,c~ ~1iředn.~c: 
ký-ch azifzelIleckých vrslte'v, ~,ak ,tO' Odip'OfV'lda dn~:S1l1 
demlokraJticik.é ,době. P,I1oto sro:r,álWlě roz.šířena ptoq[st
ná pIOvÉ1lIlloiSit; IS ll! Í! Ž ,e 'll í m ;v ě k tO V é hra I11 ,L c ,e IZ 

18 !llla 1.6 let hejl. ,oh~edu mla! dlOISla.tŽenou ,tu Ivýši služ
ného aiby nebyll zárr{lon olbdhálzen p·fi fiktivním pfaitu. 
Dále' r.~z;Šířenl (jk ru II p oi i š It ě [ll c Ú n 'a vše c h-
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hy služeb ,ně zaměstnané a z povinnosti 
ptO ljištění výslovně nevyňaté osoby 
p o k II dne j s ,o u č i 'll II Y j la k O' II Č ň () v é n e :b 
cl ě ll: ní cin e lb 'O P o k II ,d n, e v y k o II á v a j í. pře -
vážně prací po-ciřízených (,če.le:dín-
~,k ýc h, !ll á td e il1 i c ký c h III e b t ia k ov Ý ch, 
J 1 C h ž v y k :O 'll .a vat ,e 1 é n e j s 'o tl P o važ o-
v á fl i Z ,al oh c h :0 cr !Jl' í! IP ,o lm iO c ní ik y ves my' -
Isl II z ákona ze dn e 16.1 e dn a 1910. Č, 20 ř. ,z.j. 
Tim konečně V)71Slllov,zn1o trozšíření pojistné plOIV11I1IlJOlsrbi 
na veŠlkeré III e s a m O ISlrt. a t tll é řct 1" U Č III ě III e iP r 'a
c II j í c í z a m ě s :t II ,a n c e, jlak Qs!batně lhylO' int.enCÍ 
!ZákJOI1!odlárcOVlolU i'~ž pn. lPř'e,d[!OiŽení 'záko\Il.a, Ol jeholŽ 
zlki,aJženf přiČÍmly se - j'alko vž,dy - 'V\1ivy z.aměst
na''Vla:teltské pře,d!po~,atolsti, Zlalmě,E.ltnane,dké.hJo !lleplQi~ 
chJo'P'elIli (na pl'. u 'obcihol®fcn příručí a: iedIlla~:elů). 
Tot,o - rozšíření stalo \se p ráVe1TI. Máť pojištění svůj 
veliký vý2lllam ~ It /am, :kJdle adl.e o před1lodní p'oivo~ám'Í 
[1!elSam.1101SIÚaitrrllé, de1&O'ž [peIIlJsijlll!í ploiiš tění stlallo ,se 
zl-m-ácenim lče;k~d dioby IOiptna!Vdlll p'ředJe,vším POÓiš~ě
ním 1P1'10 příJpad 5lnJvaJliJcNtty ta úlInJrlí, ~ktrolmě 1:lO/hlo' 
VZl'osU [Pla!k; význam, j\eh1o' ziave.aenÍrm léčelblIlé péč'e 
plro odvrácení mrvtaHd~ty na!Stlamé i hrlOlZící ·a nemélně 
i tflm :piI10 ~aiždéhtOt účast1Ilďlk:a, že mu ,Lze ,Johrlo)V101iIlJě 
pdkr.aičorv;at~ v !plo~~štění télž RO IOSlam'ostla,tlněnlf 'arnelbo 
n. );jl') 1.' ,-vt v , ~ t" 1 1 .1;"0 p~die'Lelm po.J1S enl zaJcll:ova! ~:1 Sl a 0s:poň nárOKY 
z něhO' Izils!kané !Z:a nepjatbrlný lpIoIPi1alte1k 4 K ,1'1oč;n1ě rtla 
dOlbu. !lleUirč~t\QU1 tedy až ,dio pfipaJdJné invaHdlítly neb 
náip'aJdu sta,rc\bního' důchodu. Jakře,čeno: Ine!jdiůleži
těj,šfm jest pdndp, dle něhož jest dnes ka'žíd\ý sou
k:t1Olmý <Zlalm:ě.stlIlJan'ec \za hloře1škh 'p'pdlminek rúča:st'e:n 
pojištěni, lp!olIDUJdi 'Výsl~OfVlI1ě lIle!byill vy l!ortlJčen z pOJj'ÍstlIlé" 
povmnolsti. Než i t o t tO V Ý 's i: ,O' v n é vyl -o ll] Č e, n í 
z :p .o j. i s :t n é p tOl V i III iIlllO S t i 'o bm e"z u i e právem 
zálk.Jon. Ta:'k- p)()id'rioibll~e IP 10 .j i š lb ě ní \0 IS' 'O by JJ; a z á
k 1 a.cl ě cl ř fl V ě i š 1 s y ,é IS, II tl ž lb y 9 i ž z a o p a -
t fl e n f P' 10 ~ í 'V ta 1 t c f, :a ť i e 's t cl' Ů c II I{) d jej i c hi 
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j a k ýlkl o li VI Idlále cl í -t k y, m a lil žel a a man žel· 
k u 'z aJ m ě IS ,t n a v a lt e le a 'z a m ě s t n a II é č I' e
III y .P 'ř e ,cl s t a: 'ven s It v 'a 11> :r á v nic 'k é ,o s o b y 

Ik d '. v ' , IP o ' ll ' J IS 'O U v IP 10 ,m e r u IS, :k u li e č n ě s 1- :u ž e b-
Il1 Lm, stá t III í1 I~ ;v e Iř e '1 n é 'z ,a m ě oS It /ll a lIl: ce ' v ů
b e c, n e m a j .í - 1 i nO' Ir m á :l n í c h: pen s í j ,n í c h 
n á r O' k ů (t. ZN. smlJUlvnf sltá'tní úředníky a výpo
mooné Júř.e:diIl1ÍoWo u státn:ílchi úřaidů. 'Jakož Izam,ěslt
l1Ia!Illce dohrovtollnýlch, 'z~mOlvých neh ÚJzemtn'kh svaz
ků ~ jejich IPodlníJku, Illla ~. škol a Itřeha ve;řej,ných, 
byť i pOŽÍlvaffÍ nmrmá!1níd1J náIrO'ků ,jeHko!ž Ityto: 'IlJa 
pnSIPěvikyt oidikáJza/ll,é sVaJzky /lle,m'ohou pOlsKy!tlOlV'aiti 
pln~ ,záJruky v rbomtlO S'měru). Iklromě léklařů přechodně 
a nes'almIOlslta,tlně z,élJm'ěst:nanych ' v léč e lb n Ý c hl ú
s ,t a v ech vše c Ir n y tam u s t a n o ven é I é k a
ř e pro t~,1a[:Olslt Itoho/tO' P'O'Vlo'lání jejich:, rlolV'ně'ž tak 
zří z e n cela II It Ol r i s 10 van Ý ·c hi c i v i 1 n í c h 
rt ech ln i ik ů a: la/hsollventy tecme rvyslolký~hl Šlklol iV'e 
sť~veb~~ ~ívn:o'sti .!kl, o.dibytí praxe zamě1st'lliané; po
ne,vélJdz ,b :tIO krundJJdaJtJ. ;a 'aJhs!oalvettlti IZIhu:slta lIl:e dlo s a
hlu~,l vůhe'c, anebo ne' hnedl /PIa odbyté !pllaxi S'élImlO'
st'atnols.1~ sivé, ř á cI! n é IP 10 S .1 uch a !č e ,v-y s o k ý c h 
š k O' 1 a 'P .ř í lb u Z 'll! Ý 'c h Ú.s t 'a v ů, qelikož tito zůstá
vaDí ~aiIl1!noz~ d aik!a 'm'UI11!d1alntii f lkiresltiči 'aJ ptOIdi. v klan
cellářích vŮ!belc zamělstnáni a lnelP'ojištěni dělal,i by 
neiZldlra VlolU lklonJklulreiIlJci ke: lSifl~IŽIOlv:á!l1'Í ls!l.uZilJJého!! /k;o'
nelčn!ě i It la!Ill e 'č II i k y a! t a III el čni c e \z týchiž du
V1~dů" /llemé!l1Jě ,pa~ zří z e il1! c e' IV Ý 1 II Č n é :v Ý vo z
IIll cll lPI o d'll:l k u 10 ib ch /O' ,d! 'Di í ch, tlřelha nevyk:o~ 
llláVía:1i s[už!bru účet!ní lIleb lP'olkLadní' poně'V1adž li 'o IIlIÍoh :1 • , 
musi I!)LaJtllti JZíás:atdJa' plOď,iš.těil1lÍ p'~Oi Ivš,e,ohny /ll,a; úze,nili 
r0pu.bthky ne!,s,alffiio,statně ~amělstTIJalIlé, 'alf 1,elst ráJz 
!plo~~niku ~,ajktý~oliv, ~sOU-~[ tu úen ostatní P'Odl1lÚ1nky 
POIJlstnou pOV1JD.11iOlslt zlalklád'a~icí. Rent,o~vnici V novém 
po~rustném 'Po,,"o~álIlí sltatnou se lopět p.01ištěním pn,vin
nými, v;z,dlají-ITi. se pOIžírv:runého duchOldu. K dalšímu vy
,loučení k 'Q,nJklu:rooc:e ,SIt'al11iotve'l1Jo, 'že Z'é\! za,městnanée 
8 

vyňaté z pojis,tné po'VinnolsH jelst z,a,měst'llét vlaJtel poví
nen ,odváděti čáJs't prélmi e nJa něho! vypadaJjid ve p r o
spěch 'fondu p lrO pOldporu 'P'otfebnýdh ' ne.zaměS'bna 
ných. Pojl ,štění železničníhol p 'erso'nálu 
vyhtrélJženo zvlá.štlIlímu nařílzení minÍstel1sitva sociální 
péče v dohodě s mll1JÍJSlte'r'sltve1m že!le'Zn ic. 

PraJkticlky nejnaléhlaJvě1šLm byl1\o IZ v -sr šit IÍ. \Z á -
k IQ n n é d ů c h .o ,dl y, laiby (odpovMally dll1e'šllÚm po
měrům .a ,sodá['IlJíim IP'OIŽialdaiv:kům. Záklon p ,rlovedl tlO 
zvýšením m,aximáJbi l čáJs!t!ky 'požitlk1ů ipro výmělru 
důchodů zla\piQIčít'aitel!Ilrý;ch nadl idiols'a v,adlni 'V ýši 3000 K. 
K tlOmu dli Zíalve'denlo še'sltná!ct tHd :služného. z nichž 
tp,osle:dnlÍ třída IZiaJhrlliu~e :všelchny pojištěnee Ise s[luž
nýu:n př~s K 9000.-. T a\kJt'o' zvýšeny ovšem též zá
IM'rudní částlky důehJOIdorvé, čás{ky zvyšov,ací a~ pré
m!Íe. -

V !nJo1výdll tědltO Itřídách sll\už\11éh!O' ~;SiQIU 'z,á,k,llaldlní 
částky stanovelI1y aJž, do ;VI. rf;řídy pevnÝln ohnJoselm 
j,ak,o ,dosoo. Ve rvyšŠlÍcal třídáC'tr Is-tla'nlo,ví s e na proti 
tomu z·ák1aJdIn!í lčáJs,tka kJOmb1nJélJcí Zlá'kJlla'dIní čálsitJklv p ,ro 
VL třfdu, 'a ótvrtiny pré,m~OlVéhlO' :140Iz'cťí,lu :vy,šškh Itříld 
a .třídy VI. Zálkladní čéÍ!stkla slt'anoví se i naJdJále Idll,e 
t. )Zv. průměr.né ;t'řídy, 1, ji, Ikit:e'l1á o ldplQlvidá l10čnÍlffiu 
průmě·ru ,zialP'očífba!tefuýchi P'Otž~ltlku p'oj ~š,těil1c:Oivych V' 

posledních 24 lP.nspě'V'klolVých měsíc~'ch před Ujp1ynu
tím lčC!klací doby 120 příspěvklOvých mělsílců /ll.eib pfed 
dřívěj'šfm náJp1aJdem illivaJl~d!niho důc!holdu. V rpfí/padě 
Úlia.\ZIU iIl:eho sní\ženéh!O' ,duchOlditt. ,t. ij,. lná-,1i se' zákll!a.d
ní ' čásltkaJ VIL-X,VL t~dy staJnJON'Hi př21d .dtdklonámm 
plné .d~by lčekla1cí 120 ,mě'SLců, 1Z:aJpolčHa~í 'Se p'říislP'ěv
klové mě1s~ice chybicí do POIČ'tU 120 měsíců jlalkJo pří
spě'V'kové Iměske 'dokonalI1é v průnlě,rné tř'Íldě -slu.ž
nléihc). 

Značnrým :plok-rokem ~'e~s't, :že 1. zv. sn!Ž(:;il1ý i1liV,aHd
ní důchod, ioolo\Ž výše 1dl00suid se rneměn[lla mezi 5. 
a 10 .. To/ke'm Iptoiiš/těmí, s'totUpá v této dolbě dl\e p01Čtu 
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doik!onaný,ch při~pěvk!()vých měsíců, t. J. od 2 Helin zá
ka~d.?! č~l~úk! o X l~OIČ1Ilě lčiLi 10 1/1$0 1é,to lčá~tky za 
kia:zdy pnspe'Vklolvý Iměsk, {lalkJže IdJosáh~ d:oLkona
ným 10. rloke'll1 pané fzáik.klJdlní čás,tky. To Q;namená 
opiI'loti v~ří;ějlšikru~lkldy inrvlatlida po 5 le,tech alia př. 

. Y VI. Jtnde o1hdrzeill p["'eldJ dlo:klo'll.aJným 10. 'l1okem v'ždy 
Jlzn ,K 600.- , ~e td~les oJbd:riží P!O 72 ·měsících K 660-
po 108. měsíd. K 840.- 'a PIO 119· měsíci K 895.~: 

P'0 žit ~ k id ů ,c h lo'.cl u P IQ IČ i úl á ,ilÍ!ž ,ode dine", kdy 
:Ilia:s'~al ~:o~[·~~ný. př:íp,ald :0IDVíaJ~dita , cLOis'ažení věku, 
sm~~), .mkiobv aaklo dosud! tepl.we p rvn.im dn:em U{ia
lenclJáMho m·ěsice PiO V,z!I1i,kiu IPl0iisiného přrp,adu. ' 

Co s,e týče v y c h JO ~ á v .a c í c II p ř :í s P ě v k Ů, 
ponec.han tenlto náírdk j,ednak ai do c1ckolnal11éiho 18. 
roku dítě'te . a jednak! poskytnut všem dět~eim bez 
ro!zduu - u nemalIllže1sikých, pok'Ulď orvšem .otcolvSIÍiví 
byLo 's!out$ně iz:jliš1tě1lio l11e!b již ;Za živ.o:t.a 'orf:coVla s/oud-

. ně UlznámO. RozUJmí se, že dNve za'OpétJtřené děti to
ho.lo námdku 111e:mlají. Tlalklt.éž inVialidním a sta;rob;ním 
důchodcům PO:VOhlljl se na J:H~IZa'Qpaléře[ljé děti až do 
18. ~,~ku )ep':~ t. z,v. o vyah?vávaci pHplatlky Ve výši 
% záJkilalalm CáJsltky dU!chJOtdu 'těchto pNje1m,ců a s 010'

melZenÍm na 50 P~o.c . dŮJclbOldů těchto a ~a tp,O!dJmLleik 
právě zmíněnýclh. . 

Rovně\ž p á Ir 10 Ik 111 ,aj 10 cl lb Y :t, n é : ["!oišiřen v.edJlie 
vdlorvx i ?Ja děti, 1P1olkrU/cl 'v-:dJOVIa nálrroku ThélJ oldlhyrtné 
1lJe:n~a, o 'll. ~I. zen1iiíel-li poi~š t ěn.e c před U\p 1 YlOOItim, ;š eSlti 
n:e:swu ode ,dne sňatkiu!, rnetho vešel1i-H v mlalI1ižeWs'hní 
éUZJlO dlolkJornéllném 50. I1nce sVlého IŽli"Vloltal, laltl!e,bol !hy-
1~-th :v1c1JoV1a ~ době Uffitttí ma~žeJ'Ova 'Od něho sv'~i 
VlnJOU 19/oU/dne 'I10IZ,ve.dell1ia: neh I10IZUI0IUlčena: lčí ~onelčně 
tifves~tJtl~m r:01z:SUidlklelffi 'llls:vědče!I1la z úmys~iného z'a!Vi
l1ie;~l1 neb s'pioiliUJz,a\vlnění · miaJnželovy sm!l1ti. N1e:ní-li TZidie 
aru. v:dovy lam '~ě,tí, (pns1luši ,dnes [odbytné mikoliv ~elIl 
'lli\tzne m,a,tce, nyibrlž - iIlení-li ~:i - tpo:třejbnérrnu o1tcí 
poikiud je pojištěnie'c pt()ldiporoV'at ' 
10 

Nnvě z'avede:rlJO P o hře b n é ve výší ~ důchodu, 
jeho ž ze,mř,elý požíval (Ilieb TllaJ něti.ž 'měi1 čá~'u. iN~ 
tO'tlO pohřebné rr:ají nál10lk PlOlzůs,!,all[ Plo v~UC~QdCl 
ll1elb ,poji§t1ěneri IdlotkIOlllJaJVŠ'~~ a!lesp?~ 60 ~pnspeviklo'~ 
vých měsíců, pa.kHže mu vY'Prlavdl pohreb. :Me'Zl 
oprávněnce Illiáltežejí í SloU'flo\ZeIIlCIÍ rzemlfeléih:o', kteN 
jiI1lak ;ISOru vytLoučeni ·Z IPo;j,ilsltných pllIlět;l~" v 

O d poč í v á III i IP.o ž 1 iŤ; \k u pen s 111!l1 c h a~ dl? 
vý~le . uratllOvéh\o Iduchow {oibmetz:~'lJQ! 'hy[tQ ,spr'a.V1tlJe 
tlOHko na dobu čé1m.ld, pokud ne1de o ibe'zffiocného 
důchodce. Na)pa!dily-u'\i tyto piensijni .poiž~tký teprv.e, 
po uplY11UJtí 12 přílS\pě~\k\oiVých měsků, ImJají P~ úra
ClIO'vém důchodu odlpoč'Ívati ~e1Il! :ieh\dJy. a !portuld, po
kudl by SIOiUJčet ,olbloru dfůchlodů ipře'VYŠOfVialL 2/3 zalP'OlČí
t.a'te:1ných požátiků:, IkJteré měl pojištěnec za p1olsJed·· 
ruch 60 přispěíVlklolVýchl měslků. 

ProniklaJVlO'\1 IIl!OiVO/t!OfU ieSlt v nOiVém \zá.k'Olně p r e -
ven t i v III í 'P é č e Q é 'Č e b ní. Ú,če['em je1Ílm jesrt 
o.d~l1acelii 10Idlb.oriIllO!tt jp'olmocí lod pl<Y.jiště1llcŮ n:ezpůso
biloslt k výd!ěLku, je·ž h~Olzí iím nemoce'miÍ a pOIdJ. TÚIl 
l{}olllielČiIlě lpllnd iplo~~štěllú ISivoji /och11alIl'IlJOU lPéčií, jiistě 
vVimamlnější n~žl~i zaručování slkrOlmn)"dt důchodů, . 
aby Ibak jp1"laiOorvn.í S'ChIO)pi1'lOstt h}711a adaž.d!ém/U :zac~o-
vána co lIle1jivice la Illejj'ďé'l,e Inej.enom na PII10sp'ě'ch je
ho vl.a\sltni, nýhrž i v z~jmu IlIálr.odnÍlm. Talto preven
tirvní péče s,tlal11e se "Vlho!c1ný.m dop,lněnim pé'če repre
sivtní po uzákonění socÍálniho poJištění llla,lého člo
věka vůbec uhelný'm kalmernem sociáJlní hygieny li 

náJs, laik tOrmu jelslt v Němedku dle J{lrásný·ch a vý
m1luvných: sl!QJV ,dJŮlv'odorv:é Izprávy. 

IV piipaJdlě ',záJn~klU :pro~'ÍsiŤ;né .lpoiVIÍllIDcysti stla~.vOOJo 
v e pro s IP ě c h po o :j i š t ě 111 C 10 V Ý c h p ,o z u s t a-
1 Ý ch, iže tm1a1jí Ip10 Iplqj1lšlteinJclÍ, \.k!te:rý \z:e:m)řel po 
uplaltněn[ :ná,rloku na Vlr.á,cení pré'miÍ', (práv'o: v!Olby 
PtQt~a!dovati buď výplatu vrácených Ip~élmií nebo 
trVlaiti na záJk!oiI1lIlých plnění 1P00i~,stných 'v !IlIe!zkl"ácelné -
míře. 
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ným záJkilaJdern práJV'Jlim i hos.p,odář,sUůým, rN áhlié1dní 
smlouvy j's'Ou "~Iak u!Il~kerrn, pto~trádaiícÍ!m pojis,tně
mattema:Hc~&ho; !Za~;o:žerni la íb',~·z z-vlliáš-tmfuo odděle
néhJo jměru ,ke kry!tí p'o~ištěnoových Inár·oků. J,de tu 
o pra'vÍidelně nedlOlSlf.a-be·čnIOu ~roa;urci s·e záJrufkou jmění 
podnikJart:'e'l'Ova, .od jehož OIsudu tJotiQ »po!ji:štění« zá
visí j:ako kt!erýk1oll[v jiný IQlsoIbntí nárok smLuvní, Od
S'Úl1an0nílm toho1t.o 'PlarSlklviJllu vyl'oučena k01liečně Hbn
vůle IZ'aměstnavtatelslklá, ijelž pn lohromném. počtu llá
hradJníoh ISIIIlhL'V plO'šklOl:~OiVallla lento odldtl sO'ciálního 
PQi~š1;,ěil1í ,mě14ou ([l'ejúžialslIlě1šL 

2. R o 'v Itl ě 'Ž Z 'r II Š e n v vše c h n v ID á Hra cl n í 
úst.fl; vy, j,elž tni~lpO\s,k.yt~jí p'oltÍšrf:čncům víc e ne :ž 
z á ·k' IQ' cr} !ll é min i m u m aneJbiO' q e lIl' m á lov í c e 
než V:Š\edhe'dný peJI1!sijil1f uS1tlalv, 'vaiké tOlto z·rušení 
jest plně 'O:ďůVloldněnJo, Jg.outě t10 vě~ši\11IQU ús,{avy či
~tě !KonlkU1f'e:nJčlI1Í .a v'ztnHdé :Zial nehlah!ého Ra!kJou.slk!a 
z dŮ'VOidlů nártodlnIQlSit!nídll. po[~tkikýdl i finalnčnkh -
pon,ej,více k:e škJoldě lPoijlÍšftěnců la plo~i'štělnL 

3, Z ·a c .h' O' v á Jl ti n ah r a cl Itl í ·c h 11 s (ti a v ů i na 
_ ďM\e, Iplokluld lPio~~.{\ytu~í /Illá\~oky la~ .eISipl()ň 10' 1/5 VYšlší 
záJk'on.ných', p.okud jsou to úslt'avy tUlzemlské a rpokud 
Z'aJměs1n.a:v,alt'e[ lhyl 11ž před Pllabllo.sH zák'olna ze dne 
20 pl~QlSIÍnce 1918č~enem' ítloího které.ho náhtac1níh'Q 

ú'lslta v'UI, 'SlptnlÍ v:še'chlny 'Ostaltní p.o:ďm.ílIlky zák,o,n!né 
(prO!jistlThě-.m·artematfick'é .bilance, výši ·člen!stv:a a pod.) 
,aj ip10lkudi iklolnJelČll1 ě s,dlrulž1í nOlsHe'lé It ě·cht,o zJa'CJl'C)v'a
nýcih p:o~iš~ěm.í ve 1S:V1aJz ohdloibiný SVaa:IU neimlOicen
sikY-ch :JYok,laden, Duvodem pro za:chO'v~tni těchto 
ú:sJta;vů ~e h~srtlo!rický IvýVioi la ,st,alV jejich] dnelšru, 1,a
kož i úvahJa:, že' tu j:de Ol inlstituce Clotoivané milio
nOiVě' ve,Hkými fir!1nél.'lnÍ, lallleho určitými O'dvět,v~mi 
prumysllu', ie'ž by nedlO'vedla llliah:t4aldHi .ani odlděle:ní· 
pro poiištění 1tl1a vyš.š~ ,ne/Ž zálk lommé mirlOiky tl V,še
obe'cného pen:sijrrllího ÚlSlt'a:VU 'a ijichž ob~o\vsk;é dorta
ce by .a~i z.rušením inslHtucí sanlých' p['".avdě'P'old:ohně 

• o aipa:d:ly , K z'alručení s'polečnéího postupu těchlt,o z.a-
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chovalI11T·ch ús!tarvů se VšelObe'ooým peIl1isi~[1ifun ús;ta
vem v izáJelžit'ols;f:ech tpoijištěnců všech: !ntositellÍ plO.ji
štěn!í se týka~~cfch, l1JaJřizell1Jo sdlrUŽCll1Í ieiioh ,ve SVaJz, 
~ němuž !nůlž.e p'řis1t'Olupiti i Všeolbec..l1ý pensl1ní 
ustav. Z ItechtlO důvodů b",]o nuhn.!o· v záimu p,oH
Š.těIIlICŮ 'př~pu.stirt:'Í u tněkterých .ná;hrlaldlniÍchl ~lml'Uv, j,:e'ž 
p'Ů'sl~!yhlIJí, daJlleklQ více než zákon, p:ře'tněD!1.l! jich 
v Il1a!hJradrní ú:st,avy, jilmi!ž de fa'cto byly, :l~r)rj.íce ná
ro~y , svých IPlojíštěn;ců dle' záJsad rpojis'fně-,matemaHc
kych: lal ,slděJlávlaiíce rtlaJké řádné ibií1an'ce, 
Při 'P ř e s tup 10 V á n í poj i :š 't ě !tl c Ů ° dl j e d

al IQ hon tOl s a. It e [e IP tO fi i š lť ě n í k e Id ,r u dl é m u 
z.aÚli,štu5e se IJllOIVellou. p:řettfod c:e~é lp;télmi01~é ~esef1vy 
t. j: n:e~e~om ~lak'O dOISiU~d resl2l1wy zálk:Olnlné apNlP,uld1ně 
,z~e!tšeJllé 10. ip.ré~iO'vé částky, jež naJel l~áklomi!loU vý
t;Jěruv p.JaJt11 p'o!jiš1tě!nec u náh~~adlního ústavu, nýhrž 
1 'o ca:s:tky ll1JaJd IOlbl11JOIS -záJklO'llJIlých p 'rémH IZaf1UěSltlna
VI~e!l~m , pI.a'cené, Obdobně upraJven též převod 
prelml0vr.clh Telsem při přes,trupu pojiš1těn1t:e oh sl'lllž
by ,z (pOjlJ:s,únJé !p1oiV'ÍJnnlolsrti vyňa,té" ij1a:kJo na pi. ve:řeJjiné. 

,!Ke kJolIlltJr!o[e p!oldlnilk,il 'S :p,o~is~ll1ým p'ersloná1em zří
·dd ~šel?ihecný pelnJs~jní Úisitav IZv[á1štní !Í ID' s pe !k! It: 0-
r y, ~rumz lPlolslkytnulta: ,práJvm lochtalnla § 168, t .r, 'z, lPr'a
vlomloc tě·ohtlO' mspe'kJtortt It4Oizší,řelnaJ :i ttlla naJhLl,žoo.í 
cl?, zá;Z1ll,a~ů nemocenlských' pokla'den, Ip,ok-ucl tyto 
za:zn:amy 1SUU ro:zhodny pro otázky pensijní povin-
nOls~l1, : 

:Rozumr Ise, že Plo'cL't1žoo1o ; 'oP1"'ávněl1iÍ Všeolbecného 
,. 'hl " t , Ik peDi~1121I1il' O' ~SliJa~U; , . (p,J.1orvá!dě!n.i !p lOl ~ 'Í š II 'ě 1n:L ip Ir '0 

v y.s s i TI ,e z z a Klo n n é !Il á r .o \k: y, Novelou tlil11JOiŽ
?~Ill'(j ?s'tlalvlU !pO ~ JÍ ,š f IQ V a:~ i té 'ž v ýtd! ě 1 e Č!ll ě 
c 1,n n e O';S IQ h y, ~ e žne p.Q d J é haj í p 'O j i s t
!ll ~, ? 10 ! v~, lli!l. O';S t 1 ~(~a Pl'. sluhové la pold.) , Alby 
~1"llmer zalkonnycn nSl\kl .nebyl škodlivě ,d!oíbčoo ri
s(lk~ tlOl:ot.o p~ipoiištěn'í a dohrovo\lného po~ištěnf, 
budi~ .clbe prováděno odděleně :od ·k'a,teg,orií: p01istné 
povmn'Osti podlélhajících . 
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TIO' j,SO'U IV ceil.iku a slhruóně o,'Prla'vttlé nlO'IVO'ity, jimÍLž 
kalJ.1alk,lt,erísIO'IVánla jest l1iO'lV'eJl\a demokll"atic:kéhO' SltáJtu 
s ',de'm,O'klr,a\HcrkIO'U VIládO'U :a demrOkrat.ick"ýim :pa:r!la
menrtní.m, zaJS)tUJp~telsltlVem,. Nla tenlbo O'prraVldu sociál
ně-politický čín dlUlŽ\11IO' ([]ad tO' divafi se ~:akio' na 
p~OrZJalt'flmn.í klrlO'(k na rbO'lm1bO' PlO'[a 'SlociáJlníhO' :pIO'~iš,tění. 
Již O' ISlolbě sama .Zl!1laJmená {laltO' nDrveil'a j,akDI pTlOlza
Umní O'P1aJt,ření k ll"áJsný 'zaJčáibek s'Ů'ciáll11Jě-retD~lllí, 
po němlž ,a' /brDih!dá v hUldO'rtl'CnDsti nedaleké huldle ná
sle:dolvaJt,i definÍJt1vum dovr:šu1ící spravedlnost .tDhO'lo 
tlak nadě'~néhD a veškeré úcty zaJsluhu,jícihlO' prDvi-
&Dria. . 

* 

Cesta nejbližší naznačena jest O'běma přijatými 
res'Dll1celmi s.odálrllě polit~okého VýbIO~U: 

la) VJádJa se ,vyzývá, alby 'DlpaJtřil!a IllformlaJč,ní mate
riál O' pDlčtU s,oUJkr.O'mýdh' 'zří,zenců, jichž p:enls~jnil P'D
iiš{ění by.lo přelrušemD' válečnDu slUJžhDU be'z jich 
viny, a O' plD:tfehném náJkLa/dlu lk! dDlda:t!e'čnému p~i-
štění zt.ra:cenrýcJť ,let. . 

a)VJ]éÍJdJa se vylZý~á, aby DpaM-i:1a' ínfonnalčni mate ... 
d~~aJ SV1a:ZIU ná!hťaldinkh' Úlslt'avů výlohy spDiené' se slhl'Ž
bélJm'Í Ve pr:D1Spěch st~tu, zeq'mé:na 'za služby revi'Sní 
a 1'Lné. . 

:D'alŠlí plDlstup V'y1s['Olven v jilné ~isad'ni v N 'áiJ.1DQJnfun 
shJr.O'má:ž,dění rpři~ialté 're:sohl'ci post J O'h:an-is'e: je,~t to 
c i ~ oS' O' c i á I !ll í h {l P ID ~' i š t ě rn í 'm a 1 é h oč .} 'O -
v ě :l{ aj V Ů h' ~ c. 

ZÁKON 
. rze dne 5. únlQil:ia 1920 

o PENSIJNÍl\t POJIŠTĚNÍ 
SOUI{ROMÝCH ZŘÍZENCŮ. 

Na rzáldladě usnels,ení NárodníhlD snromá'žc1ě,ní se 
nařÍzll je: 

člán~k I. 
ZákDnze d!ne 16. ip'ťorsince 1906,č. 1 ř· z., z r. 1907, 

O' ,peD1g.ii~ím · pojiš.těni' zHzenců ve 'slu:zbách sDukro
mých a ně~teTých ,z'ř~zenců :ve s!ulžlhách ve~einých 
ve ,znění uplr,averrtém CÍis. nař. lze dln.'e 25. cer:vna 1914, 
Č " 138 f. z. má v §§ la odislt,aJVlcích dáil'e uvedených: 
znťli ta!kh~: 

I. Rozsah povinnosti pojišťovací. 

§ 1. 
Pojiš,těnlm pDvinen! a 'P.QIdJle uS1t'antOlv:ooí t.OhDt,o 

z-ákDnJa jest p'ojtúšiěn, k ,dD ,př,erkro.čiv 16. rDkvěku 
svého je v Československé republice v poměru slu
žebním, pokud 

la) není činným ja1k\o. děln~k či učeň 
nebo: 



h) nevyklOnátvá pfewážnO'u měrou prací podříze
ných, oalk1o Is,luže:b čeledínskýcn, nádenických nebo 
tawovýoh, jichž vy1koll1JáMa'telé se netplO'Va'žují za ob
chJOlcLní p'omocru1ky podle 'zákona ze dne 16. ledn:a 
1910, č. 20 ř. z· (§ 1, iodslt, 2). 

Jsou 'tJll'd:~ž pojištěním p'ovinni, Izej1m\éna: 
a) ZaJlllě'SIt.Il1anci, kteří vY'ko~ná~ají převá:ŽU1ě du

š0vru práJce, nebOl 1k1te·ří pta:c~m jinýdh IOlsolb [pralvi
de'lně dJO'zírla~i', jalkJo 1d1:1,or-veldotuJclÍ, ,st,aJvJbyvec1ouci, plO
Hn, mi.sltři, Plodm.!istři, stáir'ci, dOlzorci, důlní, lezci, 
Š1a,fáJři, p.ok1:alsní, ha1ní la/tel.; 

lb) ·~alln.ěslhnialnJd V' klanJcell!ářích, p~scimách, 'obdlo
dech, sik'l'adecIť, dOipt1aJvnich a jiných lPioldlnidch, ať 
v)'lděleČTI.ých či nevýdě[e\čných, kJteří v"y/klo'l1'áivají 'k1U'

peck:é nebOl jiné vyš'ší služby ve smyslu zákoin!a ze 
dne' 16. leldlna 19101 č~s', 20, ř, ·z, o: obdhodníclt .pOimiOC
n.~cich;, zery,ménaJ vaJk!é 'Všic'hm zaměls,tnianci v ~an,c,elá
řídl advo:k'áim.ťcH la rtl01:ářský,ch' . 

§ 2,· 
Zpioii~itné PO:v1nnIOlstti j S'ou vyňati: 
1. Z'aměsltnalnci, k\ten .feprv:e pOl diok'onlalIléa:n 55, 

irlolklu s'véhO' věku Vlst!Uipruijí !p0lplrv,é. dO' zialm\ě'sltnáni, 
zaJk['ádaJjkino IpojisiLnJOiu povinn'olsrt j 

2, os!oby, j'e.~ichlž' lči11l1l10lSt z;akláJd'a;jícf po~ís'mou po
vÍlnnoislt jelstt portllze vedaej,šf.m jejich zaměs:tiniátním ve
dle hlaJWlJí vydě'lklOlVé čin:n\oIsH s vyšlšfm příjmem slpo
je/Ilé'j 

3, zaměs'tnail1Jd s'tátru a j.ínýclť nucených .s'vazků 
~zemin'kh Ill'eibi z áifmoVýchl, z,aJm,ě's:tnan'CÍ p'o'dil1ii~ův a 
úst'a'v'ů p1"lOIV'OZOVIa/ných' n'elb'oz,airU/čených sltáttelm neho 
nucenými zá'lmOtvý,mi nelb ú~emním-i ,slv,alzky, zaJIllěst-· 
nanci zá!k:o'l1lI1ě uZnlaných' náboženských společn'OsH, 
všichni tHo V'š'aik jen ltenJkráte', maJjí-H ino~má!lll!f 
pensijní nátoky, :kiteré ~SIOU ,s'p'O,j'ett1y 's mm,fem 
jim~ ~ashtvaným nJehá ŤS'OiU ji,m lZlaručeny po ulp'lynutí 
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§ 19a·· 

Převod fce:sse), aSlhwení a zaJhruvení čák a nároků 
pojištěnců a přislUJšníkú jejilch rodh; Í'sou jen potud 
pi~puiSrtny ,a prá~ně ÚČÍlIlny, s!ta\IllOu-h .se:, , 

1, kru krytí nároků osoh, kite:ré maJi proh oso~an: 
dle tohoto ~álklOna :k po:ži,t\ku oprávněným íláJkOl11uy 
náa:1ok na: pOls:kytln'UltlÍ výživy i v' 

. 2, ku krytí ~áloh, )ktteré byly dálny k pozl:tku 0-
p:rávněným na j~i,ich _ V11\élJstn] žádolsrt .. za'm:es'tn'a~~len: 
nebo nosHele:m pOljištění n.a účet P091s·tnych na1ioku 
po j,ejioh nápa.'dru, ale před j.eiich poruká'zátni,m, 

V,I. Výp.J.a;ty~ klid a promlčení požitki'l; ,následky ne
náležitého požitku. 

§ 20, 

,V!Š!echtny důc'hlo!dly lai vyoJio'v.ávací příS!,~~K,! v ~v~
p:láJcei,í s,e v měsí1čnkh lhůtách dopředu, MeSlJC!l1 cas lo

ky dů:chodiw 'Za~OWlJáiV1aj~ o se, na;, 10 h t~ z;pusobe~, 
že čáJs1tky aJž ,db 5 h zustaval1 nep~~v~1lm~urty a ~e 
vyšší čáJsttky čHiél!jí se za 1~ h; ~~~o~cl-h pravo k d~
chodu během Imlělsá'ce' , p-řJJJ1ate Ica!s~ky se ~eV1ra'Ce~1:' 

,Oprávttlěln1Í ImlaJjí na p1olžáJd\álIťf Ipře'dJ kaJZ\dlou vY,
plaJtou pře!dlložiti pOltvrzení ,o živ'otě neh o VdOV~t.V1; 

Odlby.tl11Jé čl! p'olhř~hné vyp~laJtlí se IPIO p1řied:l0z eln!1 
průKaJzů náťoK ,olSlVědčuj ících , . 

§ 21· 

VýiplaiiaJ dlůlchlo!dlu in'V1aMdnihO', Vld?'vskél~'Ů' a ),n
sroěvlků VyíchováNladch' ,se s!t1a'vÍ, pokud :K pomtku 
C:PlfláNuěný pOlžívá dtíkhioldul dle us.t1al11love'ní. zál~ol1ia o 
'ÚtialZíov'ém PQjlÍJšťOlvání a tlO: 1, nap'adly-~! ducholdy 
zprvu j,mel1JOfV1ané před uplynutím ,če1klací doby 120 
pnspě'V'ko'vých mě'sků, aJž do výše duchod:u ~le zá
lW11ia O' útf1aJzové,m p01išť'Olvátní, 2, 11Jaip1aJdQ:y-h vsak po 
upllynutí doby 'čeka1ci, potud, pokud S'O'llčet 'Ohou dů-
3.0 



b) nevyklonátvá pI-,e,válžnou měrOlU prací pO'dříze
ných, BalklO 'ilužeb čeledínských, nádenick~ch nebo 
takJO'vých, jichž vy1kO'náNta,telé se netpIO''VaIŽU)i za O'~
chJOlooí pomocní\ky pO'dle 'zákona ze dne 16. ledna 
1910 č. 20 ř. rz· (§ 1, iO'dslt, 2). 

J'S,~u 'ttudílž pO'ji.štěním p'ovinni, Izejlmléna: 
a) zaJm.ě'Slbtanci, kteří vykonávají převá:fulě di1~

ševru práJce, nelhO'I \klte'ří pta'ctfun jinýdh IOls'OIb pralv1-
de1lně dlo,zírla~'f, jaJ~OI Id!íl.orvedO'tulci, ,st,aJvIbyvec1ouci, pl~
Hřl, misltři, plodm!istn, st álf1ci , d1olzorci, ďůlní, lezcI, 
Š1a&áJři, p.okl:aJsní, haini! la/td.; " 

lb) 'Zlam,ě'SltnaIIlJd V' kian'ce\fářích, p~s~mách, 'obdho
dech, sik'l'adecl1, dOipt1aJvnich a jiných poldlnidch, ať 
výtdělečných či nevýdě['e\čnýclh, kJteří v~lonálvaJjí kltJI
peoké nebo j,iné vyš'ší služby ve smyslu zá~Oin!a ze 
dne' 16. led.lna 1910, Číís' . 20. ř. 'Z. o: obdhO'dníclt pott11iOC-

n~dch', ze~,ménaJ traJk:é 'V'ši.chru zaměis,tnlanci v ~alt1Ic.eIá
řídl a:dvo:k'átnilch! a n!()1tářský,ch' . 

§ 2. 
Z p10iisitné pO"V1nnI01S.tí j s'Ou vyňati: 
1. Z'amě'sitnatnci, k\teřf ,tep,r~e po dbk'Onlalllém 55. 

tr!olklu s'véhO' vě/ku vstiUlpruljí Ip'OrpIrVlé , do Z1amlěsltnání, 
zaJk['ádaJjkího Iplo11sltnJOU pO'Viml'Olsrt; _ 

2. OIslohy, j'eryi;ch1ž 'či11l11l0lSlt z;akláJda:jícf pO'~ís'mou po
vÍlnn\Oislt jelslt pOlUlze veJd~ej,šf.m jejich zaměs:ti1liáním ve
dle hkwni výdě,lkiové činn\osH s vyš!šfm příjmem slpo
'jelIlé'j 

3. zaměs!l:nalDJcí s'tátu a jinýclť nucených s'vazků 
ú~zeminijcih II1'ebl .zálj'mo1vyc:hl, z,alm,ě's:tna,rrci po'd!IlJi\k]ův a 
lIS t'aJv'Ů p1'fOIVOZO vlaJných' n'eJb'o ,zlairUJč en Ý cnSlt áJtelm nehO' 
nucenými záJimový,mi nelb ú~emními ,slv.alzky, zaJměst-
nancí ZálkO''l11l1ě uznlaných' l11áboženslkých spol e čnO'S'tí, 
vŠ1Jchni tHo však jen ~emJkráte' , maljí-li iO'o1"lmá!lndl 
pensIlnl nár.oky, ~kiteré ~SIOU ,s'p'O,j'elnY IS míls,fem 
jimi ~astavaným rr]eb.o' js'olU jilm lZIaručeny po Ulplynutí 
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S/tanoveného ~~U1šelbnlihJo ČIa!SU :neho. stWIQi\' enéhlo IPrlO'_ 
3a UmnihlO p.os:taJvenf; 

4. kMl,d1dáťi advO'ik'alci. a untářs,t;.vi. liéklalři v p'ře
chodném, neSaillliO'staltném Zla:městnálIlfj 

5. všichn.i IZ:aJměs:fnancí Iroo.1č1Qivných' Id~valde:ll, kIOČO'V
ných orchedrův a podolbných kOlčovlných podniků,. 
k,O'čolvní atťtlsH, byť i !vystuIPo.rvla[i na j evištkh sltá-, 
lých:; 

6. za,měsltnJaJnci d !zozemlSJkých podniků, krteré ne
mají v tU'z,emtsku pevného závodu (proy'OlzolV'ny, ob
chodní ~aJIlJceláře, slkladiJště), z,ruměstn:anci, ldteř] se 
t!olikO' 'd!očalsně v tuzemsku Zídr:žují, prová!zeMce své- -
hO' 'z'amělst1l!arvateile, jenž nemá v tuze'm'sku řáJdJného 
bydliště. 

7. osoby pOlžÍlvla~í.cf ÍtrvíalidlníhO" d'ůcho!du podle t,o
hOtO' záikona, i lkidyž ~:SOItJ1 zaměstnány v povO'[ální o . 
slOlbě podrobeném po1iSlbné povinnO'1sti; v.zlda~í-Li se 
VŠaLlt důchodu, stáNaJjí se lopět pO'jlÍš,těním po.v:Íniný,mÍ. 

'Za 'zla'měsltrr]a!nJce vyňalté ,z lpoiilsrtlné pO'vinlnosti :plo'
dle hOldu 1. ,a 7., O'ldst. 1. tO'hoto; pal!lagra.fu ~e:srt za
mě,stna!va-teil! povinen O'dváděli příslušnému :n.ols,ilt'eti 
p1ojli.šltění 'Ve' prospěch ~ondu prO' podporu potřebnýcH 
ll1ezaJměstllla\!l.ých (§ 42., hod 7) tu lčást pre.mJÍÍ, :kterO'U 
by - kidy'hy z poi,i,stlné po'Vin11iólsltlÍ nebyH vyň,atti: -
podff'e § ,33., odst. 2., ,nesl 'ze' slvéhol. O hlášení těclhtlo' 
zaměstnancův a od~áJděnf 'z:mínělných pHspěvků platí 
obldlO'ibt1'ě všech11la pr,a wdla p,I'artná prO' ostoby ploáiistlllé 
pOViÍ11Il1O'ISti pO'1cWoibelné. 

,§ ~a. 

P,eIlJSlÍljní pojiŠ'tění zalm,ěstnat1Jců dT.atn~ SILoužíC'Í:ch ve
řeóné dJoip,rél1vě la ~i:ch pomocnýoh ,úsba:vů up:r,aMi mi
nistr sIOIc.iá'lnJ1 pé'če v dJOhlO'dě s min~stťe'm želez~lÍ'c 
naŤÍ'zenílm. 
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II. Roztřídění pojištěnců. 

§ 3. 

1 Os.o~y pojištěnílffi povinné jS10u ,roztříděny po
ale slvych ročních požitků do še:stnáoti Híd s,lužného 
a to: -, -, ,'-

L 
2. 
3. 
4. 

, 5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

OSloby s ročními požit1ky 
až do 900 K do I. třídy 

přes 900 K » » 1200 K do II. t.řídy 
» . 4 200 K » » 1800 K» III. » 
}) 1800 K » »2400 IK» IV. » 

» 2400 K » »3000 K» V. » 
» 3000 K » »3600 IK» VI. » 

» 3600 K » » 4200 K » VII. » 
» 4200 K » » 4800 K »VII!. » 

» 4800 'K» » 5400 K» IX. » 
» 5400 'K» »6000 K» X. » 
» 6000 'K» » 6600 K» XI. » 
» 6600 'K » » 7200 K » XII. » 
» 7200 K » » 7800 K »XIII. » 
» 7800 K » »8400 K »XIV,. » 
» 8400 'K » » 9000 K »XV. » 
» 9000 IK » » -- K »XiVI. » 

Při zař.a\z'o~á;níldio těoht'O Hilct slllužného' 1'est jako 
soulč~SI~ Is,hI!ŽtI1~ho ~~?'Qlčtt;alti také pnhytečné-, l~kJtivní, . 
fUl1lKlcnl , a pkekoh p'lllaik I11Ia'z'V'ané přídavky (váJleJčné, 
dr~h?,~l, vť1?aVlolVlad, :ná'kupl11í), ,ďále smluvené pro~ 

_ rr.!e~h:e pOZ1tlky (ta,ntlemy, p.rorvise a jiné požitky, 
ZQNlSL nl3J OIbcthodnlm nebo Ipracovní,m 'Výsledku) 
paJk smluvené nebo prélJvidel1ně Ise o'Pak~'ící OIcl1.něn; 
(remunera1ce, illolvofO'čné), jla:kOIŽ tÍ všechny druhy na
tur~.lnkh pOŽÍltků. 
Pe~~é požii1ky jest zarplQtčHo_ ti částkou pr-o cdý rok 

~POCltru::OU. Proměnlivé požif:lky jest započítati prů
me~em castek vypjl1a-cenýoh v předcházejících 3 le
lecn., lIle!boúrvá-li 'slUiž~bní poměr kJra'tší dobu, v 
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té\tlQ k.ratší době; pO~r{\ud \plak průměr ndze s,~aItlO'viH, 
je-s,t je započítati jednou pětinou pevných požitlkú. 

Naturální \byt, spojený IPO !př~paJdě s 'Ot.Olpem .a 
olsvět1ením, neho i strlalvoU, za/po·čítá se částk,ou, již 
po sllyšení zástupců zla.mě'sltna'vate1lův a zalměS'cnalnctl 
sh\JllOtví pOllitický úřad, II. ist-oHce počátke.m kalždého 
r.oku se záva:znou p1a\tl1'o,stí pro IOlhvod ,své pŮs.QIb
nosti. Jilné nalturální požitky se z·rupočítají IPodle 
mísbnich 'průměrných cen, 

III. Předmět pojištění. 

§ 4. 

IPfeidlmětem po~ištění jes1t: 

Pro pojiště l~ce: 

1. důchod inV1a!lidní (§§ 6-10), 
2. důchod slt1alr·oib'lÚ (§ 11.), 
3. ,pfípl!altlky vycho~ávací k Idůchodu invalidnímu 

a sta,tiobnfmu (§ 17 a); 

Pro !pozůstalé: 

4. duchod VldoV1ský (§§ 12.-14.), 
5. přílspě-vky vychiolvávad (§§ 15-17), 
6. pohřebné (§ 19.), 
7. odlbybn1é pro vdovu, -děbi nehlo !{1O\třehné ro!dl1če 

(§ 18). 

IV. Doba čekací. 

§ 5. 

Aby bylo dO'sIa1ženo nároků na dávky v § 4., čís. 
1-6, livie·dené, je třeba, aby vedle podmínek pro to 
stano-vených uplynrula doha čekací 120 přtspě;yko-
vých měsiJců (§ 8). 
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Nastal-Li po~1s:tný !případ před uplynutím 120, 
ale po Uiplyruití 60 přfspě'vko1vých měsiců, přťSllu,iejí 
tyto dárv'ky ve vým'ě,ře snížené (§ 8 a) , I 

Nas1ane-l,i ;nezpůslOihU\o.st ll<! 'vfý,děllku nebO' sror,t 
p,QIjíště,ncorva před uplynUJHm doby čekaC<Í',avš,ak ná
sledlkem podni:kovéh1o úrazu (§ 5, 'Zákona z 28, XII. 
1887 č, 1. ř, z, z 'r,oku 1888 ve 'zněni IIlialřízen~ :\Z 21. 
srpnlaJ 1917, Č. 363 Iř , /z,), POIVélŽu1,e se če~rucí 'doba 
120 přLspě1VlklorycH měsků IZla do'klon'anJou (§ 8, o!dlsta-
vec. 4,), 

V, Výměra zákonných plnění1 nabytí a ,pozbytí ná. 
roku na ně, počátek a konec požitku. 

D ů ch O' cl i n val i dn L 

§ 6. 

Nárok na LnN'alltÍ-dní důchnd má pojis,těne'c b~z 
bhl~dIu na věk v pHpadě <nezpt"-usoib1101Stti k výdělku 
(ii11JV1a'N.ldi!ty) , 

, § 1· 
N eZlpůls'o)b1hl ~1m Ik výldiě'llklu }e.st, ,kJdlo t11~1 edkenl 

tělesné nebo ,d!ušeiV'Ilf Vlrudy nemůže 'zrus'távaJti plON'in
nosti ,s:vého posJedního pojištění'm po'Vmého za
mělstnání. 

Za íIlelZipŮs.obiléhJo ílt výtdě~ku pov,alžulje ,se fklr'o-
mě Itoho ipojiJštěne'c, kt.erý dokonal 65. r~k žworta, 
není-U ve 1S1U1ž'elbní:m poměru pOldrolbené,m pO:jis,tn:é 
p O'v.Lnnos'tt 

§ 7. a 

Na LnVlalHdtni Idůch'o'q nemá však nároku ten: 
a) jehož výdělek ze z,aměsltnání j,eho plfacovním 

siJlám přiměřeného lPřesahluj~ n,ejen ;obno~ 600 ,K, 
ale í dvě třetiny průměru započít.a.telných požitků, 
22 

které ,měľ za pO!s~e,dlnich 60 příspěvlrových měsi'.ců 
neho přípaJdné ~atší doby ,služební, 

b) kd!o si přÍ\nodil n,ez,pŮ!s,oih~l\o's.t k výdě~kiU /Z'ÚJIIli)11sJ
ně nebo při ,s'pácháJní zločinu tre:stní'm ,soUldem ,zjiště
ného. V .tomtlO připrudě mŮ'že však inrvaJlidni důchod 
přÍlznán býti nositelem pojištění (pojistníkem) 2)celél! 
nebo z čásH přísO.1uš11JÍlkům ro'diny, ~telři maií plf'Oti 
tomu, Ik:do jest Ik požíváJní opráVlIlěn, ,záklonný nár-olk 
11Ia vý:živu. , . 

K:d YJž tp1f1a!0OV1I1í vÝ'd~e:k a i.n'v:aJ~d\n& ,důchJOId do
hl"OIffiady převyšuje průměr započitatelný,ch pOIži!k:it 
za posledníoh 60 p'ř~s'Pěv%oiVých mělslků nebo Ita při
padlnoUJ klraJtší dohu služ~hni, Z1menší se i1lJValí~í 
důchod <O 'obnos Inad 't.o iidlouci. 

§ 8, 

rl l1lJvaMJdlní ,du/chlod se skládá z čás!tky základní 
a z lčáJstelk trvyšovacich. 

2álk[,rudní (čálstika lvy1IIlě,řuj.e se' plo!dJIe iplniJ~:ě,rné 
třídy slulŽ:IlJého. iPrů'měmou tříido'1.1! ,slu1žného ,je tHeta, 
k~erá; odJporvidlá ročnímu ptfůměnt lZrupočft,a,t,ell11ých plOI
žHků (§ 73, IOldJSt. 7,), j,e'ž pojištěne,c ,m:ěl za p.Q~led
nilch 24 piis:p. měsílců 'v době č,eíkaJcí. Nastal-ai pOldnJi
kový úraJZ př~dJ uplyniUlHm 24 příispěvlklorvých mě'sků f 
poiliOlŽí 'S'e za ~á!kaaJd výtp,očtu průměrné t!řídy TOlčni 
průlměr ZlaJpo'čít.atelných! ip10žitku v uplynu[ydll měsf-
cícbl. 

Záklald\ní cásrtlOO. čini: 
v I. třid!ě 180 K ročně 
v II. " 270" " 
v III. " ' 360 '" " 
v IV. " 540 fl , ,' , 

v V. " , 720 ff fl 

v VL " ". ,900 " " 
J e-t}i průměrná třída YYlšši než-lH vt, s'banorvi \S;e zá-
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kola,dní čá!sltlka tím způ'sobem , že k základní částce 
VI. tří,dy připočítá s,e zla katŽdý plříspěvlkový měslc 
v době čekací získaný 

ve tlřídě VIL částka 1.50 K 
. " "VIII. ,,3.- " 
"" IX, ,,450 " 
",'" X, "6,-,, 
"" XL -." 750 " 
"" XII. ,,9.- " 
" " XIII. " 1050 " 
" 1f XIV. " 12·-" 
" "XV. " 13·50" 
" "XVI. " 15.\" " 

Piispě~kové IměSlÍC'e, ,chybki dd IPlOlNu 120 mě-
SÍCŮ, iZla/počitálv;a1jí se iaklO ptíspěVik10vé mě,slíce ldldklo
nané v '\plrům,ěrné 1:~dě sllUlžného. 

iZákma\dní lčáls'tka nesilní ~š'aJk hýti menší ne1ž-li 
čt1wtina prelmH dloSlpě,lýclh ,a1ž.do 'llp~Y'nutí doib; č'elklalci, 
příjp1aldně 'a1Ž dlo dne, ík(dy pOljiš1těnec utrpě[ úra~ (§ 5, 
o-dJSlt:. 3). . 

ZVYŠlO~VáJI1li /důchodu in!vlaHdlního /počíná pro uply
nUltí ,dlolby čekJad. Zvyšovací čás:tka činí oS'minu pr'e
mif, kte'ré dospěly v pfíSp'ěvtko!Vé ,dloibě po 120. pří
spě'vlkovém měsíci. 

/ § 8 :ru· 

Snížená výimě.ťa id'Ů!chloldlu mvalidníiho (§ 5., odst. 
2) činí po 60 př~slP'ěvlkorvých ,mě,sící.ch dvě třetJlny zá
kJ~adlní č~slt:kiy .a Is:toupá kalždým dla'1šÍlm přispěvkovým 
rolk:elm o jednu platnáctk!u základní ,čás1tky, .Pro p'ří
spě'VkoViO>U c10lhu kratší než-li jeden ro1k počítá se 
st.oupáni. pocrně'rně plo'dle počtu dokolTI1aných mě,sídL 

. ~n~'ž:ný dťucho~ ínrv,aHdlní nesmí vŠlak býti nižší, 
,lw'z-h Jerd!n.a šest'ma premií dospělých do jeho ná
padu. 

§ Sb. 
.Důchod invalidní může býti zvýšen až o 50 pTOC., 
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p{}kud důchodce je t'ak be'Z'mocný, že potřehuj-e cizí 
pé'če a ošetbřováni· O zvýšení tomto r,ozhoduj~ po 
návrhu příslušné důchodov.é komise (§ 60)' s Ik.lorne Č 
flOU plla1tnosti předs.tavenst~o V šeobecného pensij
nÍ'h!o ústavu. 

§ 9. 
Požitelkl ÍinVra1ic111lÍho důchJodu pOč]llIá dne,m rlltráty 

vý1d1ěl~čné ~pŮlslo1bi1os'ÍlÍ. Ne'vyše:ťří-l'i S,2 'v Hzení o p .r-o
hlášení i11lVlaHdHy (§ 74, oldlst. 2) doha, kdy il1ast aJta 
z'trá,ta z'PŮisl()(b~I'o'sIH. výděle,čné, po'kládá se den ohlá
šeru nároku Zla dem této zt.rá)ty. 

IMá-li !pio1iště!I1ie1c na záJkllarl1ě lPojis.tné ptO!vÍl!ll1lO'
~ti II něk1te'ré nemlOcensklé pok,laooy zřfzené podle 
zálkona -o nemocelDJslkém pojištlění, neho z:a!plslalI1é po
mocné pok'laldny, nebo br:atrské poklaldlny nárok na 
nemiOce[ljslké, nelbo má-mi nát1ok . vůči zalmělst1Illatv1a.teli 
na další pl,acem plného sllužného (§ 9 c, hod 4, zá
k 'OIl1la o nemocenském pojištění), počíná pOlžitelk in
validního ,d!Ůlcboldlu dnem,!kdy :končí nár10k na nem'O
cenlské nebo na da[,ší pla1ceni plného slUJž'll.éhlO. Za 
dohu VJšak, po ktelrro:u byil10 Ipllla,c/2Ino ne'moceruské, má 
ďúchodce nárok l11Ja plříls1pěvek ve výši, o \klterrrou dů
ohQd in;V1atHdrn~ 1emu pŽíi.znaný ar té'tol rdlohě odip'orvída
jící, ptřevyšuge vytp1la,C'ené nemiQlcellis~ké . 

§ 10· 

Požitek ÍJ11Vlalídin:ího důchodu 'z'anťká: 
1. s'm,rlí k pož'Hku op,rávněnéhoj , 
2, .opě:tným na/bytím 'Způ:sobHosH k vý1dělkru; 
3. Ij:sou-'l.i tlU pře1dlpdkllladJy § 7 a, lit a . 

Důchod starobní. 

§ 11. 
-Důchod invaLidní přís,lu,ší bez průkazu nelzpů'slo- . 

bilosti k výděllku jako dů,chod starobní: 
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3. požíval-li pojištěnec v době uz'avření sňa,tlku in
Vralidní ne/bo stal1O!hní dŮtchod tutlO s,t.anorvenÝi 

4. byla-li v,dova v čase úm,rtí malIliželova od něh!~ 
slv.o~i vinlolU slOudně .r,o'zveldena neho slOludně rO'z-
loučenai " 

5. by;}ra-H V1d1otva r-olZrsrUldlkem trestního SIOl1Jd:U usvěd
čena, že úmys!llným je,dlnáním snll1"t manlžela ziélJvínHa 
ne\bro ISip'Oluza~irnilla. 

§ 14. 

P'OIŽi!tek vdloV1ského rdwchloldlu p.očinJá dnem ÚJmrlí 
m·alnJžrelolVíaJ la Izlaniiká O1pě:tným prjOiVdáníjm neblO úmrlínl 
vdo~ným. 

P~OIv'dá-1l!i Sle tOipě' t V1d10Va,/, oíbld!ržf oldbytné trOlj
nálsobniou roční částkou s,véhO' vďovslk1élhlo důchodu . 
.. - - - ,. ~ , .... . ~:.> •• - :..... ~' .. . ' " • •• 

Přríspěvlky vych9·vávací • 

. § 15. 

,Nárok na vychováJv'ací pHsipěvek má 'kla:ždié drtě 
pod 18 let v Ipnpladě úm['!lí) pojištěného oke [ljelb:o 
pojiš1těné mrutlky, ptoživ,al-:ll, ze,mřelý rodič v tét,o 
do/bě iIl!validln>úhO' neho s:t,aroíbnfho důchioldu neho mě[
li čáJklu nlélJ ,tlakový důchoid!. N emanlŽelsiké děti Ima~í 

-vša!k Illá:~o:k na vych1otváv.ací příSipěvky, zalkláidající 
se ula pojištění jeijich otce jen tehdy, ;bylo-li otcorv'Slt'ví 
soudně Zljiš'tě:nro neho za 'živobytí ~t.co.va mim'O'soud
ně uznáno. 

, § 16. 

V ychováJVIa,cí ,pří!slpěveki obnáší pt110 kalŽ·dé j eiC1no
stťa!1l11ě osi'řelé dítě tff'et~nU', p.ro kaJždé OlhQUJs~b."'anně 
osiřelé dítě dvě třeHiny čáky, pří'P1a,dině náIiolku ze- · 
mře:lé:ho rodiče nla invalidní důchod be'z případného 
obnosu stupňo.vaného. 

Každému ohousltrrunně 'Olsiře:lé'mu dítěti, jehož oba 
rodiče byrl!i. plO1iš1těni, vyměř1 se vychovávací pNspě
vek ve výši plné čálky neho plného nároku výše po-
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jištěného rorulče IlJa invailidní důchod bez případného 
o'bnosu stupflOV1aného. 

Úhrn vychovávacích příspěvlků dětí jecLn'Ols;tranně 
osiřelých ne,smí pro případ a dokud otec ještě žije, 
převyšovati 50 procent, pro případ a pokud matka 
požívá vdo'vského důchodu 75 procent, -ll dětí však 
ohoushianně osi.řelýťh 200 procent výše uveden)Tch 
nároků s lUm pJ.1a vidle'm, že v každém případu ta 
čáka, vziažmo důchod, k terý po.jištěný rodič nabyl 
vizrbaJž'm,o požíval v čruse úmrtí, činí nejvyšší výměru 
vše.ch vychováviacích pří,spěvků. 

.J .eldnot}ivé 'yycho,várv,alcí přísp&y.ky 11lla:ji se pOiIDa,ždé 
poměrně přiděH:ť1 v mezích ne'jvyšší vý;měry. 

§ 17~ 

P,oHtelk vy:chOová:V.a1cídl při~pěvků poclná ~e'll1 
úmrtí !l)lo~išteIlJého rotd~če la zlanilklá d!okOil1aným 18. 
rolke'm věku, diívěojšiill IzaolPlatťemílm, pr'Ovdánim. nelbo 
úmll1tim di,těte. 

N uváženi hloldlných příp.aldech Vše'Olbecný pensijní 
úSlúa'vmŮ'že plOV1oliJti vypláceni :vycho"V'á;viao~cb ' přf
s!pě.v!H:tlV i ·plř·es tdlOlkolIl1aJný 18. Jr()\k věkru' , 

§ 17 a. 
Inva,l~dll1rí nebo :Sltal'o!hní dúchod osoby, k,terá má 

díltě nebo děti, jež by pro případ její ISIm/r'flí měly 
·nárolk na pHspěvek vychovávací, zvyšu!je se o přípla
tek vy cholViávélJcí , !pokud dů,chodce o ,dJí:tě pe'čuJe, 
1 ento příplla'tek činí zla kaž!dJé dítě šelsHnu základní 
éáJs;bky ,dŮochOldlu, Ipožťvá-lli ~vlšlak .důohodce jen sn~že-
l!ého důchodu,šestk'lu snížené částky důchodové. 
Uhrn všech těchto příplat,ků nesmí vš.aik činíCí více, 
nelžli 50 Iproc, :základní, případně snížené čás·tky dů
chodové. Požitek tohoto příplatku počÍna současně 
s dů.chÚ'dem i.nv1a1lídtnlm ~2bo staro,bnim a z,an~ká v 
připa,deah uvedených v § 17, odst. 1. 
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Odbytné. 

§ 18, 

Nál'OIk m:a 'odbyt:né má vdov,a a ne-ní-J,i ji nebo 
ne'má-Ii nároků, stejnými díly děti pojištěné o·soby, 
z,zmře-lí tato osoba před uplynutím 60 p\Íspě'vko
vý'ch měsíců, ne však následkem úrazu po'ale ~, ~., 
odst. 3, a iSiQU-lÍ jinak spilměny podmínky pr'O pozlva
ni VdOViSok€:ho důcholdu neb'O vycho,váv.adho pří:sp'ě'V-
IkJu (§§ 13, 15 a 17). . : , 

(N elIlí-H Itu ani ~dovy, ani dětí ik ně!lder:éml1 na
r,~.u dle {!ohot1ol zákoll1laJ o~.rá:Vi1lěnýdl, . 'má po,zůs:ta[lá 
pOltřehtml .m:altk:!a ,aj ne~IÚ-!i, p~~ůs'~~!Ýv p'ott1řeb~ý .ot~IC 
má'fok na odbytné, lP'Ť1.splvaJ-h pio11'stenec lk J1.Ch vy-
ž·Í;vě. . 

J aJklo oldlbytné tllále'ží V'dO'vě, po přifpadě dětem 
drviOl;lDálsohná, matce nebO' oltlci liedlnQidllCh~ ,zá
k,l,aldlni {částka! invaHdinilha důcholdu. která přvsluší p'O 
uP/ly1l1lwtí 120 rpř~s'Pěvk.QIvýcih . m,ěsí1ctt, PIQ~dl~ pojl~š:těn,
oorvy p'rů~mlět1né !Íi'~dy služného v drothe leho Ulmx.b. 
(§ 8.) 

Pohřebné. 

§ 19. 

N'árok lna pohřebné 'mají pozů;stalí plO o,sobě, 
která poží:vala dle tohoto zálkoflla důchodu inva1:íd
níhJo, siarohního f vd:orvs\k!ého neho přílspěvku vycho
váMaJcíhb, rn.eho plOl lpo:j,ištěn'Ci, k~erý do:k1onaJll, ;asp1on 
60 pHspě'V'kových mě,síců1 jes1tiliže vypr~a'''IH pohře~: 

p.olzůstailými ,drre před'choziho odstavcI:! rOIZUlmep 

se manžel, děti, rodiče, neho sourozenci zemřeléh:o. 
Pohřebné nálle:ží tomu z nich, kdo pohřeb vypraVIl. 
Pohřehné činí čotv~tinu f1oČlního . důchodu, jehO'ž . 

zemřelý po,žívaJ, po přLpadě člvrlÍÍnu důchodu, na 
nějž měl čáku;: 

29 , I 

I 



§ 19a·· 

Převod fcesse), a!slhlNellá a zaJh:arvení čák a nároků 
pojištěnců a přislušníkú jeji1ch rodu; j,siQlu jen potud 
piLpus~ny ,a prálvně úČÍlnny, s:tal11l?u-h .se:. , 

1. kru krytí nároků osob, iklte're ma)i proh oSloibam 
dle tohoto ':oáklOna :k po:ži't\ku ,oprávněným iZáJ~olÍ1ný 
nál110k .na; !polslkytl11utlÍ výž:i:vy; . 
. 2, ku krytí LZáloh, lklteré hy'ly Id:álny k požl:tku o
právněným n.a jejlicn _ V1llélJs{n] žádOis[ .. za;m:ě'8'tnla! ,ele~ 
nebo nosHele'm p'o~ištění na účet pO~ls·tných 'narl(~ku 
po j,ejioh nárpadu, ale před j.e1ich poruká'zá1Ili,m, 

VII. Výphl:tY'9 klid a promlčení požitků; Inásledky ne
náležitého požitku. 

§ 20, 

:V,~echtny důc1h!0!dJy laj vydho'v,á v.ací příSlpěvKy .vy
pláJcei,í s,c v mělslíiČlnfch lhůtách dopředu, MěsLč~í čáslt
ky dŮ1chooo 'Za~OW1Já;V1aj~ se na 10 h Hm zpusobet;t, 
že čáJsltky aJž ,dlo 5 h zůs-tátya~í neplovšl~mnurty a ~e 
vyšší čáslt~y čHiají se za 10 h. SkJoDlčí-li právo k d~
chodu během Imlělsá'ce' , rp-řLj1até lčá!srtiky se .neVlra'Ce)l· 

Opní:vtnělní ,m(aJjí rrlia plOlžád!ánr Ipřed kruŽ\dlou vy,.
pla:tou rpře'dJložiti pOltv.rzení ,o živ'otě neh o VdOV.~t.V1.; 

'Odlbyit!l1Jé éť Plohřelbné 'VypJlartlí se 'plO :plři~dlozeln1 
průKaJzů nátokolsvědčujícíc-h, 

§ 21· 
Vý1plaiiaJ dlůIchloidu infV1aJ~dnihO', vldO'vskéiho a pn

spěviků v)'íahováv1adch ,s:estaV'Í, po'kJu.d ;k :polmtiku 
oij:Jl!1ávněný pOlží:vá důc'hioldlu, dle us,balnJOIV'ení záJkoiIlJa 'O 

'úramové,m PQjlLšťorvámí ,a t lo: 1. néllpadly-[[ důcholdy 
zprvu jm;ell!OfV1aJné před uplynutím ,čelklací doby 120 
p-Ťispěv:kolvýoh mě:SÍlců, alž do výše dlt-chodu dle zá-
100nJa o Ú1'1élJzové,m po~išť'OlváJní, 2. nap'aJd!ly-H VŠ'a,lk po 
u'Pil~JJJutí dorby 'čeka'ci, potud, pokud s·Qlučet lohou dů-

3.0 

chodů 'pfe'vyšuje dvě .tř,etiny z'&POlč.Ltla teln,ých plOlŽitků, 
které !poiiště/lllec mil zla posledních .60 pifslpěv:
kO'vtch měskŮ. Toto' ustanovení o stla'veni vý'plla1ty 
d!ůchodú všalk neplatí při úplné bezmOlcnos'tIÍ dů
oha.dce (§ Shl. 

PTá;vo na plolž1teI( ,důchodů všeho dlr'Uh:u, jako'ž 
i vycha.váJvacích pHsp-ě-vlků oup'OIčívá: 
- L pokud k požitku oprávněný O'dpyká'vá S,L trest 
na svobodě ·dJe'lší jednoho měsíce, při če:mž se vš!ak 
má poukáJz.arti důchod sta,rohn~, inrval~d'1lí 'a vdovsky 
členům rodiny, Iklteří :ma~f lZáJkonné nároky na vyži
vu pr,O'H osobě k pOlži!tlku oipt"á:vněné; 

, 2, pokud se Ik požitku Olprávněný bez svolen~ 010-

sHele pojiš,ťělní ~nTlale zdr'žtU~e v CÍlzině, V tOlmito pří
pélJOO muže· !býti 100dlbyt P'OlOlVirrJJOiU hbdlnldty k!a:p~,qa
lisOivlrunýoh jehlo ná:rolků. 

§ 22· 

Náro:k, vt!aJžm:o :p:Oiž-Dvárn dá!vek' v rbollntlo zálkiO'
ně urvedených zlaniká promlčením, neMeldě klu pří
pa:důlm v předk:hálz~j1:cicJ1 UlSli:'alIl·oven,fcih z'vláJš'ťě vy
t'čeil1ým. PrO'mlč·ení ř~di ,se p ioldJle př,edlpisů obecného 
z-álk·onlllikétl loih6anlstkého, P14omlče'cí lhů:tla Ivš!ak P!r'o 
u.platnění práJva l1!a pOiHtek důchodu iels1t deset let 
od pOlčáJtku nárolklového práva, ' pro ná~o~ na: je'ct
noltlivou lhůtu důchodu Ihvá p'ak jeden rok po čase 
j,ejí dOlspMolst:i. 

§ 23· 

Tomu, ~d\o nepráJVlnÍ1m ·ZiPŮ's'O'belm dlusáhl ne),a
kého p,lnění tuto s:t1anovenooo, budiž mlU! tot'O odňa-to; 
částky neprávem přitjalté huď'te vráceny i se 4pTlo
cem'11lmi úr.oky hez újmy trelsrtního stíhání. Při vy
chová'VIadch příspěvcích neprávem prri~atých' , oldlpaJdá 
súročenÍ. 
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VI. a" Řízení léčebné. 

§ 23a. 

,Nos'ítel po:j 'Í 'Mění jelslt o:právlněn z,avé~ ti léčebné 
ří1zeni, ahy výdělková 'způ~'obilost příjemce důchodu 
1nVlalídního by'laohnovena ,neho nezp{'!-sobilnst k 
výdělku po1 ištěnci následke:m, ne·moci hl~Ozí,cí by,l:a 
odvrácena" . 

K f.om1utlO' .učelu nlasitelL piQ]iš,tění' může zei/lnéna 
na vl'ais'ini úh-aty ,dáti důchodce, po případě poji
štěnce dO' léč~bnéhŮ' ús'télJVU (ne'mocnice, léčehny) 
neiblO' Ido jiného p'ro,~,llé'čení vhodného místa: a tlQ! beze 
svolení pojiš!těncOlva v těch IP'řípadech, ve kterých 
pold'le § 8. záik,onia ze ,dlnle' 30. hře'zm:a 1888, čiis. 33 'ř. z. 
poMštěne1c 'mtlže Ibýti dán do ne:m:ocniční.lio oše,třo
vální. 

lPIO' dobu [é:čebného řízelllí požÍ'tek invalidního 
důchodu ,múže býti :z,cella nebo z čásrti 'z'ast.aven· 
Ivlá-li všalkl ten, kdo byl .}'éčeibnén1:tL řízeni podl1oben, 
.čL~ny !rlQ!din'y, IK .jíchlž .výživě dosulcf podstraflně' při
sp~v,al, náh~ží těmltiO' čle.nŮJm rodiny podlp,01ia! aLelspoň 
lP'oJ,o~inoIUJ IdŮJcholdlu., ~ehoiž pojištěn.ec požíva[: n.elho 
n'a l nějž hy. 'měW Inrur101kl v ;příplaldě TIelzipŮJsobiil1os.ti K 
výtd!ělků. (§ 7.) 

IN:e!po,dll~O~i-lí se dŮ!cho!dc.e léčebnému říze~í na 
jeho souhl:a[;u nezá!VÍ!slé:mu, může mu 'býti požitek 
inJVla!lidiního důchodu zcela nebO' z čásH .dlolča·sně za
slta:venj nepodrlohí-li ,se {léčebnému řízení onem.oc
nělý bez závažného důvodu a byla-li by léčebním 
H?ení:m nelz:průs'OlbHo:s,t k vý'dě~!ku pr,alvdlě:protdlolb:n'ě 
odvrácena, ,může býti dŮClho!d inv.alidlní ZCella, nebo 
z čásU dočalsně odepiřen, byJ~llÍ ,onemo1cněllý UpOZlOlr

něn na tyt'O 'následky. 
.o r,olzepřích z použití léčehného řízení vzniklých 

mezi nositeJem pojištění a příjemcem důchodu ro'z
hoduje při/slušný s,oud rozhodčí, pHpaJdně řádný soud 
(§ 76,. § 65, Č. 3). , 
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VII. Zánik pojistné povinností, vrácení prémií, opětné 
vstoupení v~pojistnou PQviDJllost. 

§ 24. 

.PtOj~sltlná p,ovinnost z,aniká: 
1. j'alkmHe něikterá z jejích podmínek není již 

splněnaj 
- 2. připadnutím dů~hodu invali,dlního Yzt\a;ž!1TIio sta-

robníhO'. ' 
Nároky z po~íště:ní Izůstá,va;jí všlak po dobu 18 m,~

síců 'pO' zániku po~i'srtné [plo.vi1tIliostí zachovány v roz
sahu 'čálk v této době júž nabytý,ch, pnp'aldně dle § 26 
zkrácených. 

§ 25· 

Za,n:ik:ne-li IP!Oljlště/ní plowinné l1Jeťh'o dobrovolné 
(§§ 28---<31) ~ z k1teréhotkoiliv důvodu, ,k,fOimě důvodu 
uvedeného V' § 24, bod 2, Ia: Izůsrt::ame-li pak vy,storup
lý po~iŠ'těnec aspoň plo 6 měs1ců bez za'mě'sltná:nrí po
jiMěru'ffi pOrv:inné:hJo', 'm.á nároki

, 'albv mu bylO' vrá
cenO': 

1. IZla dobu p'ogliš1těni Plov1nného 6á:st skutebně ~a
place:nýc.h premH bez úrok-!l čl to 've >třídě 1.- -1 V. 
je.dlna rtřetina premií, ve třídě V.-XVI. ie:dnaJ pOII,o
V:ÍJl1lélJ pre:mííj poil{Jud! palk ,jde o po1iš'tění pře~d pl,atiniO
stí ,tohJotio' !Z,áJkon:a a pio'l~uď za;p,o,čfba.telné p'olžart/k~ 
převyšo~'aly 'Kč 7200.- celé p.remie, ne1vÝ1še v!šak 
plfe:m!iováJ ·r\elS eliv>a; 

2. za !dJobu d!Oib~ldvo~néhlo - pojišitění (§ 28) nf'bo za 
c1ohu,z'ákrupem IslUižehnílcn let započ~t'an'ou (§ 3~) 75% 
té částky Iprem'Íov'é rese'r 'vy, kteTá 'v/ZII1ikla ďohr-o.v'()Il
ným poiiš'ťěnim ne/ho 'z ákup elm . 

OSOIbá111\ želllskéh10 íPlohlafVÍ. Ik~,e/ré veíi1dortl v mian~ 
žeiLsmvÍ iYe dvou letech /po vÝs~IUPU oz ,pOii~štěl11í tl1,eho 
'vyiSlim'Upi z 'p1oiištěirJ ve dJV10U le'tech IplQ. uz,alvTen{ 
sňatku, . dopllní S~ částky pre'mií, na jichž vtáceni 

33 



ma,j,í dle předchozího UlsltanOlVe'llí nárok, na 80% pr~
mií za ně skutelčně zaipllacených. 

Tybo néJf1o;ky m'ohou býti 'ulpll'altněny toliko po
jištělnJcem a přechálzeji na jeho dědice, byly-li Ulpla;t-
něny, 

ZelIDfe-ll,i ipo1iMěnec , j'e,nž uplaJtlIl:Íl nárok na vrá-
cení .prem:ií, před jích výp,latO'u, mrují oprávnění dě
dicové vo,lbu, bud' poŽadOVc3Jti výplatu těchto pre
mH, nelho žádJa;tÍ z6~klQlI1Ilá p[nění pojistná v ne-zlklrá
cené výměře (§ 26). -

Nároky i1lla vráceni p'remÍÍ íP,oží;vají 'ochr,any 
podle § 19 a). 

Nárok. na . 'V'rácen'í prc1mH nemá pojištěil1Jec, [(tterý 
pře~,el dlo .'Shližiby vyňaté podlle § 2. hod 3. iz P01,1s,b

né 
povlnnosh" . . 

Nát10k na vráJceIlJÍ Ipremii 'z anik\ne , nebyl-li II při-
sJ'Ušného nOlsHde plOiíMění uplatněn do 'tří lel po zá
ntku p'ojištěni nelho před dřílvěi'ším opě\tnÝ'm V'stu1pem 
do pojistné povÍJnnO's'tL 

§ 26· 

Čás1t ečné vr4cení splacených ,premií pokládá se 
za ú1?lil1~ odbytí, dos.ahuje~llÍ nebo přes'ahuje-li výši 
pre,m'lOlve reservy. J1nak 'má za ná'sledek zkJrácení 
čák p'řípadně zaQJ.očHalelné doby pnspěy.kové v po
měru vrácenéhO' obno1sll k nashromážděné pre·míové 
relse:rvě. 

§ 27. 

. Při opě1tlném vstoupení v Ipoáištění čHa1jí se tl'w'vé 
čáky ke dříve j'tž lllaJbytý!m., ať jíž' ne1z,tenčeným, ať 
dle § 26 Zim e,fišeným , by[-H důvode,m přer1Uišení ná
paJd invalidtního důchodu nebo ikdYlž pTerušeil1í trvalo 
n,ejvýše 12 le'! 1'.0 dospělosti pOSll!ední .pre'míe. 

~.i~~k , zap'?'čírtává se při opMné·m vS1tol'JlpClní v 
pO)ils'renl lohko 'odbytá čelklad doha 'nejvyšší výmě-
tou pěti let. 
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§ 27a.-

Óálky Idsk,ané as)ptOň 60t1 lpříSp'ě'Vklovými mě
síci ffilOhou Ise uch\ovaH ve výši. ve k lteré bv~v rplti zá
nílk'U pojištění, place'ním utZnáv.acího poplatku 4 Kč 
ročně do p'ře'du s Um účinkem, že nároky z pOÓlÍštěni 
za.chovávají se přes 18měsiční lhlHu, us.tan'O'venou 
v závěrečné větě § 24, po připla:dě př·es 6timě,g.í,čni 
lhůtu, srba\niQIverrlJO'll v § 29, odst. 2, bez jakéhc1k!olí ča-
sOIvého obme1zenL 

Toto z.ach!ováml čák zani\ká bez nároku na vrá-
cení již zaplacených UiZnávadch popl,a,tků, zůstane-li 
pojištěnec se splátkou déle nelž-~IÍ 6 měsíců po je!jí 
dOIS\pělos,ti v prodlení. První splátlk\a uznávacího po:
platk!ll, ik~eil"á jest dospělá p~vního dne 19, měsic.e 
po zániku pojlJSltné povinnosti, pOl pHp1a:dě prvního 
dne 7.měs~ce po (zániku Idlob.r()lV101ného p'o~ištěnlÍ, musí 
býti 'zap['acena ve čtrnácti dn.ech po své do\sp ělo'3 ti , 
jinak :mn~klJle rpr'á'V'o na zachJováÍní čák. . 

VIII. Dobrovolné pojištění. 

§ 28. 
Osoby, jichž pojismá rpOvi:runlO>st 7.Janikla z kJte,rého

Ikoliv dŮVi01dJU, kromě dŮV10ďU uvedenébo v ~ 24., 
bod\u 2., .m1aljí /práV1o dohriolV'olně pokra:čovathi v pojí-

štěilÚ. 
Toto lPrálvo pomíií, ne\byl~o-li upJ:atněno dlo 6ti mě-

sků IPO'zámJ~k'u 'p'ojistné pO'vÍ'n~o·sH. 
Os:oby IZaJměStl11'ainé v dz.ozem,ském p1oihoČlném' 

~~odě ,dlomácího podin~kiUl ,mohou t.éž ',klromě pH
padu prvního odsta,vce býti ptřipuštěny k .dobrovol
né;mu pojiš1tění u Všeolbe1cného pensi'jního Ú'stavu dle 
výše svých .pOlž~~ků, jsou-\lí u VŠieJohe1cného lPeIl'siiil1~ho 
ús:tavu poř;ištěni též zaJměs,tnancí domácího podni1ku. 

[)dbrovo!llné poktalóování v rpo~,jštěni osob, které 
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při :zánřku pojistné povh.11l1Josti, IbY'Ly již inv(lJlidní (§ 7), 
j\es{ nepLatné, 

§ 29. 
Dolhrorvoln:11' pioji'šlěnelc má přede'P'slan.ýnl způso

benl pla,tůJti úhrnnou p:re'miÍÍ Y § 33 'llJveden!oru. 
iP'1,acOOJÍrrn úht111lrré Ipremie plo,krlaJčuje ISle ve stá

va'jídm poiíšltění, 'aniž je tJřeba vý1s'lovného prO'hlášení 
str/ano Nerpfflacem př~sp'ěVlkŮ" po ,šest 'měsfc'ů p10tkládá 
se za V1Zdánif práva 'V po~iš,tění pokračoVlat~, 

§ 30. 
jDohr1orvlolné pojištění 'zaiI'1JlklIle, jes!tll'že po~išrt,ěnJ'2C: 
1. swé vys'torupení ohláJsíi 
2. Zl1lSltélJne dlužen pre,mii .rpO' šest ,měsíců; 
,3. ~da.·lžruáe Is~e Itťval~e v ClÍZJině. ne'Í's,a v ně,které sllUJž

bě PIOldle § 28. ods;t. 3. neblO z'a účeJI:ean wéčeni. Za 
b·v.alý polhyt v dzině se pov.a!fuje, má.,li poÓiš.tělnec 
déle 3 .Ie:t fádné byJd1íšttě m:~m:o' území 'čZ1S1kolslOlVen-
sk:é 'reipuhli~ky. _ 

Z 'Ust,am!orvelní p1os'leldlnfhJo hodu mohO'u býti vzhle
dem k jednotlivým ,státům Uls1tanoveny výjimky 00.-

řÍ1zenÍnl Iminis:t!1a sociální péče. : 

.§ 31. 
l~aJž;dý lPio:j[štěll1!CIC nlůlžle si z,výšit~ :ná'f,oky za,kou

penů~ 'silužehní ,doby lJ1'epojištěn.é Hm:, !že doplní svolji
p.re

k
m10Vl,ou reservu na čáJstku, Mer~á od~'vídiá jeho 

věl H a ~:eho ,za\p'o'číJt1artrelné pří1s!pěvlkové dohě P'O prlO-
vedené!m zálkulPU' --

ZialP~lčíltálli1 Is~fulžeblnÍ dlolby ~e'St ,(Š'ak Ipi-ilpusltlno' 
pouze' P'o: průk1a'zu skutečné slu~by, dle !tř~dJy slluž
ného 'v .době Izá!kupu a piou;z:e potud, pokud vs,tupní 
sltáJří pojiš\lětndO~..r.O zatklO'UlpenílID. let nelklliesne pod 16. 
rol!o{, jeJ]O' ,vě:ku. 

Dobu z;t'rálverr1Joru Ipo Idlolbtl!· vMiky ve Is,lužbě vo
je'nJs:ké n~b'Ů civHní lze při zákup'U (let i drvo;nálsůlbně 
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pOČ'i!taJti. Tla/t.o do\ba mUlze býti zatko,upena nelj:clél 'C 

vša!kl do pě~iÍ [elt po prolV'eden.é v,šeobecné 'dJem,dhí
lí'S'aJci. 

Ze .zák!upu s[ll'žebnlÍ,oh let Vlz,chálzi rpO.jištěl1ci ná
rok teprve uplynultím dvou let po Zá:klUpU. Nlaslt!a
ne-li rpřípélJd p'O(Ílstný před! up[ynutím dvou let, vrátí 
se Zla'plla!cenlá: lZáJkUlpní premi;e se 4 %iním úr.okem. 

V ptřítpald!ě' .p!ř1emělny IP)t,OiV1isní~IO! IPIQ\jiM'Ovánlí u 
hraltrs'ké rp'OlkLa,dny v poóišrl:ění pensjjni (§ 92 b) nen'í 
z:a\pločitP1[}jÍ, s'LulŽebnídť j1e\t, :om)ezeno, an[ ·pokud /Se 
týče lčalsu ,jleihJo1 u\p1la1tm.oo1 ,an!Í pokud se !týče jeho 
úč,Ílnku. 

IX. Za~ezpečení čák. 

§ 32. 

Z~be!Z1P,ečeml požírtků (§ 4) děje se pe:vnýimi prc-' 
miemi. Z premÍ:f budiž ntllshrom,áJžděna premiová re
sJe!fva. ~om:ě Itono b:wdiž IZ přebytků hO'spiodatení zří
zen fonid! Ibelzpe,čnolstní. 

§ 33. 

Za každý me'S1C Sl1lužnéh:o 
plaití se pe,vloé pr:e:mlie: 

v 1'. tiNldě 

" II. l' 

" 
" 
" 

III. " 
IV. " 
V. " 

VL " 
vn. " 

'1 VIII. 11 

IX. ' 11 

" X. 11 

" XL " 
" XII. 11 

" XIII. " 

'. 

(p'řísp'ě'vk!ový mě'sic) 

6 Kč. 
9 " 

12 " 
18 " 
24 " 
30 " 
36 " 
42 11 

48 11 

54 1, 
60 II 

66 " 
72 11 
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v XIV. ,tNdě 78 Kč 
" XV,,, 84 fl 

" XVII. " 90 " 
Z těchto p.remií nese v prvnkh čtyřt..ch ,t,řídách 

sllUJŽného z'aměstna'Vla'tel dvě itře1tiny, poiištěnec jednu 
třeHnu, ve vyšších tří,dách )kJaždý ,polovici. Nedo~)'a
hujel-li vlšlak ceH~9vtý \Zlatpoč~'~a.teJný trlOlční plat alni 
600 l(jč, n,eho skJáJdá-li Ise :toHko z pOižilků nalturál 
ních, nese za,měsl'tnarvalte.1 celou pre:mii z,e s:vého. 

ZaJ1něSlÚn'a\Vlaitelem jest, ,kdo Ulzavřel :služební 
sttnlouvru .se Izaměs1tnancem a Zlavá'z1aI se v ní p[aiití 
sluŽLné. N eni-i1i tlato osoba součaJsně ma,iiltel.em po:d
ti~ku, v nělmž pojištělnec j'est zaměs'tná:n, ručí s ní 
podlni:k1ate'l ea pire:mie dle tohoto zák,Qna rukou spo
!Iečnou la neroz,dílnou. 

4. NálpiaJdem inV'a;l~dm:ího ne,bo, s,tarobního důchodu 
přesrtává povÍln!l1ost plaiHt\i .prem~e. (§ 24. otdlst 2.). 

§ 34· 

Premie buďte od:vádětnv 1lIruPŤed p,rvruho dne 
ka~ďého kaJlcndáiřního mlělSíce. 

2. POIčne-lli nebo Ikionči-li p'o~ištění hěhem měsíce, 
b,udiž piřece plná měsíční premie z:aptt"a:vena. 

3 .. Několik z rum ěstn1a t,elů , k-heří se během přispěv
kového měske vyiSl!řidJ~í, ručí za premie ve výši 
tř~d'y služného na kJa1ž'{lého z nich připadai&cí rukou 
sp'olečnou -a nerO'zdíilno'll. Plaiticí má 'Yůči oSltaltnL-n 
zamě,s't~lJaltetlům p'rávo postihu na poměrné odškod
nění. 

§ 35. 
Plráv'Ů' .na IZljlÍštění premi,otvých 'PQlhledáv-e!kl p!O

mlčuje se /během tří let .ode dne splatnosti premie. 
P,r:oonlčení prá'Vla' lZ~i\Šf,ovaciho !přerUJšuje se kaž,.. 

dým za účelem zjištění p~-f>vedeným opatřením tím 
okam,žri.\klem, kterým .osolbla ku placení přf.~!pěvků po:, 
vinná o -tom s'e dQlz'vL 
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Právo, .pozél1do\rJarti :z;jištěné dil-užné premie {>rú

m1čuje se během tří let po vyrozuměni osoby ku pla
cení pHspěvku povinné o výsledku zjištění, 

. Pr,omlčení v-y,m.áhadlho !pr~vla dpřell"ušu:je ,s.e ,do'-
rUičenfm platebního vyzvání, znějícího na. Q'sohu Plla
tHi povinnou, _zahájením exekuce, povolen~m pll:ateb
ní lhůty a podle pi'e(lJpisů v ikonkul~sním řádě obsla-
žených. 
P,romJčeill~ před za'čáke'm Ip'l,~tn.dsH. tohotO' na-

řízjení zap.očla'té, alvš!ak ještě nedolklonan,é, pOSUJZO 

V€Ull'O buď po-dle předcho.zích u\slanovent 
POV1ÍInnOlst1: (pllatilti ipremie I!lení závislá 1lla! před.

cllO'~ím vydání př~s~ušnýdr výměrů neho r'olzh:od!nutí 
a jejich právní, m-od. 

§ 36. ' 
Premie (§ 33) odrvádi Zlalmě'sitrravaltel. , 
Vyhově'l ..,H tomuto lZáJva,zlklu, l,e'5't 'olPráJvněn sra

ziti ,si čás1tku na pojiš'těnce pripa.dajjící z jeho příjltllŮ. 
ITOlto prá'vio slfružky ,musí hÝ'bi vykonáno ve tře'ch 

ffi8/sicích po pr~ní slpl,aim.,osrti preimÍe t kltent následuje 
po výpbAě slu~ného, jin!alk\ 'zanikne. 

NelP'rávem íZ,aplacené premíe huď,te ,nc&~te'le,m 
p'OIjištěn~ Vlráceny se 4prOlc. úroky. Zétlmě'S'tnaV1a:tel 
má v tomto přípaJdě nárok n1a v.rácení pří-spěvků 
od něho sku1te1čně zapJacených 'a mŮ'že požadovat1:i, 
aby tyto příspěv.ky i se 4procentlI1ími úroky bY'ly mu 
nlO'si,te1lelID po11ištění beizpflostředně vypl,aceny. 

§ 37. 

Zrušu~e se. 

§ 38. 
Zadržené prerruie huďte zú.r'oi!(oovány !J p~OCelIllty; 

tyto premie ,m,ohou !klromě pre'mií v § 29 dot'čen)r,ch 
býti vymáhány pOllli1Íck,ou nelho soudJní exekucí a 
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pOlŽi/vIa~í v ,exekučrrú'm a1 ac'Otnkurs\11im řÍlZení přednO'st. 
ního prá!V1a lIledopll'atM dlaňorvých' . ' 

INerdlolbY'tTIJoIsb tne!C1OIPl1alt~ů tnlemá Iklt'l000ně :o:bmezetní 
z § 73, odJsL 7, 'pllyn'OlUlCiho Iza následek ztrátu ná
roku iI1la ~lOjÍ!s·Vné dávky. 

X. Organisace provozování. 

A. VšeiOhecný pensijní ústav pro zř,ízence. 

(IP e n S: i j ní u s It a v). 

§ 39. 

Pojišťování v Itomto z,á\kloně předepsané, nehledě 
ku přítpaldJŮ!m v §§ 64 'a náJsl. uvedeným, bude pro· 
váděl1Jo: Zlř~zetn.ým k i:Jomurto ú.čelu pensijníl1n úlstavem 
a jeho zeiI11!s:kými úiía!dovnami. 

§ 40· 

V'šeobeClllý 'pensijní ústav mŮJž'e SVVIffi ilm:éillem 
naibývalH lP'rálv. lal Ip'řejínllarti 'z:áv.a)z,k:y, ,před soudem 
žalovalti aŽlal'ován býti. 

ÚiS!talv .s~d:l~ v P,l1a1ze. 
Jeho Ulldlnýim IS01U!dJeun nest věooě ,příslušný sOIUd 

V' 'P'rlalZ e· 

§ 41. ' 

Óleny Mšeoibe'cného pensiljnmo úta!VlU I}SlOU: a) 
zalmělstnaIDcÍ, pro Ikte'ré jelst j:menlQlvlaný ústav dle § 
64, odst. 5, :k po1ištění .příslu.šný, b) jejich za'mělstna
vatelé la c) olS;olby dJl:e § 28 dolhrotv1olně pojištěné. 

§ 42. 

iPlro !p.etnls1jll1lÍ úS1:lalv !bruďti:e lZldělá1l!V 'Sba!IliOlvv. Tyrto 
stanovy j'al~Qlž i k1alž:dá jich změna potřebuji stá!Lníh:o 
schválení. 
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Stanorvy ple,ns~illliho ÚSltaJVU maljí oIbis.ahov art:ti ze
jmél1'a . ustlan:oivelIlí o těchlto věcech, a Ito: 

1. způsob Vlolby ,a t'rVíáni funkl6ní doby delegátů 
k 'valné hrolmla,dě, j'aklO\Ž i n.áh!iadnílkfů de~'elgMůj 

2. způsoh s,vOlllání, pOldJminiky 'zpŮ!slohí,1osH :k usn'á
šooi, ~'ŮJsoh iUlsnášení' a ptus!O'bnosit V:allné hr.o1naidy 
(§ 51)j 

3. dO's:aJ~o:vání členů" složeni:, způsobill(olslt. k usná
šení, Zipů'sob UI~;náJšení ia \plŮls,olhnost předlslta!voostrva, 
j'élkiolž !Í t11vání jehoi ,mianldá!t:u, pJalk :zipů:sdb, 1'a:k se 
náhraidnlícÍ povloláva1jí na! u,prá:zdněná m'ísta. (§ ' 44). 
Při dosa!zováJní člentl předJslt:avenstVla .bU!d~IŽ rpfih1,édiáno 
k tomu., la/by :by'ly, :obivloldy jed~otlivych! z,e'mských 
úřadoven ,Zlalstorurp·eny; 

4. ZlpŮJsob selslt1atvlovánrÍ a ~kiolUšení 110'ční!ho ÚrČ1tlUj 

5. zastupování p'OOJsi,jního ú'StalVu na velIlelei a f.or
my práVně závaJzných lak'tů; 

6. fortnla.!, iktero'u se ml8.ijí konati vyh\liáš'ky ústJa!VUj 
7. zaiřÍlz'ení ·aJ U:žď:N'ánÍ f01lJdu na p!odJpo~u nuzných 

asJoib bez mLslta (§ 86); 
8. formy pro legitim1aici !před.s~,ave1l1J8'tva a úře'dníků 

ús:~a:V'Uj 

9. 1~()I~m:aJ pHJhlášek a odlhlášelk (§ 73). 

Slt'anovy mohou olhsah:oV1a.:ti t ,aké ulstanoveni o tom: 
,10. lZIai ktie'rych podmírn;elkl ,múže íbý;ti odmÍ1t!l1:utru 

vOllba Za de[egáltla nelbo ,za člena přecLs:tiavenstV'aj 

11. zda-li 'a v ~aké míře může hýti pnznáJna čle
nům p1ředs'taJvensitNla: ze iSlkupiny p!o~ištěn:ců náhrada 
za ušlý 'Výdělek; 

12· ~zda-li la ij1a:k má hýlU o~ganilsoválIlozpro\srtře,dlko
vání m\Vst. 

§ 43. 

SpTávu penisiJjtníha, úst1avUJ oibst'atráJVá předstla:ven
stvo a valná hrom:adla. 
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P 
§ 46. 

řed!stavens,t:vo \'10111 b ' , 
sedovy J~.:Jen ' . "h' ze se e dVl ,a namě,lsltlky před-

• \?tl Z nIC má '1 v ť k 
mě,sltnafeltl, druhý Ik ID -?a,. e'ze !l v e g,kupině za-
l}{Ioná se člen v I e s up,me za,mesltTIlanců. Volba 
s1uUlp~ , " y predstave!l1s'tva o'ci(lěleně dle těcht'O 
Členy ' IPied'stavenrstvla l' aj ' 

s'V'éJprávny' oh člen o V" b ViO ~ v na hromada ze "'1 tl seOI e,onelho pe ~"'h ' 
C eny předlsitavenstlV'a moh lb'" Ili~lJl1Jl_,O ustavu. 
čalI1é Čes'~OISJlo'Venské hl~ ýtl toilllklo s1áltní o/b
Hny ,členů zvole ' h r~pUI 1 y. Alesp'Oň dvě pě
d1.ÍJti v Če'aháohi.nyc z JednotlIVých SkUP1'fl mUSl by-

Z voHtelnlols,ti do' :řed!st. 7' r ' 

os'Oby, které jsou Izbi ~ el1iSi~ a 1hS OU vyloUJčeny 
nOSiti podle § 5 záJkl~:eny v

d
olelb:ního práva a volitel-

b . ,a 'Z e ne 31 I ed!na 1919 v, -s . z. a n. o v'OIlebním řád cl . CllS. 7~ 
st ev. ' u o alb eCIIl'ÍC:h za/s/tupí t e:l-

, čJe:n!ové přte/dlstavens,tIVla voN d 
Odsitupují1cí piřed t " ,se 11Ja ohu 4 let 

nO'vé předhSt... s/ étvenst,v:o ZŮlsltává ' v úřadě až 
a.vel!ltS'f,vo se v úřad uváže. 

§ 47. 
Pfeds,tavens1vu n&,lezVt' 

u; zastupovái1'>: .. 1 
vu a vedení obchodu k dl ' . :ua penS'lJ'1lino úSlta-
42 ' po Ul neJsou k tomu příslušny 

valná hromada a ~e-mské úřadovny, zed,ména náleží 
předJs'bavenst.vu ta'ké usnášeti se 'O' trvalém sÚ1"'očném 
uklá:dání volného jmění ústavu (§ 51, č. 5, § 55, zá
věre:čný odsta'Vec, § 881 odlsf-avec 3). 

PředJsta~ens,tvo mŮiže bez .ujmy vl'astni z,odpověd
nosH svěřiti některé ze svých porvinnosltí užšínl vý" 
borům neho placeným úředník~ol.m. 

§ 48. 
,Členo~é předst!a!venSltva spravují svůJ ,úřad jalíO 

úřa;d čestný; arvŠlc-k buďte jim, hotové výdlaie ťl1Ianm
zeny, j'akOlž i za práce, k,teré vy,žadu~í větší lIláJmahYI 
dány přiměřené náhr.ady. 

§ 49. 
Výikonll1Ý'm orgánem správy ústavu je řecHtelsttJví, 

které sestá~á .aspoň ze ,dJv-ou čle'l1ů, z :ni,ch~ iedelll 
mtm;{ býti poóis~lUý,m lnatemaJHkerm, jenž jest z'()idlpo
vědlnÝ,m !mattematikem ÚJstla1Vu a jeden 'znaJlý prárva. 
Členové ředliIteJSltvi mohlo-u býti. j,m,enOlváni nebo pro
pouštěni jetn s.e srouh!]aJsetm .mimlÍstra sociáLní , pé,če. 

Placení úiedlnlc1 a zříizemci huďte'ž VZlruti ,do sH
bu a podléhají disrcip!lináJrní moci představenStt:V'1a. 

§ 50. 

IV a1nJá h~omlaJda sestává z delegáltů, Del'egá'ti 
a .jejich náhraidinki (§ 42, čísllo 1) musí 'býti členy 
pensijního Ú'sta~~u. 

V.oleni jlSQU od výborů zem'ských úřaJdoven pen
sijního úst'arvu (§ 57) ze svéprávných členů Ik zem
ským úřadovnám plŤ~sll'l1lšných. 

Z dei1egáJtů musí piOlLovice nál:ežeti Ike sku.pině 
iZaměstnatelů, druhá poJovice ke s:kupině pojištěnců. 

POIčet delegátů, ·jež výbor zemských úřadOlVen 
má V101tlti, řídí se poč/tem pří,s~'Ušných čl~nů, takJže 
na ka:wÝ'ch 2000 členit připadnou dva: deltegáti, p'o-
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§ 56· 

Záležibosti zemslklé ,\Íf1a.dovny Olbs;tan-ává jeá'Í vý
bor a hlavní shromáJždění. 

Aby ·styk :se !stranami (byl ulehčen, mohou býti 
zří'zena mí-stní je;dmatelstva· 

§ 57, 

Výbor zemské úřa,dovny má sestávati ·ze starosty 
a 1 O Č11~nů, /z nichiž .polovice má náleže'tÍ k,eskupině 
zaměstnavatelů a polovice ke ,slkupině pojilštěnciL 

§ 58. 

Předsedu zemské lúřaldovny i1meltluje milnJÍs\tr 
sociáJm péče na ,dohu čtyř let. 
Předsedou může hýt,i 'toHko státní ,ohč,an Čes

k1osdoivens\k:é republiky. Předseda ,musí bydliti v sidle 
zemské úřadovny a nesmí hýti ,členem VšeoibecnéhlO 
penS!ijniho ÚJSltaiVU. 

§ 59. 

V ýhor VloH lze ,svého 'středu ',dtva náměstlkv ;sta
fostovy. Jeden IZ 1I1Ích má náJležeti ke slkupině za
měSlúna'VateJ'Ů, .druhý !ke ~kupině zaměistnanců. Vol
ba koná se' členy předJsrbwvenstva odděleně dle těcht,o 
Slkupin. 

Členové výhoru hucHe volení Ihlavnín1 ISIhromáž
děním ze 'čllenů pensigního ústaóVU k 'zemské .úřadov
ně nále'že1ících (§ 54·). 

Členyvý1bOiru :m'oIh.ou Ihýti It'oJi/kIO státní oibčalné 
Československé (l"epubli.ky, 

Z vo1ítdnro'sti do vyboru isou vyloučeny .os'oby, 
Které jSlou zlharveny volebního právla a volÍlteUino,sifÍ 
podle § 5. zálkolna zle dne 3 L .Itedna 1919 ,čís, 75 sb. z. 
a n, o volebním řádit· do ,ohecních zas.tu;pde!lstev. 

:i\lesp'oň dvě třetiny členů z:vo/lených IZ jednot-
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li vých skupin musí miH své :bydliště v <SÍ,dle zemské 
úřadovny nebo v je1í bezprostřední bli,zkosti, 

Us-t'anoveni §§ 46., 'O:dB~t. 4, la 5· 'a 4i, mají ob
do'bnou platno'st 

§ 60, 
Za pří6nou ro,zhodován{ o všech na tomlto na'n

zení neho na změněném zákiol1lě s·e zakládajídch ná
rocích pojištěncův ,a jejich rodinných přís,lušníků 
p~oti pensíljlIlím:u úsrtavu ,zřízena bude ze 'st'ředu vý
horu -k,OImÍJse duchodloV'á. Tabo -klomÍse skládá /§,e ze 
sharo-sty výhoru, nebo je,dnoho zohou náměsrbkl1 
jako předJsedaijícího, la dvou lčlenů, volených piO jed
nom z obouslku:pin výhO'.ru (zaměs,tl!lavatelův a 'zla
mě,sltnanců). Piři hlasorváDlí důchodové kOTI1Íse hla:su.je 
pfedse.dJaJjící sp1olu. Nedocílí-lli se jeoooh'lalsného 
usne:sení komi.se :o při'znání nebo rO'dlmítnurtí nároku 
ne!b o ~eho výměře, Ikone'čně 'O odnětí ,dŮClhodu, ná
leží ro'Zh1o'dnutí předstaJvenstvu pensijní-ho Úls'tavu, -

§ 61· 
'Pllacerní ňře1dnki a ,zrlzenci skláda~{ slib. ,že !hu

dou !plniti Is'vé povinnos,li a j/s,ou podr,obeni discipli
nární moci :pŤeldlsedlorvě, 

Plředstlavenstvo pensij)ní'ho ttstavu1 vysl e·chnuvš i 
vý1hOlr 'zem, 'úiíad'ovny, :jmelfi'uje a propouští defini
tivní úředníky. 

§ 62· 
Hla'vní shromáždění \budiž sv,olá[lo a,les,plOň ied

nou 'za vo'lebl!li periody a ,má Ise iSIDl-ádaH z delegátů. 
Delegátti a náhradníd 'musí býti č,leny pensijního 
úsita'vu. 

Jeji:oh Vio~hla kldná se o!sOlbně ze svéprruvných de~ 
nů ÚJSltlaV'll ;podle Izá:s!ady poměrnosti oddiěleně dle 
sk'upm (zaměsmavate1ů a zaJměs:tnanet'll. Volhy i,s-ou 
pří,m é fa t1a1TI é. 
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Počet tdelegáJtův a -náJhraJC1Jn.~ků závisí 11!a pO\.č~u 
pHslltušných ,čienů Hm způsobem, že na ka'žd~ch hS1C 

čletI1ů přiiplalda:jí dv'a dele'&áti ,a dVla ,náhf'3Jdnicl. Zloon
ky Imenší jednoho' tilsice z,ůsuanou nepovšimIl'l.1lty. 

Delte,gáitú Imá! všajkl ,býti voleno nej!méně ItHcet ta 
neivýše ,slt0'. I 

\K V101íbě Qpni!vněmi ,jsou v'škhni lpoijl~Šltěn!ci, kteř! 
urč.Hého ,dne ,(rOlz1hlo\dJného dne), lderý lh!lm\éně rrez 
mě,sk a ne' IdJále nelž dva: městce ' 'za dnJ'~m vylp.s:áni 
vollby smí le'žeti, ku pHslušné :zemské úřa:dorvrrě na
'ležell~, Í'aklolž i jejich 0a:m,ě'slmaivaltelé. Pojištěnci laJ ,~a
mělstnalvél.itelé !hroří plO zvláš:t.ní volebn.í ~kupi,ně, ,z 
nichlž ka!žd!á IVlOlí ip'ol1ovici 'z usta~IO'venéhove vypsa
ní vtolby pOlčtu delegáltův a. ná:hra'dnfků. , 

Čítá-li v,(jle1bní 'sku'p~nIaJ 'Vke 11leJŽ delset ItÍlslc k 
volibě <Q\D'rá!v'11Jěln~ch OIsdb, hucfite utvořeny t.ettiJtO'riáJl
ně neh~ dle po~~olátri [",o\Z\členěné voleoni. shory. I ji
nlaJk Imů!že lhýti ut.vořeno něko\l\ík 'V'olehníchl sibo.trů. 
POlčelt dele,gáttúv a náht'laJdinílků, které volební slkupina 
má vtolli,ti, ro1z.děH se na 'Viíce volebních ISIb'orů podle 
poměru ,olsiab k v'io'llběoprá:vněných, ke kaiŽ1aému' vo
lehní'mu ,shoru náležeiícíCih. 

7· DellegátU se 'volí na čtyři lMa. 

§ 62. ,a) 

Podlrob:ntěJšť ustlalnlo~ení o Iplliovede'ní Volllby tdele
gá,tů (ivo1le!bnďi lřad') lolbslallúl~e ~edlnlací tá:d jednOltHvych 
zemlskych! uf,aJdorvejnl. ' c .. 

§ 63. 

llHaJvnímu 'S hrtOmiá:ž.dění vv1h!ra1žu1e 
způsobem: 

L vtO'llbia ótenů výborlUJ (§ 59.)j 

se 

" 
2. valba 'p,ř~se,cUcíd1 ,a náhraJdníků p110 ~dudi roz-

'hod!čí ,(§ ,76·) j " \' ' 

3. UlsnáŠeH. se O' jeldtnacim řádu' (§ 52., odls!t~~ 2:), , 
, " ~ - ,~ ", 
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s výhradou souhlasu před'slta1venstva 'P'ensijního ús'ta
vu 'a -slf:átního schváleníj 

4. Sltla:noviti náhfla,dy, k,teré hy měly býti dány de
legátům (§ 62.). 

Ustanovení § 61., odJS!t. 2. a 3. mla~í plLatno~t 
olhdobnoru. 

XI. Ji~aké splnění povinností pojišťovací. ' 
§ 64. 

v ťc:~iJs, řnloru P,OviIlitlJoISll (§ -1) ,lize té,ž splniti · poji
stenlm u nělkterého tU!zemsikého ná:hradl1iho ústav:u 
(§ 65. a 66.) pokud to Iln~oldlporuje ust:attl'OvenÍ § 4. 
zák. lze dne 20. XII. 1918 Č, 92 sb. 'llák. a l1Jař, 

Všichni (pioj.išťěn~m p 1ovÍl11ní Iza,měst11Janci téhož 
polCllniku musí býtti poijiš'těni u tého:ž nOlsHele POj1-
štěn,í_ 

ČlenSitvi 2JaJměs'ttllaJVéťtelovo u něktter'ého náMélId
n~h;o, ÚJS!tt~u má za násl eldek , že ~ tento ús'nav iesf. v ' 
m,elzJch sveho uznání Iza nálhraldni úSlta'v výlučně pří
s~ušný pro p'ojiš,tění všedll p'o!vin:ně poiíšrtěných Z'a
měs'blJanců'v onoho poidniiklu, který by~ k Ináhr.a1dlnimu 
ÚJst.alV'u p~ihláš,elIl, 'a že přeijím'á vůči těm~,o zamě,st
nancŮJm ručení! vyplývar; ící z p'OtvÍnného 'Pojištěni. ' 

MÍJnistr 'solciální pé!če Iffitllže ty případech ' zře
t~le hodných pOlVollÍlH 'j'edlnJOtlivýlm poj~š,těnců'm výjim
ky z těchto pralVidel. 

. Vše,?hny pojišťělThÍtm, .povinné os~by, Ik(teré nena
byly Ulve'deným zpúsobe'm přís'lušnosti k něJkterému 
náhl:1a,dnímu úiSitavu, jsou p'ojiště,ní'm příslušny U Vše-
ohe~né:ho pen.sijního ús1tavu. , '.' ' 
U~tatIl!Ovenf srt.allliOV náih:t:aaních ÚJsl1;,avů, kte,r-á js.ou 

v ,do/poru , spře'dlcházející úp'ravou p'řÍis.Lu:šnostri · po'ii
šťdlva'cí, 'l1ebO' s j~ným.i záv.aznými ttls!tano've'nímÍ ~á
l~lolfl,a , 0' penlsl11nia11 po'j,ištěiI1í, po~bývaqí pla.ltno'8rH la jiSl ou 
,a,ž .1 do. přiměřené iJměny stanolv nalhrazena přfs,Jtuš -
ný'mi~.zákonnýtni ulSt,anovelnÍ!mÍ'. ' 
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§ ,64. a) 

iP,olkiud j,cl!e o Iziiz,e~cel p110 nělŽ :í.:'s~ ,ve v,sm:r slu 
§ 64. něk!terý náhIiaJd?í ÚJshw k -popstenl pnsl1u.sný, 
j'e:~lt tentO' náhraJdní USrt:laJV ve slte)uem 'r~~lga~u }ak~o 
VšedJecný penis~jní IÚslt~iv IOp~ávněn vyda'VaJh ~yme: 
rYl vyjma: 'Výměry tak OIvé , jim1.'ž .se popírá p;o~l:stna 
pov.inools:t. . , . ,1" •• 

O 'té:t,O' oťáJz.ce, ipall~ 10 tOim, rldelrý ?o'Sl!tel1! ~oiJ1-
š'těIllÍ v určiltém ča!se !pro některého zamesltllla'I1lCe Jesrt 
příJs,luš'nýlm, rQl:~hoduje p:řimo politický Úlřla\d! II. sto
lice. sluiŽehníhOl mmltia zarrněstlnanICol,v,a. {§ 75.) 

§ 65. 

Za náhir!a,dn.í úSltcwy r..l1oh!ou býti <ll!a pH'ště ,uznány 
pei]s[jní úst1avy:, plolklald!ny, f!ond'y a<tidJ., )ej~dlJž st.atn~lvy 
(iřáHy ap'.) hyJy !podJhJald1elm nahra'dn:lch 'slmlluv, uza
v:řelt1Jýdl dle 'zá!k ze din\~ 16. xn. 1906, č. 1. ř. z. z r. 
1907 rneho dle ds. nlař. Iz,e dne 25. če·rvna 1914, 
č. 138 ,ř. \z" vyhorvíOlV1al-'lí 'obsah náhTaJdní S'ml!ouvy 
nej:po's,léze dne 31. pirols>Ínce 1918 p'OIža:da:v:kům ~§ 65" 
hod 1.-4. ds. l1JaJř. 'ze ,dne 25. ,čennn:a: 1914, . IC. 138 
ř. z., bu(dJ~-li lPiřislusniý nlolsHell\ rl:ohoto p;ooiš1tě'ní d~ 
31. p'rosi11JGe 1920 žá1da'bi 'Ol tUlto přeJm'ěnu náhJr~m 
vla.\s,tnolslti a piiizipŮ!slolbi-i1li své stanovy po:dmílnkam 
~ 66. Nestla\ne-clÍ se t:aJkl, Ipo'zbývá náJhraldini s,mlo1uva 
dnem 31. p,rolsi:tiice 1920 piolvahy nlá;hr.aJdního .zaŤize~f.. 

\i\T1áhr.a!dbí ~\m.t1IOlUlvy ul~aN!ře,fi'é u 't:ujzemslk\ý:ch' 1:'O~l:- . 
šť'oivenl lPold[le § 65. lH. la) z.álkiolnJaJ 'Ze dine 16. prlOls)1n1ce 
1906, č. 1 ř. Z. 'Z l r. 1907 neib'o ,ploldle' d ls. t!JJa!ř. ze Idln'e 
25. 'čelrvn:aJ 1914, Č. 138 ř. Z., ,mUisi· neiiďét1lei !dio 31. 
O;r-alSlince 1920 vyihto'věit.i rpio1dlmíl1JkáJm § 66. odst. l., 
blad 1.-5. ci nej,déle dia 3.1. tpl"iolsi!I1Jce' 1922 zažáJdJaJti o 

' přelměnu V' ú.stiav nálhit1adní podle o~dJst. 1. tlolh!o\fo pa-
rio,g,r:a;fu. : 

JinJalk! se z:HzováJ11 nlolv~'ch' náhr.a1dtních ústavů ne
připouští. 

Sf) 

§ 66. 

Ústavy, :CUe ,zákdna ze Idne . 1.6. Ipr,olS'Ílllce 1 ?061 
č. ll. f· Z. Zl". ,1907, z:a náhJr!a:d'll'Í úS't'avy llJzllJa:né JIs.ou 
pOrVLnny, up,ralv1ti plla:tnýlln . ,způS1O'bem I~ lé stanovy 
t:aJki, alhy iOdlpo'víJdJaly náSl~edUljicím podmínkálm: , 

1. HlddlnOlt,a náltiolků, kte'ré úJslt!afy p'oskytuje členům 
poáišltěním plOJvmným a jejich po~ů:s'tla:lý'm, IvypoČ'ten~ 
pOldle zásad plOlj:ilStné 'mla1tem,aHky, mUlsí p:řevy~o!Vah 
holdin'otu náirrdklů podle tohloltn zákona aspoň o Jeld\n:u 
lP:ě ttml'. . . v • , 

2. PřílS!pěv[ky ,členů ipo~lÍ:štěním' p ,OVln!l1ýcl~ nesl~e'J~ 
p·řel~ahuvati ~ym,ě'ry, kte,rá podle rOlzdelov'a'clho 
kJ1fčeslt!a:nOlvenéh;o v § 33., odlst. 2., vypJývá za pn
sll~bené dáv)k!y ,dle pOIčerhnllch zárklaJdů Vlšeolbecnéno 
penJsijníno ÚJsltruvu. 

3. IROlzhoidolVán~ Slplon1 tO náJrociJah pio'dle s:tlanorv a 
o jeJich výši musí hýt1 vyh!tazen1o rOizhodičímtt s'OIud'U 
Vše'Olbecnénro rpensi.jního ústavu místně pří\s'lušnému 
(§ 76.). I , 

4. V 'k)aI~dlé;m id!ru1héJm ,fioce, lPo \P'1~vé !z.a ,t1Otki 1919. 
mU.lsí bý1fi lp'rIOlV1~d!ellio rte'oolni.ck\e pro:z\kloumání fOiI1ldů 
fp'oiistně-m:~tem;élitická b~LalllJcel a m.ulSí bv1i sltalnJo
ve1lJ 'záVia!zelk l že shleldiá-[[ Is\e sc\hodek hudou ulč.iněn1a 
nU!tlnlá] :OlpaJtlření IK s:alnJaici. 

5. Nema-li úis:lafy :a!slpoň 100 členů, <lllusí tu býotí 
dosltaJteJčn!é Z1aii~šť'O:v.a!c.í reseflvy, vyšetřené v k;aždé,m 
případě zvJálšitě plOldJIe 'P'oiisltně-m.ate~naHc,kýclli. OId
haJdů 1 nelbo ~iin:alké !zárulky. 

6. Ve iSpll"áJvě náh!raJdníícJl ús~t,a;vů (vlallné hnom'adě: , 
vý1bloru, předlslt1alvenstvu at,dL) m llllSl býlti po;ji,šifěncÍ 
Zla:stoíUpeni 'tia1kový,m' pOlotem OISolb, ~ak;o IZlamě;g,tDia
vateIT,é. VIO)}!by jejich jiSl OtU (p~ímé' a: tajné: ,a k01n'a1í se 
podle :zásady poměflnols1ti poku:d! 'm,OIŽllO ooSlobně. 

Ná~l1ialdn,í iúlsltavy, které nepředlLo'žť ne1,dléle 'do 
31. prOls'Ínce 1920 miÍ.nist'ru 510tciální péče žáldbs.t o 
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. sclwálooí sltlal11'Ov ,vyrhovujidch hořejším prarvidlŮlm, 
ztrácejí Hmto ,dnem uznání jako náhradní zařízení· 

Náhradní úSltavy, pozbyvší uznání jako náhrald
ní zélIřízení, jsou povinny, pievé,slti ve,ške'ré j lmění na 
Vše,obecný pens.i,jl11í Úisltav, který zru;listí je;ich členúm 
nárolky, 'Odpovídající 'přelved'eným k apítáaů'm, Jmění 
ús'tavu; p'řesalhu~íci částky, potřebné k za:j[š.tění zí
sklaných n.ároků po,dle s téllIllorv , smí se užíti pO'UlZe ve 
pr,oiSpě,ch čle:nstv,a; toh/Dito ús( a-Nu. 

§ 67, 

O uznanl ~a náh~a.dO!í ústav lest ,z,aJkJt1oČÍJti u mi
nÍstr'a sociální péče, Při Úlst.a!ve'ch, ,k!teré jsou zHzeny 
nebo dotorvány poid!nwke'ffi, jenž p'o,dléhá s:tált.ní1mu do
ZOIl"U jinéiho ústředního úřadu, jest se dOlh'odnouti se 
lSúč;astnělným mini:strelm. 

Uznání může být[ ~děí121no, s podlmmkou, ,že 
bude slolžena přiměřená ~íst'O'ta ,(kauce); v 'tomto 
pHpadě ?,elsrt s'tlanovHi její ,výši ,a účel, způsob jejího 
složeni , jakož i podmmky ~prlO je1í vrácení. 

tMinistr sodáJl'ní péče Imůže nalřídHi kdylkiOl1:Í!v zvý
š ení slož e.n é )Iisrt o ty a j.e:slt IQ/pr á vn ěn, IOld'v101 é)Jti uZil1ání 
za náhl1rudní 'úJStalv, nejsou-Ií tu j~lž podmínky ptrO' .t~)to 
uznální', 

§ 68, 

\Při zlměnáJch' p'oáiistné příisluŠlnosti ies1t dřívěj,ší 
~no,s~tel po.jištěm p'o'vlinen, - odevlz:daH novénlu o,o'sl
telí pojištění plt'émio,vou reservu, polt'řelbnou ke~rytí 
zilSiklaných nároků pře,stupujícího pojištěnce, vypo
čtenou na ,zákla,dě ryzí prémie" d~e početních zá
kJ1adů o'puŠ'těm'ého n'OlsHele poilíš~tělní, po příp. srážce 
splátelk, k teré po~iŠltěnzc úStéllvU dluho\nal v rd:ohě vý
stupu. V každém příp'adě musí však býti · převedena 
a.spoň 'č á's trk'a odlp'ov]dJa~ící prémiové res e'rvě. 1 která 
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by tu byla, kdyby zamělstnahec byl 'býval pojištěn . 
u Vše,obecného peIlJslijního úSltla:vu po celou, podle 
§ 73" odst. 7" p~o p,oi~štění započítatelnou příspěv
kovou .dobu, včí:tajíc 'v ItO 1 služehní lét~ přílpadně 
Z1ak:oupená. 
P'řes'toupí-Li zruměls'tlIlJanec piOjiš,těný u Všelobec

ného pens,ijního úSltavu ne/ho náhradního ÍÍJSlta:VU do 
služlby dl:e § 2" hod 3" z lp'oj1s.tné povimosti vyňaté, 
jest nositeli poóiš:tění povinen, piilslušnémlu ~aměsltl11a
véllteli v § 2·, hod 3., jme.norvanému vydlalt'i prémiovou 
relservu .dle piředchozích ustanO'venlÍ, Vy;s'toupí-li zla
měsltnanec ze- sl!tlJžhy íZ pojisltlIlé po'VÍnnoslti dle § 2" 
bod 3" - vyňaté, aniž byl ,dán na odpočinek a ,vstou
pí-li dO' pojistné po:vim1o'Slt~ dle' tohoito IzáJk:ona',jeslt 
dNvější jeho zaměst!llaiV!ate~ v § 2. bod 3" j,menovaný 
pOVlinen, vydati nOlsilteli pOúliMění:, u něhož hývalý 
jeho ,zaměstnanec je,slt pojištěn, p.rémiovou re!Se'rvu, 
k~;etráJž by hyl'a rit V,šieobecného -rpenlsÍJjního ÚISt\aVU 
n!8JS1hromá~děna, k,dyby zlamě'Sltnan ec byl býval u ,to
hoto úsltavu poÓištěn, 

KaJždlé lode)V'~dáJní ma nlaJst1a\ti b'ěh'em č-tvt neděl 
po obdržení ,oznámeni o .přijeti (§ 68a) , při čem,ž 
buďte s,děleny veš)k:eré pro dosaviadníl poóiš'tění a 
pro odevzdání ro~hoctné OlkOlrlJOISti, Obnos, jenž ,má 
býti odevzdán, budiž IP'IOIčÍnaJjk dne'm .vs'tupu u no
vého nositele pojištěIlJÍ zúrokován 4 procenty. _ 

,p,ojiMěnec naJb.ude Oprlo.ti nové,mu nosilt!e:li poji
štění :záSlaJctně oněch práv, :~te~á podl'e po1i šfovacích 
podmínek. norvého' uO'siÍJtele pojištění odipovi'dlaj~ ode
vzdanémlUJ obnosu, TatO' práva bUd,tle, ne1,S'ou-H tu 
úJředně schválené p'Oče'tné základy, zjišltěna pO'dle 
pOlčetních ,základů VšeobecnéhO' pensijního ústa!vu 
pro z'Hzence, Př'i'Stoupenim k jiné'mu nositeli poji
štění nemůže .však! nilkdy čekací doba 60 příiSpěvko
vých měsíců hýti prodloužena. 
PřevY1š~je-1i odeV'z,daJná ,čálstka vySl plré,miové ,re

servy, :kťerá novým nositelem poii,štění na zákla,dě 
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to :slDUlŽoonídlobu pOldll\e § 31. zákona: pe'IlJslÍljflJí!ho za
poótenou, má lhý.ti uJtivořelIlJa, jes:t ,t,ohO'to rOlzld!íiu, pOl
dJle VlolJby plOljiš'těIlJCCIVy, pOlu~íti k dobrovoLruému po
jištěittí nJa vyšlší ,dálvky nebol j'est jej pOlj;ištěncÍ připsali 
lki dohru, při olPě'tlném přelSJt'orupení novému 1ll00sli,t.eli 
p\o\jišrt,ě.ní oldieJV1Zídlalti a, nla:s.tiane-H poj,istný příip!aldl nebOl 
IlJasta~olU-1i pOldlmflnlky § 25., se 4% úroky vydJatti. 

§ 68. laj 

Nový nOlsitel po,jíš:tění .má: předcház,eji'dmu. nositeli 
opě,tný"Vlshl1P Iz:řfzence dOl pojištění hěhem', 4 neděl, 
ode ,dne pif.ih:lášlky oznámiti; té1ž ručí z.a ško(;y ,ze 
za:viněnéhio op,omÍnwtí 'v1z.chá;ze.jíd, 

XII. Jína,ká zaopatřovací zařízení, kterých nelze 
poklád'atí za s,plnění pojišťovací povin·nosti. 

§ 69. 

IPře'C1Jc·h:áJZieij~dmi \U!s'tanolv:eD!fun~ ne1sIou dlotlčeny 
pltamí poměry, ktie'ré t.rva,jí mezi něk~erou 'olSlolhou 
pOlji:š,těnilm povmnlOlu a lSIalmOls'talnými poj,išťOlvnalni, 
samOlsrtla\tnýllni :pOldpůl1Ilými, p~o:v.i!sní'mi a 'pOldOlbnými 
p1olklLa1dJnalmi. 

Pl-islílb~l-Ji \V1š alkl IZíamě!sltm\v1a\tel1 71ěklt,elrém,u ku 
pojiišilění :po:-vinnéT.ílU zHzenci z!aopatřovacii prolŽHky 
p'řÍlIllo nelbo nelPiř&no (Plíolsitřednict'Vím nes,amols;tatné
hOl f-on:dfu /Od Illěho zce'llal nebo z části vydržovaného), 
anÍlž ,si vymoihl pro to uznáni za náhradní 'zařízení' , 

'ffi.ůlže plnění rL nuceného pOljištění náleže~jjci 'Zalpo'čí
s,ti nJa S'111lIUlvní p1lnění v ItoOm poměru, .ve kterém při
spiv!al \kl uhralzenf 'zálkonných plnění. , 
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XIII. Převod pojišťovacích podstat a úplné ,jich 
zajištění. 

§ ,70. 

Ku .převtOldJU! 'PrOijiŠťolV1aIClÍ/ podsta,ty n,ě1k!ťeréhol ná
hradníhO' ús\bavlUJ (§ 65.) neho veškerých zak>plartt o
~acích nároků, lP,Q'cházejících ,ze sm'luvního pOlměru 
zamě'stiIlJarvajtielorvla' v § 66 . . vylbčenéihlo , nal pensiii;ní 
ú:sÍ'aJV nebO' na jiný náthra/dní úSltlav je l,řeba Is'tátního 
schválení. 

Pfevo:dl ,mtlJže \bý.ti p1o:V1o)len !t,oHk;O' rtenkirát,e t ode
v:zd)á-li :se pensijniimu ú'srtla:vu, 'V'z:lažm,o náh~a:dlnímu 
ústavu klalp'i:l~1, který podle' zá;saldl p'o~iŠťor .. T!ad techni
ky :stačť I~ ~iplnému uh:.1"alzení příslušných nároků. 

PřejftI11laJtel "VlSltoupí lVe vše:chna práJva :a zá VJa,zky 
převodce, rk~e'rý 'jich hude 'zplr,oštěnr-

§ 71. 

J?ředjpLSŮ § 70. budiž UJžito ~olbidlohně taJké prři úp,I'
ném . ZJaJj~šltě;ní poljišťov:ací vodJstaty. 

XIV. R,egl'esní nároky nositelů 'pojištění. 

§ 72. 

Nál10ky nJa! náhlra,dJu škody, ;kte~é podle- p~edcu1.á
ze:jfcfch ulsitaniOlvení OIslolbám k nároku nebo k po
žHl<Ju otprr'árvnlěným ná'sle'dk1elffi nals1talé invalidity neho 
smlI"ti poryi'štěncovy přílshlJš;zij í vůči .f.řeMm OIs,ob áJm, 
p'řecháJz.E~jí lalž dlo výše izáNaJzkll lPo,jišťOlv:a,tellQl~a ku 
plľnění, k !te-I"Ý.Ž1to '~áJV1alzek IpO \případě p,u'dlle po.čet
mch zá'kIlaJdů lPenJs,ij'11lÍhlo ústarvtlJ buď 'kJapitaHso.ván 
na nosHe!le Iplolj ,ištěnf. 
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XV. Příhlašov,ární osob pojíš~ěním povinných. O vzná
šení nárokův a o právních prostředcích. 

§ 73. 

Os,olby pojištěnÍlm pOIV'Ínné, pr,o kte>. é pensijní 
ústav ku p()!jištění · je/st p~is:lu.šným (64 předposlední 
odslt/avec), buďte tl IPříslušné ze:mské úřadovny jeho 
v předepis'ané p~o to fiormě přihlaš'ovány a odhlašo
vány. 

St.ejná po'viOOJOIst hlá'šetní plaJtí také v ,pnčině 
všeoh pu10 [)'O~iš-tění ·rozhodných z,měn st!tlželbruho po
mě'nu, 'zejméinaJ fljaik'é IZlrněn p,llatu. 

Předcházející lhláš,ení ma se státi běh~'m čtrnácti 
dnů a náleží ,zálSadně 'zamě/S'tnruteH. 

Zla,měs'tln!ane,c jést· 'vš'aJlť iop~'ávněn opu 'čá~t hlá
šení, která 'se vz'faihuje na 11ehlO rodinné porměTY učí
nitU sám bezprostfedně příslušné 'zemské úř:~d!ovně 
pensijního 1ÍJsltaivu. Použije-'1i tohoto práva, přechází, 
po'činaijic ,o!kJa,m,žikem vyrlŮ'zuměnrí zemské úřadovny 
plná ,zodpovědnost (odldíl XX) za tulto čáJSJt přihlášky 
ze za:měs,tl1Jate:le lIla zaměstnance. 

Též ke! -' ivšem jílný,m hl,á!šením jest IZamělstnanec 
oprávněn, aniž se HIJl ruší závazek zamě/sIDla1telův. 

eemská ÚJřwd!ovnla ma lOři.ieti kiéi!ž.déh()( hiláš:eru 
jak z,aměstnaJteH laik i zlamělstnanci během 14 dnů po
tVlrdHi, l,e'č že 'hy !během této lhůty byl vydán výměr, 
jímž se hlášení vyřizlije. 

Sta!lla-H se -Oil]láJška ia1lesDoň 1edl1Jou stranoU! vča:s t 
po,či1tá se přispěvková doba od ,onoho měsíce, ve 
kteTém pojiš.těnec vSltoupa dto za.městnám poiišt,ěním 
pOlVÍnnéhlo, nehledíc k t:omu, hyly-Ji přísllušné pří
spěvlky 'zlaplaceny čili nic. Jinak počítá se přístpěv
k'o'vá dolha odl měsíce, ve ,kjberélm' ,ohláška doda
tečně byla prove,dena nooo pojisltná povInnost vý
měťem nebo !1ozhooouJtímz úřední ,mloci by1la zjiště
na" nehledíc lk ,tomu, byly-li . příslu.šné p1říspěvky 
56 

. " 

vskutku Zlwplaceny č111i nic. Dsbab:ní Sllwžebná dOlba. 
zaJpoč:te se j,aJklo pHs,p-ě-vková doba tOIHko podt~ 
sl{JUJ1ečně zwplacených premií, polkud budou doda
tečně z,aplaceJny v lŠesili letech po spLatností. Usta
noveni tohot,o odJS'balvce platí obdobně pro ohl'áš
ky, které podie odstavce 2. m'ají :se vykonati. Po 
vzniku pojistné udál,olslt,i j'Sou vešker:é 'ohlášky d!1e 
odlst. 1. a 2. j,iž 1ll0připllstny a 'okolnoslti dia Ité dlohy 
ne/hláše:né [pro ná,rok poi:ismý nerozhodny, l~č 'že na
sta1a po1islbhá událost ve lhůtě, stalllovené zák!omem 
pro ohlášlklUJ. 

O IDruŽJdém se IslrUlžbou D4~bto zaměs1ná!ll11m 'sou
visejicitm úra.zu, kterým oSlOba ku poj~štěni pov.inná 
byla poraněnJa nebo usmrcena, má podnika,tel neb 
O1S1Oiba v aobě úlia;ziU vedením podniku pověřená, hu
de-Ii poranění, jak lze p'ředlVí,da!ti, ,mHi za následek 
nezpů,soibilost 'k výdělku převyšující zák1onitou ,dobu 
nemocenJské podpo~y, nejdéle během os'mi dnů pO' 
úralZe Ulčiniti V' ,pře.aepsla,n,é f.ormě písemné oznámení 
příJsIU'šné zemslklé úřad!olVně. 

§ 73a. 

Zaměstna:vtartelé, j'akolž IÍ. zamě's1nanci jsou t,éž 
povinni, kdykoI.i podJati zprávu pollHickým úř'aidůtn, 
ja~ož i zemským úřa,dovnám o všech okoJJnostech, 
které js'ou ro.zllJOd'ny IP~O pojišťovací poměr. Za'měst
navatelé jsou m[mo to povinni, dnvolíti legi.tim'Ů'~a
ným k tomu ol'1gánů:m Všeobecnéh:o pensijního úlsta
Vrtl! a pol~tídkých úř!adů, aby na mÍsltě salmém na
hlédHdJo mzdových zá!znla,mů, vedených dl,e zákona 
ze dne 8 února 1909, čís. 29 ř. z., i do jiných ,zápislků, 
kt~ých je třeha k vyšetiení poj[sltnébo pOlměru, 
a aby nlaj místě 'pracovním konali šertření. pOI

tJřebná ke ,zjištění' pojistné povmnolsrtí. LegHimovaní 
orgánové ,Vš,00becnéhO' pensijníhO' tlslt:avu jsou při 
výkonu 'své služby podl IOcht1anlou § 68 vš:e'Ob. 'hesL 
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/ z áJkOlrra. Tolté~ platí 'o o,rgánech Svazu pensijních 
úSlvavů I~čl~. II. hod 4.). 

Ani :penSijlIlí IÚstlalv ,al11i jeho oJť~ány nesmí státní 
fi11JaJnční sp'ráJv1oiU Ihýtti pfidll1žov'ány klu ,sdělení pomě
rů lS'tran ku :poldáuti 'zprávy z,avá'z'aných, o nichž. V1ě
dOlffi,Qlstí nJa!hylly ve Is~é úřední vlastnos'ti. TIO!t'O Ulsta
noveníi nemá! Višak \pl~alt!nlosti v pňčÍlně ,j.meiIlJ 'Osob 
ku piolž~t'kru O1p~álvněnýdť' laj vý,še 1'ej,ich příjmu. 

1Pií:s:lušnlai pensiilnmo úSltlalVu, požíviajtcí někJteré 
z dá;y,ek tuto, uvetd!ený'ch, isou povinni ohlá'siti do 
O!Stmi dnů pňslušné ,zemské úřadoVlIlě Ikla,ždou změnu 
je'jkh op['ávněnlÍ nelho bydliště !se týki~iícL 

§ 73b. 

N~mo.ce~~kié pok'ladny Mizené dle !Zákona! 'O ne
mocenslklém poiiMění, 'Za!plsalI1é pok'laldiny p.omocné 'a 
hrat'flské pdldiaidny ~SlOjU P~V1ÍIIlJIly, dáti Je!gitimO'vla
ným ikj t lomu orgánům, vy:tóell1iý,m v § 73 la) 'Q{dst 1., 
.naJI~lédnJolUJti do. ISryC'hJ Izá!znaJmů z,a účele'm 'zryištětl1í 
pqil~s!tJ1Jé.ho pOlměru. 

Uslťa11JOIvení 'Odsitl. 2'1 !~ 73. al pllarfí )též 10 loko1no
!sitech ,t.aJkto z~ištěných. 

§ 74. 

,Náro'lúy. ,oisob 'U Vše~be'cného lPensiilního úsúa:vu 
p'ojliŠltěných nebo jejich 1'1odinJných příls~ušníků proti 
tomuto ústaJv1u, Izalkll!áJdaj-ÍlCí se' na lŽáJkoně o pensij
ním p.oii'Mění, jesJt "1Z,I1!élsH u příslušné zem)Slké úřa
dovny Všeohecného penlSi~;niho ústlarvu IS připlOiení'm 
pof.řehných průlklélJZů. 

rfv,rzenáJ ínJva:HdJi.ta budiž fp,t1okáJzá;nla " lliékařským , 
vysvěc1čení,m. Zemská úříarlovna jeslt oprávněna, dáU 
žaid!atelle prohléld1nouti l!ékaře'm 'Od ntf Ulstalniorveným a 
vylki011Jati všechna šertření, kterých je třelba, aby hyl 
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stav vě:ci zi[štěn. Za:tn'ěslb1a'V1a:tel ž,ad!aJtelůrv a ,žada
tel 'stvm jest p'Ovinen dáJti potřebná vysvětlem .. 

,Nálk~aldy ,1ékialř1S1kého vysvědJčen~, které žadlaltel 
má předl'Olž~ti ,buďte ,od ze,m'ské úřadovny pHměře
ným ~půsohe~ nahrazeny, hyl-li nárok uznán. . 

Ná:l1ok Dia (p,olskytl1iUJtí ~'11lvla.ll~dináiho ,důchodlu" IhYll-lI 
d!ůdhodorv'(}IU ~omlsí v:z:tlalžmo IDře,dJsta'Vensltvem pen
s'ijního ús,taJV1U {§ 60.) Izam~tnu't, může !hýtJi před ,up1y
nutím ~;e,dll1Joiho troku ijen teih!da IZ'D!o.VU ,pl~dán, nl~la
la-ai Ipodstlatná ~měna ve izdl1aJV:OltilllÍlll1 ,st\avu pos~eze 
z.ji'štěn.ém' . 

§ 74. a) 

Us:tanovení §§ 73., 73 a), 73. b) 'a 74. maj'i obdob
nou :pillaJbnoslt, je-i]i !IllOISlitellelIp. p~j'~š:t'ělnJí 'ústav nálhrtrudn?, 
poikJud staJnOlvy Ú8Jtavu v jednotlivých přÍlp'ad.lech nIC 

ndichy1néh1o neSltla'novL 

§ 75· 

,Všecka 'lV T'áJm,ci t,olbloto Dlaňzen~ nelbo 'změlllJě
Dlého Jim 'zál~()na učiněná 'opl~tření a io\zntvmení pen
sijlníhn Úlsta~u a ~,ehio zemských Úli1~dOlven, yZlta:ž'm~o 
náhradního úst.avu huďt'e' účastní'kum dorucena Pl-
semně (výměry). . , v' ,; , I 

Nýffiěr'y, ve !kt,e.rych' Ise !iolzhodlu~e Ol )uIOllne'1lJ)I1clť 
náJrlQlcích pd!jiŠltěnců nebo je~ich rodlinnýich iP!Í'SluŠlní
ků vůči 11!O!sJiJtem 'PQ{jlÍš~ě1ní, oihs,aJhrůjite, ibyl\-li; lniáJr'O~~ 
u!z:náln, IzárOlveň V'ý1ši a výíp~čet Ipři.znan:é ,dlárvk:y, b-y.}-!l 
však IZamáJtinJUlt, ,důJV101dy zalmUací. Takovým vým:e
rL~m mŮlže se d&p1r,aJtti toJiJklo 'žaa1olho'l1 u pHsllUišného 
r'OIzhOldičfhio s,01l:ťc1JtJJ (§ 76.) v , nelp,rodluHle1né Lhutě 
,še,Slti mětsiiců p lO IdOirUQeni v-ý",měru. , 

Višeohny o~tla)tni lV'ýmě,ry, 'které se týk~,jí! práv 
a neibo povinnolsltí Hm!to iI1ia,ří'Ze11llm neho změněným 
jim záiklone'm urpt1a,vených, mohou býti ibrány v Qld)por 
nárrnUkJa!mi, lld!elré dlužno 'P'o:daH do čtrnácti dfnů u 
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p,olitickélho zemského úiia!du f v teh:ož olhv-ÚldUi naD 
chálzí se služební ffi'iJstO zříze[1lco-v10. 

Z ro!zhodn1l'tí poHtidkých úřadů II. sIt,olice připouští 
se odvolání IkJ (lnÍ1Il~sl telrstvu sociální péče lklt eré dlu.ž
no ' p1o,dJalti do čtyř Illeděl u poliHck,ého úřadu II. st.o
llice, jenž v)l1dJall fi()ZnodlnU/tí. 

§ 75· a) 

Jinak iyztlahují se Uis'tanovení zá~{.Iona ze dlne 
12. Ikvěttlla 1896, Z. ř. č. 101 na veš:keré opra.vní 
řízení v záJlelHtOlstech 'P'řrslušnosti politických úřla;dů 
včetně námitek p110ti výměrům nositelů P01~štění· 

Opt1alVní pr,o'Středky p1"íoH výmě'rům a, rozhodnu
tím o- pojišťro:va;cí pOlvinnols'M, o vřadění do tHd: služ
ného a o slt.anovem hlruvniho 'zaměstnání nem,ají od
kládacího účinku:· " 

O doruoo:v.á1ní 'vým~rův arolZh:odnutí 'v záležrÍ
tosltech v p'ředchá\Ze,jícícn ,ust'anoveni buď užíváno 
§§ 102. ;alž 104. ,a '109· c.ivi~lníhlo 'soudního řádu. Je-li 
bydliště OIs-oby, klteré nějélJký výměr má býti doru-

, čen, ne:znám1o, má poHHclkfý olkr'esní úřad! podle po
sledního, nositeli fwgištění zná!m'éhio bydlliště přr,s~luš
ný n~ žádlOlst nositele poji'š:tě1l'f doručení prorvésti. 

, XVI. Rozhodčí soudy a řízení. 

§ 76. 

V síd!1e kaJžtdé zemské úřlélJdovnvoensiÍ.iníh:o ústa
vu bude Izřízen stállt '1"íO'ZhOldJčí soud. 
. Roz'hOldč,f soudJ skláJdlá se ze ,stá!l~ho p:ředsedy 

čtyř pfLsetdících a p01tř.ehných náhradmíků. Předsedu 
a jehO' náměstka jmenuje ministr ~~aved1noslti ve 
shodě ~ minis:trem s'ociálni1 péče ze soudcovských 
s,tátnídl úředníků. 
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Hlavní shromáždění volí <pří-sedící ,a :ieiich ná
hradníky. P.olovina přísed[eí'ch a náhradnílků m,á ná
ležeti skupině za,městnavatelů, druhá polovina sku
pině p01iMěnců. Členové r,ozhodčího soudu nesmějí 
býti ani v plředs!tJavenstvu pensijního ústa1vu nebo ve 
výhoruzemslklé úřadovny, ani ve službě pensijního 
ústalvu. 
Rozho,dlčí soud riozhodlu~e o ,ž'alobách podllle § 75. 

odlstlavce . 2. podlamých. 
Opll"avné prosHedlky llle:bo lž,aIoby proH nilezu 

rozhodčího SIOUd!U ne~Isou 1.Jřípus~ny. 
Zevrubn',ě~ší 'Předpisy 10 s1,olžení 'rozhodčích , sou

dů, 'o řízeni před nimi j,a,\kož i o povinnostech a pří
pa,dné oldlměně rOlzhOldlcu hudou, dány \Způsolbem naři-
zovadm. ' , 

VýdJalje ,spoiené Ise ' 'z élJřízenlm, :a. lednáním IfOZ\hOld
čích soudů nese V1šeobe1clllý pel1Jslijní Ú1~tav. Způs,oh, 
jakým pnspí'vaJjí na úhl1aldu tlJ~kIladů f1ozhodlčího sou
du náhradní ÚJshlJvy, stlattl<WÍ minis~ Isociální pé,če na- . 
řízením. 

§ 77. 

Spnry 1ll0lSHe1ů pojištění mezi sebou, k,teré se 
opÍ!rla~f o zál~ol11 penJsijn~o poiištění, r'Qizhodiuř;e kro
mě Isporů o převody p.réiniových re/serv ,(§ 68.), s 
vyloučeill~m práJva vým:ěrového přímo po1Ílldk:ý úřad 
II. s't'Orrice, v jehOlž IOhvo'dě obě sitl1atny ina,jí své sídlo'. 
Je-li podle {toho přílslušno Ině:klOUk p'OHtických úřadů 
II. stoHce, t"lolzlhadlnou v IdlorhOldě. Ne.dos~h;ne-~i s'e do
hody. p:řeJde rozholdnuH ' na m,ini,s:te'r'stvo s'ociá11ní 
péče. 

Spory nositelů po~íštění "mezi 'se/ho'u, dá:te spory 
mezi nositelem pojištění ta některým za,měls1tnavate " 
lem v § 2., bodu 3., jmenovaným, jež týkají se pře
vodu prémiových reserv (§ 68.), r-ozhoduije s' vylo1.1-
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čenw práv,a výrně110IV'ého přLmo 1l1i'nJÍJst.elrst,Vio sociál
ní rJjé,če. 

P,oii§těln1ce ne/bo' jeiidh tp,OIzů:s'talé je:s! ~ spo'I"né
mu řílzení pŤÍh~aH, mŮJž'e-li rozholclniutí o' t !alko:vých 
náirocícihl nositelů pojištěnil a 'z3Jmlě)Sltna~latedlU v § 2., . 
bodu 3., Ij.menlo~anýchi , 'míti vliv na jejich 'Práva. 

§ 77 a) 

Soudy I,jsou vázány na rprá'Vlo1pl},aJtná l"Olzl1o,d1lJUtí 
s:p;ráJvními Úli1ady v Im'ezíCiI~ ie1ich přílshlŠUOIS!ti vy!dla,ná. 

ROIvně'ž (jsou s;p~avní ú-ř-aldy váJzány na pr!a;v!o
platná lt'folzhOldnutí S'oUldy v mezí/ch' jejich' pHsluŠnosti 
vydan'á. 

l:na!kl á.lCllá\-ili 'sle IprafVio'Pll!altln Ý 'IOIá[ e·z sOlu:du lIlle\b o 
spráJvního úřadu n'a 1101Zhold1ruH o pfedJbě1žné otálZ,C/~' 1 
'O lIlÍž Isamos-brutně rozhOldJotvla'f;Í :soud neho slprávní 

I úřaJd nelbyl př~sJlušn'Ýlm, může strana p01Žaldlova:ti ob
novu řÍ'zeni, '~diy1ž 10 t lé:t.o piř'edbělžné 'otáJzc~ piřílSlliušný 
úiía,d pTa'VlO!p'llatně jin!ak rtolzhodl a toltio rozhodnutí 
buď dodiatečně bylo vy;dláno Inebo od s:tJ:1l:vny be1z je
jího Iza:vinění V dří!věj'ším řílz1ení nemlohlo býtí uplat
něno. 

XlVII. Státní dozor. 

§ 78. 

Všeoibe:cný rpenS'~jm úlStaJV .a "imlo ,ze'mské úřa
dtdvlnY, Ó:aJkož i 'ná!hJ~aJdní úJsta;vy v § 65 . . a 66. ozna
čelné, po,dlléhaF;í dO!zOir:u srtá!tní ~p'ráJvyj tento .ďOlZIO'r 
rykJOnálváJ an'ÍmSltlr ,Slodá!llní pé'če, 

lMi'nist:r \siodáJ1ntí! :·pé.če u;děllUJj~e itéž sltá;tní \schvá
leni nlařílz·ená v tlOI!TIlt'Ů' záJkoně. 

K ibe'zprostředlnímu vykonávání státního do~o
ru, n1'ohou 'býti zřílzeny zvláštní orgány. 
6:l 

Minis,t'r sociální pe'ce jest oprávněn, plOidlr,olbHi 
hOSjp'Oldáření Všeobecného lDen'si~l11ího ús'taJvu a: jehlo 
zernský~ lúřadotven Ijlak'Qlž { náh'l1a!dniClh úisltalv'ů ú;řed
n~mu p'f1ozn~oUimáni pOldille' usJtlarrlJo:vooí §§ 38. a: 39. mtin. 
Diaiiz. ze dine 5. brf;(~Z'n!a 1896, čís. 31. ř~š!s. zák!., 
muže: téiž ,r ,oIZjpllISititi přeldJslt'a'Ve.nshnol Všeoibecnéh:o 
penJSlii,ni!hol úlSltalv1U1 a výblolry jeh<j úř.aJdolveDi a 
přenésti s'práJvu a zalsllup1orváln'{ ú'StaJVU p'r10izlalbimn:ě 
na SlpráV1ce nCfblo n:a tpře:ds~laIVe,nistv:o , po piÍlpa:dě vý
b lOl" jJm jlmenlO'Víaný. Jmel11lovaný správce nelb 'o př,ed
stlavensťv:o ,(výbor) v 'ed1e IflpráviU al ,Z!a,Sltupu.je' Úisfaiy 
až do řáidlnéh!o uslta'Veni předlsta'vens,wa, pok:ud se' 
týče výihoi"u ,z l11!ovýclt 'v'o'leb vzešlé!hb. Mini'Str s'o
ciáJlinf péče !má UJč[nHi \l1Iu:tná oIP;a.t~ení ikl ip'r:otve1dle:ní 
no-výc:n v01leb ve tře:ch 'm'čsíckh !pIO r'O'zPJu1šltěnf. 

Při ,01pla:H-enkn v ipřÍlčině' tnáJhira,dnídť úlstaiVů, klte'ré 
jsou zHzeny rt1!elbo' Idotlo1vány :od podlnikl. ·p1Ů'dr.o\b:e~ 
nýah !st-áltI1!~mu :dlolzo:ru něikjte'réiJh iin1éh1o úls,třeldhíhlo 
ÚJřadiu , biuJdiÍ;ž učin:ě/no ld'ol1íOizunťění s ,t~t'o' ús\tlřed
ním u,řaldem. 

XlVIII. Vyloučení úmluv. 

§ 79· 

Ani ,Z!alfilělS'tna,vlartel ' mi pensijní ús~av, vzt'ažiffio ná
hradní ÚJS,tla.lvy 'nejsou oprávněni, úmluva-mi [řády) na
Ip.řed vy10UJčtti nelb ,00bmezHí rp~la'tn'OlSlt přeldpisů tohio
to záikonla v nepl1ioispělc'll p'oijištěltlců. Ůs,t'am)olvení 
smITuvní, Iktelrá by ~Ie t'Olrl1'UltiO 'z,áka'zu pří1čila nermaiji 

" 'h' , ",. 1 ' pra1vnl 'O UCtn' -r:u. 

XIX. Spolup'ůsobení úřadů poJiltických a obecních. 
§ 80· 

P.oHHcké la oibercni úř1aJdJv 1s,OU ,p'Ůlvinny. vyhŮlvě:ti 
podle m 'OIŽIll'Oisltí ž'áldo'stem pelnsijního ústavu 'é\, j,eho 
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tzemslkých úřadoven, flovněcŽ i !Žádostem náh dl ' h , t o v ",.1~ r a nlc 
USl avu na ne VZlle1senym, Je POUlpO>flOv·a.ti 'b 

" dál t' " v l'k' a 1 ez vyzvan! po via 1 Jl'm vse 1 e zprávy, klteré p "_ 
jich hOlspodalř'ení moho>u býti důl;ežity, ~o Je 

,Pensijní f\.Íslt~av ·a j,eho 'z:emské úřa1downy rovn V
"" 

, 'h dn' , t . " 1 ez 
1 na rial 1 us avy JIS-OU zeJ1mena ·oprávněny dožad _ 
valí se spolupůsobení p'o;litických a obecnÍiCh úřadů 
k vypáJrání Iz:aměs~ntavaJt.'Cllů, kteří mají zřLzence a 
k vyšetření pomeru ~o.zholdtných pro pojistnou po
vlnrnost . tě'ch-tlo ílřÍJzenců· 

~eIl1siiní lústav la náhradnd iÚs·t1avy nellso'll o,práv
něny žá'dati, . aby je fina!llční pl'loikura,tlura zas,tupl'\~ 
val'a. 

XX, Ustanovení trestní, 

§ 81. 

Zruměs·tnarva1h4é la za'mělstnamcÍ. kteří bv v ohli
šeních p()ld1e § 73· a 73, a) poďávaných učinili ne
pl"1avdivá udání s!krute·čnlOlstí, budou pot,re,stáni ač 
nejde-li '0 sku~koy1oU povahu činu podle všeobec
ných trestních zákonů trels~ného, pokut,ou od 10 až 
do 1000 K a v ptříp,adě nedolbyhnos:tí vězení.m od 
jledlnoho laJŽ dio ,tří Qněslců, 

T émUlž ,tlres1u podléhrují z'cuměslnavaltelé a za
měS>~'anci, podJa.jí-H nepraJ\nd'ivá vY'S'v:ětleni skuteč~ 
nosit.! (§ 73, a). 

§ 82. 

ZaměstnalV1atelé, zaměstnanci a důchodci kteří 
přihláSky v § 73· a § 73. a) předepsané vůb~c ne-
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podaií, nebo n~koili v ustanovené lhůtě, hudlou po
trelsltáni Ip1oku,tou až do 200 K a v případě nedobyt
tlustí vězení'm aJž do dvadti dnů. 

T émulŽ tJrels'tu podtéhaif 7)aměs'tna:vaJle\lé a za-
městn:a:n:ci, kte'ŤÍ by odeplřeli podlaH (Zprávy v § 73 a) 
naznačené neho přeldlolžila d,oklaldy tam uvedené· 

DŮJchodci múže Pl1aJvolpllartně ul,olŽená 'ploklUta s 
důchodU! bý~i srružena. 

§ 83. 

Za,mě;stnavaJtellé, klteří svým zHz,.zncům při výplatě 
slu:žného úmys/l.ně za,po.čítají vyšší srá'žky nežli podle 
toho,tO' zákona příipustlné (§ 36,) neho .jednají proti 
zákazu § 79., budou potrestáni 'poku,tou a'ž do 400 K 
a V případě nedolbyltnosH vězením až ,do iednoho 
měske, a.č není-li tu skutková plOvaha čin!u podle 
všeobecných trestnfcll zákonů trels'tnéhro, . 

§ 84, 
T,re'stní ustlalO,olvení §§ 81. až 83. vlztruhují se 

také k zálk10nnýrm zás:tupcům zaměstnavaltel'Ů klu 
práJvnim ,jeld'IJ.!áním ne,schopných, zejména Ik ZálSltUip
cům právnických osob· 

Zalmlě,s:tnla:vla/te'lé . ijs,otu ,o~,rávnlěni svěiři,H '~moc-
něncům sestatvlOváJní :a odvádění přeldepsaných vý
ka\ztlv 'a ohl1áš·\ek. Jména a bydliště t.ěchto 'ZI:n10C

něnců buďte olz,ná,mena přílslušnému nosi1telli p~i
štění. 

V .,t1om1to příipla.dě trelstn,í ustanovení Ivztahují se 
k těmto zmlOcněncŮlm, avšak za'měs.tnJaJva~t'el ručí. 
podJpůrně za u'lOlžené pokttlty peně,žHé . 

§ 85· 

Trelsltalti pře'sJt.tlpky zákon:a v §§ 81. alž 83. Ulve
dené přÍ-sllluší v první Stto[rici politickým okresním 
úřa'dítm. 
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§ 86. 

;Peněž,~té pokuty připa,®ou fondu. kt~rý bude u 
pensijního ústaJvu Iku ip'~dpio~e nuzných r;a'm,ěitnatIlCÚ 
zřízen (§ 42. Č. 7.) 

XXI. Osvobození od daní, poplatkův a koiků. 

§ 87. 

Odl dlaně v-ý1děB{ové a clamě důdhndol\! é ('VJčetně 
důchodové daně 'Podle zá.1~)oill:a ze dne 27 V. 1919, Č. 
292 stb. z. ,a n. čL 1., odst. 3,) j:SlOU 'osvobuzeny: 

1. pensijní ústav s obmezenl,m ve článku IV· p'o-
drobněji uveld1enýmj 

2. náhradní úSlt'avy. ohmezují-li s,vé 'Obchodování 
na pojišťování zříZtenců, v příčině po,jišťování zHzeln
ci ku pojištění pO'vinných ruž do výše př~deps'aných 
neÍ'lnenškh plněnÍ. 

Přerc1chá;zeMdm nJaHzením neisOI1..l dotčena dále 
snad jdoucí. ;n1áhra,dníilll ús1ta,vÚ1m. na zákl'adě jiných 
zákonných UJst!anovení Ipřislušející osvobození od 
dlani. 
~.aJi')lroti tt,omu pOrdr,o'beny ás,oru požitky některým 

nOSitelem pojištění vyp\lácené podle U1sltla,novení zá
Ikiona ze ,dlBe i25. Ťiína 1896, z. ř. Č. 220, ve Iznění 
záklonem ze dlne 23. 'ledna 1914. ·z. ř· ,Č. 1.3 CnolVe\l\a 
osohních daní), up ra.vené.m, dani 'z příjmu a dani ze 
služnéhO' sráJžikou od vyplácející pokladny prová-
děnou. 

Vše.chl1JaJ jeldlnání a ,Hst1ny, kterých ie třeba; ahy 
byly právní pOlměry mezi pelllsilj.ním ústavem se stra
ny jiedlné a jeho ,členy (zalměstnavated[ a zří'zenci) se 
st~any druhé Zla:lolŽeny a vyřízeny, jlS'OU, 'po~.Uld za
opatřovací paŽ'i!tky pensij'ní,m ústavem přtsHbené ne-

66 

pře1kročuií normální výměru (§§ 4, 5, 8, 11, 12, 16. 
19), p~osty ~olků a bez,pro~li;řed\ních pOiplatků. Tato 
výhoda nevZlt,ahuje ,se na dobrovolné', ve smyslu 
§ 28. přípusrbné pokra,čová!Ili v pojištěni télJko~ých 
osob, které p~o ned,OIsbate1k zákonité povinnosH po
jišiovací dodatečně z úřední moci hyly L poi~štění 
vylloučeny. Na pe'lllsijní úS1tav vztahují 'se usba.novettlÍ 
zákJona ze dne 15. du!bln'a 1885. 12: , ř. Č . 51., pol~uJd 
ohsahují úlevy vzhJledem ke kollki'tm a bezpa-,os.třed-
ním poplatlkům. 

Ustanorvení čtvrtého odl~tavce malí se obdobné 
v;ztahoV'ati k ~nalogickým právním je,dnáním náhra:ď
ních ústavů l§ 65·), jlako,ž i k us'tanlOvenim náhrad
ních smluv, k\terá se týk~l [l'ormálních zaop\altfo,va-
cích nálroků (§ 66.) 

MÍlIlitSh" finlancí může ve shodě s mini,Sltrem sociál'ni 
péče 'llla,n \zet11ím olpa1tNH čeho jest třeha, alby stáltní 
poklad by~ ~aJbe\ZlpečeiJl. Ise zřetcl'em k práJvním jed
nálllim, nJalzno.!čenýcrn v obou předešlých odsta vdc h. 

XXII. Hospodaření s fondy, výroční zprávy. 

§ 88. 

Při ukláJdáni tOlndů ,pensiiniho \ÍJŠba.vlU. v,Zlta:imo 
náhra,dlníoh ús\t1avů IbUidlž šetřeno předpis,u § 30., 
vz:bažmo § 52. minislters1kého naJřízem lze ,dlne 5. 
března: 1896, z. ř . Č . 31 , nebo před!pisů, !které pnště 
nB: míst10 In:ich pro p:oji'šť'ovny na~toUipi,. 

Z nových hQitlQ~osti Všeobecného pel11sjn1I1o úSlt,avu 
. a nálhrélJdlIlích ústavů ,/které mohou hýti trvale ulo
ženy, musí býti trlOŽ e.lllO lalSipO'ň 20 procent v česko
sl'ovemskýcn státní-ch papírech a 10 procent v ji,ných 
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papíirech, Iklte,ré unčí m~rú.slb· 80ciáJní péče v dohJOidě 
s m:Íln:b;rtrem fínalI1d. 

Ministr s'ooiá'lní pé1če povoH dle ;potřeby při
měřenou lhŮ!tu, ialby toto na'řízení mohlo býti pro
vedeno. I i ':, -< ! , ;;. ~-:~i 

IM:iriislt'r vni't'l"Ia: m'ů'že d'olvlOJIiitlÍ penJsij'ni,mu ú'stlarvu 
'Od přÍrpa'du k plřilpadu ,odchylné od předpÍlsu prvního 
o;dls:t'avce UJ10'žení j,eho f01nd'ůj avšak nato uJ/o,žení 
musí PlQislkytovalti touž jistotu a nesmějí převyšovati 
polovici fonrdu pensijního ú.st'avu. 

Il'ři ŤrV1allé'm zúr,očHetI'ném ulklád'ání v,olnéhlo imlělt1í 
budiž přihlédá.n.o přiměřeně ku příslušným wk,}áda
cím papírů'm v ohvodech jedno,tlivých ze'mských 
úřadoven v pomě'l1U pré'míí jednotlivými lzem'skými 
úřadlO'vn,a!mi v poS'l'e,dnim účetnÍlm roce vyhraných k 
úhrnné1mlU piíjmu rpré,mÍf a podJe návrhů zems1kých 
úi4a,doven (§ 55" pOlsledln:í oidlsltavec). 

DáJl'e 'má p:ř"1měřené části hO~lo'vos,tí býti užito 
k ukláldání, s:llOUJžÍdmu Ú'čelůlu by:tové a jiTIiaJké péče 
o Sou:k110mé zřízence . 

Běžná pOIklaJdní slu'ž/b'a! obs'tlélJráivánla jlesrf: SlaJmOll 

zen~slk'Ou úř,a,dovnou pro její obvod a upra'VU.je se v 
jednadm řádu. 

Zákla'dy a záS/aldy, Iklterých se bude II pensijního 
úSltavll užw1ati Iku potře:bným výJka1zúm a výpočtům 
po'vla:hy alSek!UréliČně rf:echlnioké potlřehují sltáJtního 
s'chYálení. 

§ 89. 

tViš,e!obeca1ý lPe'flisi~l11í ú,s't.a:v a náhra,dní ústavy 
jsou povinny, podávati ministru slociální péč,e z'a kaž
dý kalendářní ~olk zp'rávu a sl ra'Ť.ÍJs:tické výkaJzy o 
svém ho~pod!álřfstIVí, o s't1alViu fo'nciů, způsobu a ull1o-
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G v ~í,diti v jaké ' . '1 ' péče muze na,~ , " býť 
žení jich. Minilsrt~ SO'ClélJ ~~aHsticlké výkalZy maql 1-
í ě tyto zpravy a . ' L h 10l·~, • k' ffi'ají mlm o:J,sa . podavany a Ja y 

· k I ch bratr. nakládá se členy hornlc Y 
XXI:V. Jak se ských pokladen. 

§ 91. 

. "VlV , II něklte-.. v,t v \nl' a p10~1 s e'111 .. 'mu rpOlJ1S eu , b dt po-OSlo!by penSi
1.)nl k' kla:dny Ipodroibene II ,e v' 

, ho~nické brabrs e pO' " 'ho úSltavu pro zn-
;'~~ev~y 'U Všeobecného l~ehn\Sllr:\_ ~~~ ,.1nrho za-říz,ení po-
p.SIL viktere o naul ,au dl zá 
zence V'z1a'ŽlD;l0 u ne ' , a mi\ffiO to po e -
dle p,fe,dlcháJze,jídch uSltk,a1n. ~~~n~h II nemocenské po-

b t k' ch prol ,laUlUac 
kona o r'élJ rs. y k' okladny. 
klalc1ny ho,rnické bratr~ e ~ ké hra,t:rSlké IPdk~aJ?nY' 

P lka'ždého člena \llJom. l!C dne 16 ptrOSlD!Ce 
I ro ' I ť ákona ze . který ji,ž za p !a,tnos 1 z 69 . 



1906, z. ř. č. 1 z r. 1907, stal se p'OlvÍnným ku 
pensijmmu pojiš,tění a pro něhož převod provisniho 
pOljiš1tění do pensijního pojištění podle uved!eného 
zákona jest již upra'ven, zůstane tarto úprava v zá
sladě nedotlčena. 

!Pro lčleny homické Ibrat'rské pok.l1rudlny p.r,o něž 
sno['a uve1dená úprava ještě nenastala ~eho kteří 
te.prve .. ~~d~1Uc~ě stanou se povinnými ku pensijní
~1~ P"?11St~~1, zustává néllproH tomu v zá,sadě stáva
Jí~l, lIZ P~~,lst~~í u provismÍ pokl'a'dny pro dohu prv
nl~:~ ~~ pnsp,evk!?,yých měsků pensijního pojištění Vte 
vysa :ák pn ~aca.tku tohoto pojištěni již nabytých 
a v prípadě poz,dějŠího UjpJ'ynutí čelkací doby ve sta
no!vac~, bli~t,:,~~e pOlklrudny pře1depsané ve výši čálk 
p'la\k pn~lusetJIC1Ch za přiměřenou Úlp[atu zá,sa,dně v 
p 'aItnosh. 

§ 92. 

ÚiplaJta za poikrl1élJčovárni v proVfÍ.'snim po~išlění ,na 
cla?? ]>TVIl1fch ..,60 příl~ěvkových měsí.ců pensijniho 
p~lS1ten{ V)1iP1QI.:te se pro dkJalIl1'žik začátku ,tohoto ob
~kezeného pO!Jllštění podle zásad poiišf.orvací tech
n~ y. 
ko~*o úpili~ .. n~~ž~ hraArské I~wně ' z maiet

o p~,lIu ,I?OIJ~stencoV1a u pvovl1sní pokladny ob
n~s ve vySl vysetlřené hodnorty. Ne<s'ta;čí-li ma~etk:o-
vy odí!l " vt v o b 'I .." p... pOlJ1S et11JCUV, , udiž pak schodek zapra'Ven 
pnspevlky na hotJO",osliÍ v nejvyšší výměře dosaV'ad
?i~h pvov~sruch pojistných prémií, které nese poj.i
stenec a Jeho z'a'mě,stnavatel stejným dílem. 

§ 92. ,a) 

~íSltr sociální péče mů'že ve shodě ~ mmístr~m 
vereJných prací ik souhlasné žádosti zaměstnavatele 
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a pojištěnce upraviti převod provlsiI1Ího po1ištění do 
pOOlsi,jního po1ištění jinak, nelž-li nařizuji §§ 91 . a 
92. Taková úpraV1a jest zejména v násle'Cliuiících smě-
reoh přípustna: 

1. pojištělIlci m'ohou z provisní poklrudlny hratrské 
zcela hýlti vyloučeni, pokud jejich podH na j;m'ění 
provisní pok,la,dny, po případě po dOlhrovo'lném i,eho 
doplnění stačí na Izapočtení tolikia služebních let u 
IlJositele pensijního pojištění, že čelkací doha 60 pH-
spěvkový'ch měsíců jeví se odbytou; 

2 .. pojištěnci mohou býti OIsvohozelni od poviIlJno-
sH. k pensijnímu Ipo1ištění, .pokud Ise jim u bra1trSlké 
poldélldny zaliučí penslijní Z élIOpatfenl', kJtelré dlužno 
považovati ~a srte:jlnocenlIlé pensijn~mu pojištění; 

3. p'O'jišlění u pfovlsní pokl,a:dny může trva't,e nebo 
na jis\tý črus nezkrá;ceně vedle pensijního pojištění 
býti za'chováno· 

§ 92. bl· 
Plo~lštěrncŮJv pOldil na jmění \prov~sni poklhudny, 

vz,tažmo zbyte\k ~eho, který zůstane po použiti to
hoto dílu jměni ve smysllu § 92., budiž v o:ka:m!žiku 
vyl,oučeni ,olerrra z (P'r'o,v'Ísi1níhiO' poi;jš,tění odevzdán no
siteli poi.ištění pro pensijní pojišťováJní příslušnému 
a od něho použilt na zapO'čtení ,služelbnkh let V ta
klO'vých pnpadech není započtení slu,ž,ehlních let ob
melzeno ani v přfčině okamžiku jeho použití, ani v 
pfíčině účinku na zkrácení čekací doby (§ 31·, odst. 
2. Ia: 3. !zákOl11la e.e dne 16. 'p~osince 1906. z. ř. Č. 1· 
z r· 1907). 

xx,V. Ustanovení přechodná. 

§ 93. 

U~tan()\vení tohoto zá!'kiOtlla ImaÍí ohdlohtlJOU plat
nost p!'o pensijní poiišit ění, provedené náhl"adnd 
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smlouv1olU, U1Z1arv.řenotl dIle § 66. zá:k'OIna ~e dne 16. 
prosince 1906, 'Č, L ř, z. z ,rlolku 1907, po případě 
ds .. nař. ze dne 25. července 1914, Č, 138 ř, z. 

Zaniklo-li poji!šitě,ní náhraldní Ism11ouvIOU prlOIVíe
dené dle § 66., lil. b), cís, nař· ze dne 25, června 
1914, Č, 138 ř, z·, ná'sleldlk1e'm vys1toupení pojištěnce 
ze služby, jes,t zalmestlIllavaJtel po'vinen, ode'vlzdati po 
up:lynutí 18 měsíců Všeobecné1miu pensijnímu Úlsita,v~ 
prémiovou relse'rvu, vypočtenou dlle UJs:tanovem 
§ 68, 

§ 94, 

ZanikJ!a-li poiisrtná povinnost nebo .dJohr ovol1né po
jištění před Um, než-li tento záklOn vs,torupil v plaJt
nOlst, řídí se nál10ky pOjÍ'stné podle ustanovení zá
klona ze dne 16, pl10since 1906, čÍs, 1 ř. z. z 1"0'kIu 
1907, po pHpaldě dle us{anovení cís. nař, ze dne 25. 
čerVl11a 1914, Č, 138 'ř. z., hyť i udiá!llolst po~istlná nla
Slta,la teprve z,a pla.fnolsti t 'olhoto záJklona. 

§ 95. 

N101V'~ IstlarnolvY] IViše1oibelClné:h!o penslijnílho úS1t'élJVU a 
je,dnla.cí řá:d Ze,ms:kých úlíald!ove!n, přiz.pŮ'sobe'llé tomu
to 'zákonu, vyd1á mi'l1/islr so-dální péče nařízením, 
vylslecMa Všeloibecný 'pensijní Ú'sta~l. 

§ 96 .. 

Ministr s·odá!1;ní ·pece lSe 'Zimo cňu:j'e , aby Z'pů~l()\b 
ohlášek la ii-ch vyř.Í'z'ováJl1JÍ (§§ 73-75) nově upr:aJV1i:1 
n'aří'zelnim. 

č lán e k II. 

,Nositelé :pensijního 1P,0ljtš tě ní v § 64. uvedení 
jsou po-vinni, sdružiti se ve Svaz penlsi.jních ú.stbavů 
72 

v repUlbalice čes/kosloven:ské. K tomuto Svazu muze 
př~stoupiti talké Všeolbecný pensijní Úrsltav v Pf'aze. 

Ulkrollerm Svazu má býti zejmérna: 
1. Společný pOIStup ve věcech týkajících se spo

le,čných zlájmů pojiš,t,ěnců všech ústaVtl ke Sva'zu 
nále:žejídch, 

2, Org:anisov'aná léčefbná péče o pojištěnce a za 
Hm účelem z,ařÍ'zov éÍJní a vedeni společných léčeb
ných ús,ta'vů, rplříp'adně opaJtření společných zařízení 
v láJzních a léčelbných lmis.te-ch a ú stavech, uzavÍ'rání 
slPoleóných smJluv ,s nemocnicemi, sanatorii, lé
kaři atd. 

3, Společný hro'j proti sociálním chorobáJm (,tuber
kiul'Olse', Ine1rvose, alkoholis:mu, pohlavnínl ne,mocem 
atd.), e:vernt, :spolu s nositeli ne1moce1lJslkéno poji
štění. 

4, Re'vise Slp:rávy, ÚJčtOlválni a j,mĚ'ní ná!hra1dlll'kh 
úsltavů ke Svazu náležejících, dále kontroil'a prová
děrní pojištění u n:ich a kOlllJtroaia dúchodců. 

5, Spole'čné Uikládání jmění. 
6. Sbírání st1aJtisHiky o úm.rrlnosti, i'nvalidnosti, ro

dinných aJ p ,la\tových poměrech atd. pojištěnců a JeJl 
zpracování k účelúm záJkonodárným a vědeékým. 

SV1az pOld[éhl~ s:tátmm'll ,dOZlOru, Dejž vykonáJvá 
ministr sociální péče ve slmys,l'U § 78. Pro ukládání 
Slv;azového jmění a hospodaření s fondy vt"tbec pJ'atí 
obdobně ust·anovení § 88., o zp~ávách a st.atis,tických 
výkazech § 89, 

Ministr ,solCÍáJllní p~če může pN vylk10náJvání do
\Zoru Dia; jedno'Hivé )pe1TIrsi.j ní úistla'vy, z:ejm,éna při 
provádění revise jich . užíti spolučiTIlnos<ti Sva-zu, kte-
rý je povinen vyhověti tomuto požadavku. . 
Zříz,ení SV'a:zu, 'ohzvlláště pak ohnr jeh o půso:hnosti , 

sprá:va. vedení j~ho zále:ž,Ho'stí a způsob za:stoupení, 
dále U1stano'velní o příspěvcích pro účely Svazu, o 
j;mění sV'aJzoQlvé1m, ja:klo,ž i o u.rovnání sp'O,rů, vzniikla
j~doh ze sVla1zovébro poměru, Ulpravují s,ta1TIlovy, které 
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steJjtně j:ako pozdě~lší je9'Ích změny podJl'éha,jí schvá
leni mosrtra sociámí péče, 

Zanikne-li Svaz, lleso:ní se jehlo jmění užíti k jiným 
účelúm než k účelům, ~ž nositellé pensij1ního po
jištění podle zákona SIIOUZ1, 

Uiká,že-1i se, že nelze jinak O'drpomoci podst.atným 
valdá:m ve správě, ministr Isociál!11Í péče může I1O'zpu

. Sltíti předlstavel11,st V1o SVlalzu a spTáv.:l p,ře:nésti n,a 
správce představe11JStvo nebo vý'bor JIm Jme'fl1ovany, 

, . S ~ d v'd'l 
k,'teří vedou slpráVlu a ZlalS'Ltlp111í vaz az o ra ne,l'O 
ustaltlJovetní p'ře-c1stavens'tva 'J1zešl1ého z nových voleb. 
Oiplabřet11Í k p~cyvedení nových y,oleb jest učiniti do 
3 měsků !po rozpuštěni předst'avens t'Va. 

Čl á ne k III. 

Vláda je zmocněnJa, alby sil~d11laaa s vládami ~tá
hi v il1khž Ijsou zařízení obdobná tomulto penslL)ní
m'~ p1ojiš1těil1í, sm10ruvy k úpravě vzájemil1ých p'om~
rů v lomlto obof1u. Při tom ze1méll1a v případě 'V'za-
jemrn1osti: •. r ' , 

1. IMů1že hýti ;vyil!oučenla poijlsb1ia P?vmnols,t v za-, 
městnanců v z.dejších závodech, kteTé J'SOU soucáJsh 
podnil(ů zahraničních a mŮJž,e býti rozšířena na za
měs:tnance v závodech zahraničních, které jS10u sou
částí podniku zdejšího. 

2. Us,tam.'Ůvení druhého bodu § 21 může býti změ
něl11lo nebo Z1ruŠeno. 

4. Může býti Zlrlušen nárok vyls!touplých po1,ištělI1:Ců 
českoslo'Venských n'olsHe[ů pojištění k pře'vodu pre
miových reserv !l1a dzo~e:mlské nositele p'ojištění. 

4 ,Může býti zrušen nárolk vyst'Ouplých pojiště!lc~ 
na vrácení pre'mií ,dle § 25, jestliže stanou se pOVlnnl 
pensijn~m pojiště!l1ím v cizím -státě, s ~ímž uzavř,ena 
smlouva o V'záryemném pf'evlodu preml1Ů'vých reserv. 
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čl á ne k IV. 

Všeobecný .pensLjlní ÍlJstav může \POljist,~tí: 
1. Osoby u něho pojiŠ<těné na .dávky, které pře

vyšuji zák10nlIlé ná'rolky. 
2. Osoby výděle'čně čiruné , avšak pensirynímu po

jištění- nepodléhajkí, na dá\T\ky zákonné nebo <Utaj dály
ky zvýšené. 

Aby se prOlvedlo 'Pojišt.ění těchto dávek, zřfidí 
se zVlláštll1í oddělení s odděleným hospodářstvím a 
účtováním. 

StalIl!ovy tohot'o oddělení, olhsiahujid .té.ž s'arz:by pre
mH, plO/dlléhaM schválení) mlnÚ!stra sociáanf pé'če. 

IOh1edně iP,OIjišfova,cíon ,obchodů v t.omto oddlě
lem neplatí ,UJStanrovení odst. 1. § 87. 

čl á ne k V. 

§ l'a, § 3., od.st. 5., §§ 37., 6618.) a 68. odst. 8., 
§ 88. odst. 3., j,ak,O!Ž i článek lL-VI. ds, na:Hzení z 
25. čerVlIlia 1914, č1's. 138 ř. z. se zrušu~f. 

čl án e k VI. 

N emoce11Js&<.lé pol~1,aJdmy, zř~ze!llé p'od1/e zá!klona o ne
moce,11Jském pOljíŠttění, zapsané pOIffiů'cné poklcudlny a 
hf1a/ks:ké polkla,dlny jsou povinny ~'Poiltl'Půso\biti pn 
provádění t1oho10 zákona. V ý'1ohy s tím spojené hr,adí 
no'sHel pojištění. 

č Q á n e Ik VII. 

Skupiny zaměstnatl!ců podle toholto zákona nově 
podr.obeJIlé po1is,bné pOlVmnosti nemohou býH č-~eny za
psam.ých PO[Jl,Olcných po~kla'den, jichž působnost jest 

7S 



p,()Ic1;l~ čll. XXI. odst. 3. zák. z 15. května 1919, Č. 268 
sh. z. a n . .oIhmezena na pojištěnce. podroberné po
ji,sthé polVinIlJo:s:ti podlle zák. z 16, ptios. 1906, IČ. 1 
ř. IZ, IZ r. 1907 neho ,ds. Inař. z 25. če1r'vna 1914, Č. 
138 ř. z. 

Č II á /ll e k VIII. 
-

Telll:to záJk'OInv,s!tJ0lUiPí v · pllatnost dne 1. července 
1920. 

č"Í á n eik ,IX. 

Mimst,ru sociální péče se ul<-ládá, aby zá\klOlIl tento 
pl1oiVedll, v dOlholdlě se zlú,Člals~lněnými mini'i)f.ry. 

Znázorňovací' · tabulka 
pii kladů 

o stupnicích prémii a požitků dle tříd služ
ného a tabulka kapitálových hodnot nároků 

požitníkovýcb. 
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