
-odporovala svým ohsahem soudnímu smíru, 
,jest platná. Význam ustanovení druhé věty 
v druhém odstavci se vy,čerpává svou sank
cí snadné exekvovatelnosti nároku, zalo.že
ného na soudním smíruY.!) 

b1) Jestliže sub.jekty pracovní smlouvy 
jsou zaměstnanci (zaměstnavatelé) neorga
llisovaní, nemůže se na ně ustanovení soud 
ního ,smíru ol'ganisacemi ujednaného vzta
hovati. leč že by podle .jeho obsahu měJa 
práva na jeho základě zaměstn.ancům či za
městnavateli přísluše.jící, platiti i pro ne
organ~sované. Takovýto případ by bylo po
suzovati podle § 881 o. z. o. 

cc) Je-li ze ,subjekH'l pTacovní smlouvy 
toliko jed e n čl e n e m ,smír u.jednavší 
organisace, platí nepochybně v .je.jich pra-

JUDr. JIŘí PLESKOT: 

covním poměru právním toliko indiv iduální 
smlouva. Byl-li soudní smír ujednán toliko 
pro členy (to jest vždy, když neobsahuje 
klaThsule rozšiřující jeho platnost i na ne
členy), nemá na pracovní poměr individuál
ní naprosto žádného vlivu právního. 

cl) Právní význam soudního smíru vůbec. 

Soudním smrrem .jest spor ukončen. Přes 
to však nezakládá námitku rei iuclicatae, 
ačkoliv to má s rOZlSudkem společné, že spor 
s~oncuje, nýbrž toliko exceptio rei trans
acta:e, tedy hmotně právní námitku novačnÍ 
smlouvy. Tuto nelze vznésti u prvního roku 
a také nemůže o ní býti rozhodnuto mne
sením ve smyslu § 261 c. ř. 6., nýbrž rozhod
nutí o ní musí býti pojato do ro~sudku.15)16) 

Přehled judikatury sociálně pojišťovací (zák. č. 221124 
ve zn. nov. č. 184128). 

E. R 'O d i 'll 'll í pří s 1 II ,š 01 í C ~. 

Rodinnými pi"ísluš!níky rozumí .zákOlj", v 
§ 96 okruh osob, u nichž jsou splněny ještě 
tylo podmínky: 1. žijí ve společné domá
cnosti s po jištěncem, 2. jsou povětšině od~ 
kázáni výživou na jeho mzdu, J. nem,ají ná
roků z vlastního poj.ištění. 

Podle § 91 lze nabýti nárolcu na dávky 
rodinného pojištění -teprve po uplynutí 4 
týdnů ode d.ne, kdy pojištěnec stal se po
vinně pojištěným a nárok ten h'vá, dolcud 
má pojištěnec nárok na dávky z nemoci. 

Pltlloletý .syn, .Í.eUlŽ jest oicem vyživ'Ovám, 
přes t10, že by SlaID!os,ta1tlně pir,ac'Ů'v.arti mlo/hll, 
iIltení pHslušn:ílkte!IIl ot'oolvy rodiny 'V'e smyslu 
§ 96. (VPS 19. zá'ří 1930, Cpo 1876, úSP 1931, 
C. 29.) 

Os'Obu vY1stou!P'1V\ší 1Je zaměsiftlláOlÍ, j 'elŽ je 
pOlt-om př,e1vátžně 'od1k1á.ZléÍJna svojí výž:úv'olll na 
mzdu DlJaln,ž,elo.vu, tlltrutnlO polkiláJd.a1ti za ro
(hllillOU přÍlslu/ŠInri.ci ve slmylsJu § %. (VPS 
z tl.. kvěrl.u'a 193-1 , Cpo 306/1931, Své]). 1931, 
Č., 112.) 

Jes.t'liže a]ets;poň .jedno z dětí je p.řevážmě 

14) Poměr S 1154 h) (3) o: z. O. kUl 'P,r.acovnÍ 
smltoU'vě a této k s.orudlnÍmu S.mllU, jakož i. ke 
ko lektiv,nÍ smlouvě, s níž soud. 'S'IIl!ÍÍ1' má stej
nou sociáln.í fu'ukci, je tento: jest nepllaimá pIJ."a
oovní i kol'elktÍ!vru smlo'llva, jež OdrpoT'll'.je k{)
gellItním 'předlp':Ílsúm o. z. {). (§ 1164) , p.JaH v,šlak, 
když odpor uje kolekt. smlou v-ě n. sou.ď. smí'ru, 
když jen v)'ihovuje 'Zá!k{)rrným podm:únkál]ll. Ko
Jfikiiv,nÍ sm:lollliva (,s'oUJd. smí:r), ,jeiŽ l5'ta'il'OYÍ pr{) 
7)él měs,tna,nce: p-řizni'V,ě'jši podmínky, platí i když 
odporu'je p-ar.agr.afi'lIJllI v 1164 o. 7" o. uveďleným. 

(Pokračování.) 

'od,kárZJá'llo ,svojí výži'V'Ofll na IIllZéLll matky, 
rktel~á vydělává ví'ce 'lleiŽ otec, nealÍ x'OzhOld
m.ým, že podle § 141 o. z. j1e v pr'Vé řlaJdě 
Ipoyi/lllno'sttí o'Ťce, laby se o Vý:žJi{Vfll svých 
cl ě-tí st,a,r,a1, oll Ý hr Ž 1"0 zhotdJl'fm j 'e soku t ečn Ý 
s'Ť.av. (VPS 'z 23. duhna 1931, Gpo 122/1930, 
SvÉjp. 1931 c.ús. 117.) 

K pojmu l'oldiI1né:ho pHsJUJš'nÍ:kla s.e nervy
tŽia,cluje" aby dě~i, ls;ta;ršÍ 17 let a žijicí s po
jiš,tě~ 'cem 'V'e IspoJleč.né domáCJlos-ti a1eslP'0ň 
6 mčsfců, byli též oelých šest m'ěsÍ'Ců před 
poj:i;stnýrm pHlp.adem -naň OId~káZiámi výži,vou. 
(VPS Z 14. [b!ře:Z1llta 1931, Opo 200/31, SvéJp. 
1.931 čís. 150.) 

UsrbanovteUlÍ § 97, odst. 3, nell'ze vykládati 
v t'e,n smYlSl, že silatčÍ, když pOjiiŠrt:ě!IWC se 
'stalI kdylkolli'V dřÍiv.e povinně poj~štělIlým a 
'od té -doby 'lllpUynuly aspoň ČltY'řl týdny. 
Dlužno illaolpalk 'llJs.talll'OVeOlÍ § 97, Odslt. 3, 
IP.O j. zá)k,ollla 'Vykl áJcla ii v telIl ro'ZlUJIll, Žle pr'o 
III á:rok ,na 'I'Iodill1!né poj-i:šltě'ní Vllhec nepři
Ichá/zí V ú:V\ahll dHvěj-:š1í tporvi:runé poj'i'šltětní, 

Ulpily;nul.a-lli od něho (j'cruraITlTIá lhrůltla ~ l1e~ 
rm!á-tli p'oj'~šit,ěnec ji'ž lJlálroku na nelID.oce01tS!ké 
neho illJa d&'V1ky je nalhra'zujíd. (VPS z 16. 
Ikvěltua 1930, CplO 623/30, Věslt. 1930, C. 18.) 

J,sou-li oha m,alIl,Ž!el.é výdělelČlně ,či.nm a 
Im,ají-/li nělkolilk dírl:elk, st.ačí, ~kdylŽ čálstf'ky, 
kterýani jeiden z malU,ž,elů na vý'živll tě'clhto 
díteik př,iISIPÍvá , přelsiahují ÚJrurTIem převáž
TIlOU ffilělr,ou a'l,eSlpo'ň p'Olo'v~ci iná'k1:a:clll po-

15) Neumann na .c,. m. s. 887. 

16) Viz rozh. Ne.jy. s. VáŽI. ohč. 3499, 5162, 
1744, 6344 a j. 
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rtřehtného k t'Omu, aby výžirv.a th~ha jelll je
diného díttJka byla hrlaZell1a. (VPS z 3. prto
simce 1929, Gpo 8/29, úSP 1930, C, 9.) 

Při pOSUJZovámí '!ihwáž1Ilé oďkJálZa:nO'S'ti (p'O
dJ,e § 121, o clst. 4) l1el2JáLeží na tom, koJi[k 
pojiš,těne:c óV:s[kut1km rpos1kYlto'val, nýihrž by
lo-li nU'tmo, laJby vělf,ší ČáBIÍ výživy pos1ky
t'oVlal OlIl sám. (VPS z 12. du1hTlia 1930, Cpo 
624/30, úSP. 1930, Cll A 6.) 

F. O š e tře ill í p () ji š tě n c ů ve ve
ř ·ejlllé nemoclllic.i. 

Podle § 149 zákona, je-li nemoc-ný poji
-~těnec ošetřován ve veřejné nemocnici, je 
pojištovna povinna nahradii"i nemoonici ná
klady za léčení a ošetřouání podle posled
ní třídy až dO' doby 4 t.ýdnů, i tenkráte, 
došlo-li k ošerlřování bez souhlasu pojišťov
ny. Příslušníkům rodiny pojištěncovy jest 
platiti po tuto dobu polovinu ne.mocen
ského. 

Trvá-li ošetřování pojištěnce déle než 4 
týdny, náleží nemocenské příslušníkům je
ho rodiny. Nemá-li jich, náleží nenw'censké 
jednou polovinou pojištěnci sa.mému, jed
nou polovinou nemocnici. . 

Nárok na IllIáJhmadru nálk1.a.dů ,Zla léčení a 
oše1,řorvámÍ veřej:né nemoClIlice podle § 149, 
odst. 1 a 2, pHIS1:uJš/ejí,c~cIh neZlávisí na tom, 
že ús,f,avlllí léČlelllí hyJlo 'neZ1hYJŤně nutné. 
Stačí, kdy.ž neanJO'CIllÝ poj"~šlfěn,ec byl o~etřo
v álll ve y;elř,e~1n é nemo.crnici. Po j'išťolvlIlJa je 
za t'Ohot'O pocied(p'Olkllad u povinna na hr:ad ilt i 
,náklady Zia [éóelllí a oš,ert:ř'Ov,álnÍ i tehdy, do
šlo-li k ÚJ8rtaVlIlíllll'U 'o 'šetřlO~á1Ilí helz je.jmo 
souhlasu. (VPS z 14. červa:La 1930, Cpo 
1396/30.) 

Pro náhradní ·náfl'o,lcy veře.j1ných 'nemlo'c
nic ve smyslu § 149 neprr.afL přledpů;s § 97, 
odst 1, že In,álrolk lna pomoc v Delmoó (dáv
ky ,Tt€;IllOCellllské) se p1očÍa1Já ,dnem, rrcdy ne
moc byla lllemo'cen'Slké rploj~'šťoV'ně Ihlášlelnla. 
(VPS z 16. lils ,to~a.du 1929, Crpo 85/29/1, Svép. 
Č. 1/1930.) 

N rur()ik veřejné Inemoc'llilCle ,pT'Orti ll1.1e'IfilO

ee'Ps;ké polk/1adně n.a nálurladu ,n.á\klaldů ne
,mo·cnilčnmo ve Ismyshl § 8, 'Odst. 3, Z1ák,o'lla 
z 30. hřelZiI1a 1888 č. 33 ,ř. z. je (p'o!Cl,m:úněJll 
Hnl, .že 11 elDloc , pr'O ikterlo'll se 'o,šetření v :ne
'mloclnici 1S11a.J.o rrutný:m, lllaslÍiaJla a'Slpoň ve 
lhů~·ě o<CJhll'lanné. Nero,zholduje, \k.dy Ik ošle
třov,á:ní v nemocmiCli ,slk'Ulteoně do·šil'o. (Nss 
z 13 . .říj,na 1921, Č. 12.723, Bo~, A, 975.) 

Nemocetnslktá po'jišť'ovl1Ia nemí povi1Ilna 
pl,a1:jjfi znovu o,šetř'O'Vlllé n.ermoooioi, jde-,H 
.o tutéž nepřetiI"žitě 1rvraj~cí ehoTo;bru, ildelrá 
se .a:kutně zholr'ši'1a a vyžádala nemlOooi'ční
ho léČlenÍ. (WS z 19. Května 1930, Cp-o 
1246/30, s.vé-p. 16/1930.) 

Byl-li rpoj:~š~ělnec plI'O t:OIU'Ž ,nemoc d'Via
klrá~ ošeiř,orvá'n v 1l1ellU'oCllli.ci, 'l,ze rp'E ·c1ruhém 

ph~'etí do 'llemoc.niloe mlUlviti Q nové nemloci 
v;e s,m y\SJ u nemocen:sk ého Zlá.:k'O>Ila j ·elll ten
IkJr rut , iIDdyž v mezidobí nastlalo :přerUlšení 
Illemoci ltím, že pom:ÍJnula <8.·sp:oň na oas po
'iřeha léčení, pokud ,se Itýče 1IleSdloOrpllOsti 
Ik p lf1clJCJi. (/Nsls z 15 čell''Vllla 19020, Č. 5369, Boh, 
A, 456.) 

NelllO'Clniee má 1Il,á.<rolk 'llIa polovi'ci 'uemo
oet11Jskéihio, jelS,t1iže děIti 'Pojiš~ěl1iee jsou 'V o'še

,třcvání ÚJsrbavlIlÍJm la lP:ojiště~nec l).1,a jej~cl.L 
výživu íI1Jep:řispiv~á. (VP S z 8. ikvě\tTIJa 1930, 
Cp-o 1121/30.) 

Náhr,adta ve vý1ši rpolomy nemooe:l1Istkého 
ve ~mysJu § 149, 'OdslŤ. 2, p1ř'Ílsl'lLší IUeIillOtCllliCli 
i Zla dVloude.nJllíIDa~elfiičlllí .lhu.tu § 95, I, 'čo 2.) 
(VPS z 12. hSIŤlopadu 1929, Cpo 20/29, Svétp. 

'č. 1/1930.) 

Veřej,né nemocni'ci, jelŽ rplnk rt1011~kO' ruko
,ly s'oci,áilníihoo pojiš1ění, p,řij,aa,a p'Ojiště.nce 
do léčení la 'OIŠ1e'ŤIřovlámí, llle(pHs'llulŠí rv'edle ná:
,hrady nákladů zla léčení a 100šetřolVláJní ne
IDlocenslkOu rpoj~šťlorv:nou (§ 149 zák. ČÍIs. 
221/1924 Sb. z. la 1).1.) lJ1JáJ!'lo!k 'llla náhll'ladu p:r'O,ti 
tl'etÍ:motSohám. POtjiiš~ě1Ilec fll,eJIDlO'oe[ljsk.é po
.bšť:ovny má po dohu svého (pHlSlTIJŠ'eIlllStrví 
lk poji,šťorv.ně n~(l4o[c lna hez\pl~né Jéčelllí ·a 
·ošet.řování. VeŤejná 1Il,e[llJOCIIÚCe 'ze zlá[ku-na 
j,e povinnla pojli.š~,ěn·ce léčiti 'a 'ošett,ř'OfVlati a 
'má m,á,r·ok n.a úhrladu oS Hm. spojených. ll'á
Ikl1adů vúči il1el1ll.ooe[lsrrcé (pojiJšťoVll1ě, OVŠlent 

p 'odJe zákon,a, t'O j ,e.st tV 'roZJS,ahu zá!klornem 
ISIŤanov leném. Zezá!k·o;nmých předpisů !plyne 
,c1áJle, že Inárolk v,werrné nel1IlJOou]ce je za
p1,a·cením. tétO' ~áik:Q>n1JJ.é úh1l'ady I(§§ 140, 150 
citt. .z.áik.) 1Il,emoeelIlJSkOfll p.oj iš ťiQivn o;u vypo
,ř'clJdán, 't:ak1že i vůlČi iř.eltrm >osohám dalšl'Ch 
nálroků ne!Illá. Na t'orm ll1itc uelIl1ění., že ta'.Ťo 
nahr:ada, j[llJell1ovi/tě p'olkulCl jde {)I poibyt v ne
mo'Onl'CI pn uplynuttí ótyiř rtýdnů, je ,snad 
m,alá a neodpovídá skutečnéIl1lu Illálkla,du, 
jdeť tu plNwě O> f/]ruaTIJčnÍ ~,a:d,u, ikJte:rá 
ffi,ě,1a zálkroill:em biýrti nemrooens!kým pojišť,ov
lIlám Ipoisikyltnrultra. (Ns z 4. ZJáJří 1930, R I 
339/30, P. P. IX, ,Č. 85, SvélP. 1930, 'č. 376.) 

Je-li pojiš:tělnec .léč'elil v lllSrt:ratvlU pTIO' chOtl'o
Jluy:s,IUlé, ,má Po;.jiJš.fovna tytéž ipIOVi,l1TIOsti, 
j1ako hy hyl JétČie:n v nermoenilci. I'n:telrrr10vánÍ 
v ÚJ8ta'vé jelSt jilž léče!blIlýmziálkrokem samo 
o ,sohě, pOlilě'Vadž -tÍ:rnlŤro ruz:av:ř€luím v ús,t!avě 
je/si nemocný ·odll'oUlčen ·od i,rri,tujllCfcJ.l zerv
[)fch v:livů" hrr,avlně těch, iktelfé af.eík1 vpo
laly, la v úslŤ,a,"\rě potllechám hyl i po vymizení 
afektu, tedy v I'telklOllV1alescetnlCÍ pr.álvě pr'O
t'O, .a:by zlLeplš,elní ciho;r'O!hy soc utvr,dilo. I prá
ci pod dohledem i oetbru [k r'O'ZlPlÍýlení myš
J:elil,eik léktařem dOip'o:rulčen'Ou lI1utno (pi()'Vlaž'o
valŤi ;tu za :léčelnÍ. (VPS z 22. ,duibtna 1930, 
Cpo 410/30~1.) 

K,dy.ž jde 'O nOll'imáJl'llí pOTod ,a ,niik1oHv 
o- .nellllOC, nemá rll.eJIll'OlclnÍ'ce náJr'Olk 'u na lé-
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čooné podle § '149, odsi. 1. (VPS Opo 2010/30 
IZ 6. pro'siu-ce 1930, Svép. 1931, str. 16.) 

Vrchní pojiršťoVlad sO'Uld '00 do otá:zlky, 
j'akrá Ináh'flada náleží rv.eiřrejrné ille'IllJocni.ei za 
ošetř-ovéÍill.í ,pojirŠJtěnky pro tp'orod, vysl-orvil 
a odůrvoc1nil v j 'inýdh olhdohný.ah p.řllpa.dech 
IPrlárvní 'lláJzJor OIdohylný od ill.á.zOI"U vyslove
ného v dt. ,ro'Mordrnutí Cpo 2010/30-,1, 101tiž 
názor, že i plři ošetřoV1ámí p lI'!O tpolrod V'eřej
\ná rnecrn'orcnice má rnáJrolk na Juáhr.adm :podle, 
§ 149, 'odsrt. 1, pio~. 2lálk. (lslrlorvrn. Tozihodrnutí 
vlrc.hnírhro tp'oj~šťOrvlac.úho lSoudlU lZIe idtne 3. 'Oe\I'
ven·ce 1930, Cpo 884/30-1), .a to lbll,avně pro
rt-o, .Žre 'Odslt. 3 § 149 'mluví pO'U!ZJe o ošetřo
vámí ve veřejtné .polrrodnici, 'V poji~šťo'V1ac'iim 
iáík'on ě IIJ.erní ISIP'erciráJI!nmo 1lJSltan-o'Vrerní o 'O'Šle

Itřr<YVámÍ rpolS!kytlIl utém v.eřre.jn.ou InreIDocnicÍ 
ip.ro rpolrod, lošet.řovrunÍ pro :porod I.ZlpŮlsoibuje 
v lDeIllo,cni'C'i eelllkem srterjný tn.á1JdlélJd jako 
ošetřov ámí pro nelIll'OC, la prroio lelž.Í 'll,ahl:ítz1klU 
pou~irtí i v tomto .přÍiprudě IUls:t,a;nolVlení ods1:. 1 
cilt. ,pa;rlag~afu. (VPS z 12. lř'ijna 1931, Opo 
307í31, Svép. 1931, 'č. 163.) 

N'enl'O'censiká pojiš.ť;o'VlD.'a je povilllJll.a pla
,ti:ti léčebné 2la 28 :dní 'Vleřejlné 'llemocn~ci, 
i IIDdyž před iiim hyl na tl1tO inerrnJOC po~ji,šlt.ě
rllrerc V .n:em,oenioi SOUikJ1.'lOlIllé. (VPS z 14. ihřez
:na 1931, Cjp'o 248/31, Svép. 1931, lČÍls .. 105.) 

}esrt'li~e je poj~šťěnelc léčelIl Vle vreřejnýdh 
memocmiddl. pro r'ů'Zné 'nemoci, lktelré .llJa
srf:aly ihezp:rlOlslt,řeooě .za s,e\b.oru." t.c&.že šlo 
o m.e,p,ř,etf,r,ži,tě 'ÍrrV1ajfcí o:neJ1l1.!ocněmí ve smys1u 
zákona I() ·s.ociállIIlÍim poj iŠ!t ěmí, je a:l.1e'IDocen
ISk'á pojilŠlťQIV'IlJa. p'o:v~n'll\a uhraldiii ,0Iše1tř'OlváJnÍ 
podle § 149 ploUJZe '21a 28 ·dmL (VPS rz; 30. doo
'Da 1931, Cpo- 278/1931.) 

Plro ZlalIllěs·tna'llce p.ord'l'ohené pojirštění po
dle {pI'IáJvInÍ'ch rplřleJdtp'ilSů 10' prensij!JlÍm tp'Oj~š1tě

·.ní sOUlkrOOllý1dh zaměsmIlla'Il1ců .nelPrrla'ÍÍ usta
IDov.ení § 149, IOdsrt:. 2, pOÚ. ~álk. 'Čo 221 /24 Sb. 
(VIPS z 31. :březma 1930, Cpro 48-1/30-1, Svép. 

·č. 12/1930.) 
G. O ,še,tře,ní ,rodi'lllIl.ýcih :přisrluš

IJl -i Ik ů v e v e :ř e j n é n e ID IQ C Jl.' iJ c i. 

. JUDr, JOSEF ·čÍžEK: 

Podle § 150 nen1;usí platiti pojišfovn1fl ná
ldady za léčení a ošeH'ování příslušn.íků ro
diny ve veřejných nemocnicích, posleytla-li 
však 1e léčení pouleaz, je povinna platiti 2 
Kč denně. 

LékJa.ř pojiršťov.ny, :neohdr:žel-h s .nad 
zv.l&Šltníh,o Zlmocuě.aí, je oprávil.ěn ik U1k1O
nŮJIn lék.ařským, nikoliv VJšalk IP'r 'árvn:hn di",
'P0s:Í'cÍJm, la n elIDá rplI"oto Plrá:va .v'Y'ld.lÍJVla,tá po
'uik!azů 'V'e 'S:m)llsI1u § 150 'ZláJklolllla. Ten.to ná
zor UJení v rOrZlpolru lS vÝIIIl:ěrem mitnisterslÍva 
Is.ociállllÍ (péče Zle dne 19. lče:rvence 1927, ' 
IČ. 12.403/IV, podl.e ik,terréhro \hJlášenÍ [poi"~šiěn
Ice lrueanoenýrrn 'll 1éf1.ó:ař~ iS ,ta,čí Vle smyslu § 97, 
'odst. 1, Z1áikolna Ik,e 'V'zmiku nárolru :na po
moc v nemo'Oi. (VP S z 8. ledna 1930, Cpo 
455/29, Svép. IČ. 4/1930.) ,I 

N eJilloce:Ths!ká tpojilšťoV'llIa \llemus,í pn1tésti 
!k má;kll18 ldům 'za 'léóení .a lOšetřlQ'V,ám 'crodi[[l
óJJ ,éll1!o rpřílslušrnílka v,e veř'er~né 'llemocnici, ne
vyžaduje-rli I]J.lemoc s!alilla o Isohě úsrtaVlnmo 
léčeJlÍ .a lne/byly-li 'olkoI1no:srfi, j-ež !hy ifento 
:z;pŮJsoib léčení v !k:onlklr·eitnim plřÍpa,dě čiilily 
rnutným, ipoj'Í'šÍlo'Vlně o,zmá!ll1Jer.ny. (VPS z 9. 
lisitopadu 1920, Opro 63/29, Svép. Č . 1/1930.) 

Nemo'ceIlisooá p-oj,išťorv,n.a je porviJllillia při
spěti p·o.dlle § 150 .k -nálld,ardům na IléčenÍ a 
'ošeirřo,v,álllí p'HsluJŠIUí!ků rodiny Vle veřejné 
nemoonici, ,i rr(jdyž rpou!klaz Jl'evydal,a, :a ' to 
v rt'o:m p.ř~padě, je~ltlilŽle 'hyl:a (P'od'le záiklOlna 
lJ:1'orvinn.a vY'c1ati poiUll(jaz na torto léčení Cl 

.ošetřov-á'llí. (VPS z 9. lisrf:'OIpIadu 1929J Cp-o 
56/29, Svép. 'č. 1/1930.) 

Nálr'ok 'Il.emo.cll'~ce [podle § 150 je odv.iffiým 
od tnáJrloik.u 'P'oj'ilšitěnce :a tlrV1á 1edy tento ná
Tok je'll'om rp,olkud ,trvá p'o'jištěni. (VPS z 28. 
kvě,tna 1931, Cpo 347/1931, Sv'ép. 1931 · čÍ;s. 
123.) 

p.~o T-odinné přiJsl'UJŠJ1í1ky ,sorulkromých Zla-
11uěsinanoů penlS~jlně poji'Š!t'ě:ný1ch metp.l,artí ne
mocellJská po jiiš ťrOIV'll a př'fS[p'ěvJků na 1 éčen í 
,a 'o:šetřroVlá:ní ve Vlelř'ejné neunOlcnirci ·ve ,s.my5-
rlu § 150 poj. ~álkOrn.a. (VPS z 29. hř,eZIllra 1930, 
Opo 326/30, Sv~. Č. 12/1930.) 

(Dokončení.) 

Cvičení ve zbrani v roce 1932. 
Výnosem ministerstva národní obrany ze 

dne 1. října 1931, č .. j. 10.916-h1. š,t.l3. odděl. 
(Věcní Věstník M. N. O. čÍ!s. 45, článek 396 
ze dne 10. října t. r.) , by ly uveřejněny 
směrnice pro povolávání vojenských .osob 
v záloze a náhradní zálo.ze na cvičení ve 
zbrani (služební) v roce 1932. Mužstvo ná
hradní zálohy odvodních ročníků 1929, 1927, 
1925, 1923 a 1921 Ise povolává na čtyři ne
děle. Důstojníci a rotmistři y záloze odvod
ních ročníků 1928, 1926 a 1924 .Ťakož iml1ž
<J tvo v záloze Orstatních zbraní a služeb od-

vodních ročníků 1927, 1925 a 1923 se povo
lává na 3 neděle. Mužstvo v zá1. s k las. Bs 
a B, vyjímajíc mužstvo v záloze pomocné
ho zdravotnidva, vojenského zeměpisného 
ústavu a poddů.sto,jníky úče1ní a početní, ke 
cvičení povoláno nebude. Rovněž nebudou 
-povolávány vO,jenské osoby v záloze a ná
hradní zálo,ze trvale usedlé v cizině, a to 
ani tehdy, .řde-li o nahr.azovánÍ cvičenÍ. 

Je ponecháno na vůli zemlSkým vojen
ským velitelstvím, ve kterých obdobích a 
v jakých střídách budou povolávati nahoře 
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