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CHceme-li sledovati vývoj sociální péče ve státě, musíme si uvědomiti nejen počáteční stav, nýbrž i ná· 
sledující průvodní zjevy hospodářské, politické a všeobecně kulturní, jež se zjevy sociálními jsou 

v úzké, ba často příčinné souvislosti. Má-li býti podán přehled o vývoji a výsledcích sociální péče v Česko
slovenské republice za prvých 20 let, je nezbytno alespoň stručně předeslati, za jakých podmínek a po
měrů by I stát budován. 

Obnovení samostatnosti státu - 28. října 1918 - spadá do doby vyvrcholení a náhlého ukončení svě
tové války. Konec války ovšem neznamenal, že by nový stát mohl nerušeně, bez potíží, v klidu a míru 
věnovati se své budovatelské práci. Dlouholeté krvavé zápolení, spojené s neslýchaným niče:ním životů a 
statků, značně ochudilo státní územÍ. Země byly vyhladovělé válečnou bídou, vydrancované válečnými zá
bory, pracovní síly podlomeny ztrátami na bojištích a válečnými útrapami. Těžké ztráty na životech mužů 
ohrozily podstatně i rovnováhu v populaci státu nejen pro počáteční dobu, nýbrž i pro budoucnost. Na 
troskách válečného hospodářství bylo nutno budovati stát takřka od začátku. 

Bylo třeba dáti novému státu moderní ústavu, vybudovati jeho legislativu, administrativu civilní i vo
jenskou, přeorientovati se po strá:nce hospodářské, finanční, obchodní a dopravní. Co bylo lze převzíti 

od dřívějšího režimu, bylo převzato. To platí zejména o dosavadním zákonodárství, jež bylo z valné části 
pro přechodnou dobu základem práva. Potíže působil ovšem právní dualismus (v zemích České a Moravsko
slezské bývalé právo rakouské, v zemích Slovenské a Podkarpatoruské bývalé právo uherské), který mohlo 
československé zákonodárství odstraňovati teprve postupně. 

Přechodný hospodářský rozmach, vyvolaný poválečnou potřebou, byl vystřídán hospodářskou krisí, jež 
neušetřila ani Československa, ba postihla je tím mocněji jakožto stát s význačným průmyslem, odkázaným 
na vývoz. Světová odbytová krise, ochranářská politika ostatních států a moderní výrobní metody (racio
nalisace) vyvolaly nový problém nezaměstnanosti, téměř ve všech pracovních oborech. Boj proti nezaměst

nanosti a starost o oběti hospodářské krise staly se v letech 1930-1938 velkými úkoly československé so
ciální politiky. 

K tomu přistoupily i zásahy vnější. Československo jest svým postavením ve středu Evropy přímo 
předurčeno, aby bylo křižovatkou myšlenkových proudů ze severu a jihu, západu a východu. Bylo jis.tě 

tř€tba mimořádného úsilí, aby v tomto postav.ení zachoval stát svou individualitu a aby extrémní světové 
názory jakéhokoliv směru, tak charakterisující poválečný vývoj Evropy i světa, nenalezly v něm živné půdy 
a neohrozily základních ideí svobody a demokracie,na nichž je vybudován. 

Prvé dvacetj,leti republiky, vyžadující vrcholného vzepjetí veškerého státního kolektivu, aby obstál 
v moderní světové soutěži, neza'Stihlo Československou republiku nepřipravenu. Zásluhu o to má v řadě 
nikoli poslední rozvážné evoluční a při tom přece jen progressivní řešení sociálních otázek. Řádné řešení 
sociálních otázek přispělo podstatně ke konsolidaci- státu, neboť hlavním předpokladem rozvoje republiky 
a její vnitřní síly je sociální mír. Sociální mír není možný bez plnění naléhavých úkolů sociálních, jež 

přináší ve zvýšené míře moderní doba. Toho si bylo ministerstvo sociální péče vědomo a proto soustředilo 
v době krise své úsilí na opatření práce nezaměstnaným ve všech úsecích hospodářského života (podpora 
stavebního ruchu, veřejných investic, dále průmyslové, zemědělské a živnostenské výroby, oživení exportu 
atd.) a na starost o oběti krise. Při tom nemohlo o~šem opomíjeti své tradiční úkoly, sociální pojištění, 

ochranu zaměstnanců a spotřebitelů, péči o mládež a oběti mimořádných poměrů, bytovou a stav'ební péči 
a ostatní sociální obory, jimiž plní jen slib, daný ústavou ze dne 29. února 1920. 

Vydávajíc publikaci o 20 letech sociální péče v Ceskoslovenské republice považuje ministerstvo sociální 
péče za svou po~innost zdůraznit, že sociální politika a sociální péče neznamená jen úsilí o prosazení soci
álně politických požadavků a o pokrok v sociálním zákonodárství. Sociální politika je dnes v úzké sou
vislosti s celou politikou hospodářskou, finanční, daňovou, dopravní a obchodní. Není proto možná zdravá 
politika sociální a řádná sociální péče bez zdravé politiky hospodářské. 
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Výkladu o jednotlivých oborech sociální péče je účelno předeslati několik základnfch poznatků o Ces
koslovenské republice, nebot snahy o řešení sociálních otázek lze posuzovati jen v souvislosti se základní 
strukturou a organisací státu. 

Geograficky je Československá republika umístěna ve středu Evropy mezi 47. a 52. stupněm severní 
šířky a mezi 12. a 25. stupněm východní délky, sous,edíc s Německem, Maďarskem, Rumunskem a Pol
skem. Je tedy státem ryze vnitrozemským, při čemž je tokem Dunaje spojena s mořem Černým, Labem 
s mořem Severním a řekou Odrou a některými menšími toky s mořem Baltským. 

Stát je rozdělen na čtyři velké správní obvody, zvané země, Jsou to: země Česká (rozloha 
52.0~2 km2

) , Moravskoslezská (26.808 km2 ), Slovenská (49.021 km2 ) a Podkarpatská Rus (12.617 km2); 

celé území republiky činí tedy 140.508 km2 • 

Po stránce fysikální vykazuje povrch státu značné rozdíly, které ovšem mají též velký význam so
ciální, neboť úrodné roviny se střídají s vysoko položenými horskými kraji, sahajícími až do pásma vele
horského (nejnižší kata 95 m nad mořem, nejvyšší 2.663 m n. m.; nejníže položený okres o střední výši 
108,0 m n. m., nejvýše položený o střední výši 1.189,3 m n. m.). 

Podle sčítání lidu z roku 1930 měla Českos.lovenská republika celkem 14,729.536 obyvatel, o prů
měrné hustotě 105 na 1 km2 • Me~zi jednotlivými zeměmi jsou však značné rozdíly, jak patrno z tohoto 
přehledu: 

I 
Počet I Hustota 

Země 
obyvatelstva 

Čechy 7,109.376 137 
Morava a Slezsko 3,565.010 133 
Slovensko 3,329.793 68 
Podkarpatská Rus 725.357 57 

Na 1000 muž8 připadalo 1062 žen. 
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Z celkového počtu obyvatelstva bylo cizinců, ponejvíce ze sousedních států, 249.971 osob, takže na čs. 
státní příslušníky připadalo 14,479.565; z těch bylo národnosti 

českos.lovenské 9,688.770, t. j. 66'91%, 

ruské a maloruské 549.169, t. j. 3'79%, 

německé 3,231.688, t. j, 22'32%, 

maďarské. 691.923, t. j. 4'78%, 

polské 81.737, t. J. 0'57%, 

zbytek připadá na národnosti ostatní. 

Podle sčítání lidu připadalo 52'2% na obyvatelstvo venkovské (t. j. ?yd~~cí vv. obcích, do 2.0?0 o~y
vatelů), 37"8% na obyvatelstvo městské a 10'0% na obyvatelstvo velkomest, pchz Je v cel~ republIce pet: 
hlavní město Praha (v níž bylo 1. ledna 1938 celkem 958.883 obyvatelů), Brno, Moravska Ostrava, Bra-
tislava a Plzeň. 

vývoj obyvatelstva Československé republiky v půl stoletém období před posledním sčítáním lidu je 
vyjádřen těmito čísly: 

Stav ke dni: 31./XII. 1880 Počet obyvateli'l: 11,082.952 

31./XII. 1890 11,704.731 

31./XII. 1900 12,689.134 

31./XII. 1910 13,599.486 

15./11. 1921 13,612.424 

1./XII. 1930 14,729.536 

Počátkem roku 1938 byl počet obyvatelstva v Československé republice, vypočtený na základě po-
hybu obyvatelstva, 15,263.399 osob. v' v v, , 

V období let 1921-1930 vzrostl počet obyvatelů Československa pnr~zenou menou a steh?van!m 
celkem o 1,117.112 osob, t. j. o 8'21 %; z toho přibylo 3,495.282 narozemm, -ubylo 2,179.508 umrbm 
a 198.662 stěhováním. 

,/ 

Roční přirozený přírůstek byl 

v průměru let 1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 

v roce 1936 
v roce 1937 

takže na 1000 obyvatel připadalo 

v průměru let 1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 

v roce 1936 
v roce 1937 

152.708, 
115.697, 

87.774, 
62.176, 
60.167, 

10'96, 
7'98, 
5'87, 
4'09, 
3'95. 

Z těchto dat vyplývá, že léta krise působila na vzrůst obyvatelstva velmi nepříznivě. Úmrtnost však 
při tom neustále klesá, jak dokazuje tento přehled : 

Obdob! 
I 

Počet zemřelých 

absolutně I na 1000 obyvatel 

RočnL průměr 1921-1925 224.589 16/12 

II fl 1926-1930 221.152 15,25 

II /I 1931-1935 206,250 13:78 

Rok 1936 202.471 13,33 

I ' 1937 202.359 13,28 
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Podstatně klesá i úri,trtnost kojenců, nebot počet zemřelých dětí ve stáří do 1 roku (a odpovídající 
poměr z 1000 dětí v témže období živě narozených) byl 

v průměru let 1921-1925 . 58.727, t. j. 155'65%0' 

" 
1926--1930 . 49.655, t. J. 147'41%0' 

" 
1931-1935 38.175, t. j. 129'84° / 00, 

v roce 1936 32.694, t. j. 123'54%°' 
1937 . 31.963, t. j. 121'75% 0, 

Jak patrno, i přes nepnzmve poměry krisových let podařilo se - dík opatřením sociální a zdravotní 
správy - stlačiti mortalitu jak všeobecnou, tak kojeneckou. 

Avšak všeobecně klesá i natalita, jak patrno z těchto čísel: 

I Počet živě narozených 

Období 

I I 
na 1000 

absolutně obyvatel 

Roční príiměr 1921-1925 377.297 27,08 

r, /I 1926-1930 336.849 23,23 

/I 1/ 1931-1935 294.024 19,65 

Rok 1936 264.647 17,42 

/I 1937 262.526 17,23 

Při tom se mezi jednotlivými zeměmi vyskytují podstatné rozdíly: v západních zemích je natalita 
všeobecně podstatně nižší (na př. v Cechách v roce 1937 byla 13'35%0) než v zemích východních (na 
Slovensku 22'57%0' r.a Podkarpatské Rusi 32'80%0). 
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Při studiu vývoje socialních poměrů a sociální politiky je důležité přihlížeti k rozvrstvení obyvatelstva 
podle hlavních tříd, příp. některých skupin zaměstnání a tím posouditi národohospodářský význam jed
notlivých pracovních odvětvL Při sčítání lidu z roku 1930 bylo napočteno: 

I 
O,ob k POVO'I Osob v povo· 

Třída povoláni lání lání činných*") pflslušných*) 

Zemědělství 4,859.227 1,590.016 

Lesnictví a rybářství . 242.387 82.848 

Průmysl a výrobní živnosti 5,146.937 2,501.644 

O bchod a peněžnictví 1,094.063 515.444 

Doprava. 814.468 289.373 
Veřejná služba a svobodná povolání 909.304 500.527 

Domácí a osobní služby 183.814 132.848 

Jiná povolání a bez údaje povolání . 1,479.336 924.684 

Úhrnem. 
I 

14,729.536 
I 

6,537.384 

"~i T. i. povoláni bezprostředně činných, pomáhajících člend rodiny, rodin-
ných přlslu§nlku bez vlastnlho povolání a domácího služebnictva. 

"") T. j. samostatně výdělečně činných i námezdn!ch sil. 

Předchozí tabulka jasně ukazuje, ~e jak počtem vš~ch přísl~šníků, tak zejm~na počtem čin~ýc~. oso~ 
jest průmysl s výrobními živnostmi v Ceskoslovensku nejrozsáhlejším oborem prace, nebot nan pnpada 

34'9% všeho obyvatelstva, 38'3% všeho vydělávajidho obyvatelstva, 51'6% všeho námezdního obyvatelstva. 

Další největší třída, zemědělství, se sice početností svého příslušné?o obžvatelstva prům~slo:é vý
robě těsně přibližuje (33'0%), avšak rozsahem svých námezdních sil (166%) JÍ daleko nedostIhuJe. 

Pro podrobnější určení charakteristiky průmyslové a živnostenské činnosti Československa možno po
užíti tohoto přehledu, v němž jsou jednotlivá výrobní odvětví sestupně seřaděna podle počtu v povolání 
činných osob: 

Počet osob 

Výrobní odvětví v povolání 

I 
z toho 

činných námezdních 

Živnosti stavební . 399.159 368.752 

Průmysl textilní 348.645 338.876 
Zpracováni kovíi 283.228 247.818 
Pdimysl oděvnický 238.217 164.094 

Príimysl potravin a poživatin 230.989 181.519 

Průmysl dřevařský 209.787 170.079 

Průmysl strojů a přístrojů 188.552 177.173 
Průmysl kamenů a zemin 125.181 120.186 

Průmysl obuvnický 111.769 71.608 

Hornictví 109.064 109.015 
Průmysl sklářský 62.197 58.243 
Průmysl polygrafický a umělecký 36;846 33.322 
Průmysl papírnický 35.394 33.319 
Hutnictví 33.743 33.733 
Príimysl chemický 32.483 31.455 
Průmysl kožařský . 31.521 25.315 
Plynárny, elektrárny, vodárny a j. 16.451 16.428 

Průmysl bez bližšího označení 8.418 8.309 

Úhrnem. 
I 

2,501.644 
I 

2,189.244 
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Že však složení obyvatelstva podle povolání a postavení v povolání se velmi liší jednak v jednot
livých zemích Československé republiky, jednak u jednotlivých jejích národností, lze naznačiti těmito čísly: 

Ze 100 obyvatelů náleželo 

zemědělství, I pr1\my,slu a výrobním I ostatním oborům lesnictví 
a rybářství Zlvnostem práce 

v Čechách, 24,1 41,8 34,1 
na Moravě a ve Slezsku 28,6 40,8 30,6 
na Slovensku , 56,8 19,1 24,1 
na Podkarpatské Rusi , 66,3 11,9 21,8 

Uhrnem 
I 

34,6 
I 

34,9 
I 

30,5 

Relativní četnosti obyvatelstva, příslušného k zeměděls,tví, přibývá tedy ve směru od západu na východ 
(a současně ubývá obyvatelstva příslušného k průmyslu a živnostem), při čemž je zvlášt náhlý přechod 
mezi zeměmi sudetskými a karpatskými, 

Ze 100 obyvatelů výdělečně činných bylo 

v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku 
na Slovensku , 
na Podkarpatské Rusi 

Úhrnem 

samostatných 32'4 
34'3 
4ľ8 

49'1 

námezdních 67' 6 
65'7 
58'2 
50'9 

V plné shodě se vzrůstající četností zemědělského obyvatelstva přibývá stejným směrem i osob sa
mostatně výdělečně činných, neboi těch je právě v zemědělství poměrně více, než v ostatních odvětvích 
práce, 

Ze 100 obyvatelů náleželo 

zemědělství, I průmy':~lu a výrobním I ostatním oborům lesnictví práce a rybářství Zlvnostem 

U národnosti československé 34,6 34,4 31,0 

" ruské a maloruské 82,1 6,2 11,7 

" 
německé 23,0 45,5 31,S 

1/ maďarské 63(8 16,9 19,3 

1/ polské 16(2 55,5 28,3 

Jestliže tedy při sčítání lidu byl u národnosti československé poměr obyvatelstva obou tříd povolání 
(pro zemědělství a průmysl) v rovnováze, příslušelo na př, u národnosti německé k oborům průmyslo
vým téměř dvakráte tolik obyvatelstva než k výrobě zemědělské, Ještě větší nepoměr byl u národnosti 
polské, naproti tomu zcela opačný nepoměr nastal u dalších národností, uvedených v hořejším přehledu, 

Ze 100 obyvatelů výdělečně činných bylo 

u národnosti československé " 
ruské a maloruské , 
německé, 

maďarské 
polské 

samostatných 34'7 
53'S 
32'6 
42'8 
28'4 

námezdních 65'3 
46'2 
67"4 
57"2 
71"6 

Obdobně jako tomu bylo v přehledech pro jednotlivé země, stoupá i u jednotlivých národností s vý
raznějším zemědělským charakterem počet samostatně výdělečně činných, 

12 



Ostava republiky Československé je obsažena v ústavní lis6ně, vydané zákonem ze dne 29. února 1920, 
č. 121 Sb. z. a n. Podle ústavy je stát československý demokratická republika a její hlavou volený presi
dent. Zákonodárnou moc vykonává Národní shromáždění, skládající se z poslanecké sněmovny (300 pos
lanců) a senátu (150 senátorů). Volby do obou komor konají se podle zásady všeobecného, rovného, 
přímého a tajného hlasovacího práva a podle zásady poměrného zastoupení. President republiky je volen 
ve společné schůzi obou komor Národního shromáždění na dobu sedmi let. Prvním presidentem re
publiky byl zvolen po čtyřikráte Dr. T. G. Masaryk, po jeho odstoupe?í (r. 1935) Dr. Edvard Beneš. 
Vládní moc vykonává vláda (kolegium ministrů) v čele s předsedou. Clenové vlády (ministři) jsou po
věřeni presidentem republiky, aby vedli jednotlivé odborné resorty (ministerstva); mohou však býti též 
ustanoveni ministři bez portefeuille. Odborných ministerstev je nyní celkem 14. 

Ústava vytyčuje dále demokratická práva, svobody, jakož i pOl)innosti občanské, jež se ovšem pro 
mítají i do s,féry sociální. Vůdčí zásadou je rovnost. Všichni obyvatelé požívají naprosté a plné ochrany 
života a svobody bez ohledu na původ, příslušnost, jazyk, rasu nebo náboženství. Zaručena je svoboda 
osobní, majetková, domovní, tisku, právo shromažďovací a spolkové, tajemství listovní, svoboda učení a 
svědomí, svoboda projevu mínění. Omezení těchto svobod je možno pouze na základě zvláštních zákonů. 
Zvláštní kapitola ústavy je vyhražena ochraně národních, náboženských a rasových menšin. Všichni ob
čané jsou si před zákonem rovni a požívají stejných práv občanských a politických, nehledíc k tomu, 
jakého jsou jazyka, rasy neb náboženství. Jazykovým menšinám je zaručeno ústavní právo uŽÍvati svého 
jazyka ve styku soukromém a obchodním, v tisku a publikacích, ve shromážděních a náboženstvÍ. Bližší 
zásady jazykového práva a výhrady ve prospěch národních menšin, zejména pokud jde o styk s úřady, 
jsou obsaženy ve zvláštním ústavním jazykovém zákoně a v prováděcím nařízení. Všem občanům bez 
rozdílu národnosti, náboženství i rasy je zaručeno právo zakládati, říditi a spravovati ústavy lidumilné, 
náboženské a sociální, školy a jiné ústavy výchovné a v těchto. ústavech volně používati svého jazyka 
a náboženstvÍ. V městech a okresech, v nichž je usedlý značný zlomek státních občanů jiného jazyka než 
československého, zaručuje se dětem těchto občanů vyučování v jejich vlastní řeči. Rovněž se zaručuje 
národním, náboženským a jazykovým menšinám přiměřený podíl na požitku a používání veřejných sub
vencí, vyhražených ve státních, obecních neb jiných veřejných rozpočtech na výchovu, náboženství neb 
lidumilnost. 

Ústředním úřadem pro správu sociální je ministerstvo sociální péče; do jeho oboru působnosti 
náležejí: 

Otázky sociálně-politické, pracovní právo (po stránce vnitrostátní i mezinárodní), ochrana dělnictva, 
hromadné smlouvy pracovní, domácká práce, závodní výbory, dozor nad ochranou dělnictva (živnostenská 
inspekce), zprostředkování práce, ochrana domácího trhu práce, vystěhovalectví, péče o nezaměstnané. So
ciální pojištění - úrazové, nemocenské, invalidní, starobní, pensijní a pojištění veřejných zaměstnanců 
(hornické pojištění náleží do působnosti ministerstva veřejných prací). Péče o mládež a jiné osoby ochrany 
potřebné, péče o 'válečné a poválečné poškozen ce. Péče bytová, stavební. Ochrana spotřebitelii a drIJž
ste'vnictvi. 

V mnohých otázkách sociálních spolupracuje ministerstvo sociální péče s jinými ministerstvy, z jejichž 
agendy rovněž mnohé věci zasahují do oboru sociální péče. Zejména sluší uvésti ministerstvo vnitra, jež 
je příslušno pro věci chudinské, ministerstvo veřejných prací, příslušné v oboru péče hornické, minister
stvo spravedlnosti, příslušné pro sociální otázky 'v oboru správy justiční, ministerstvo veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy, působící v oboru zdravotním a socíálně hygienickém, ministerstvo zemědělství, pů
sobící v oboru péče o zemědělce, ministerstvo obchodu, prováděj ící agendu v oboru péče o živnostnictvo 
a ministerstvo zahraničních věcí, účastné ve všech otázkách, v nichž jsou dotčeny zájmy mezinárodní. 

Jako jednotky vnitřní správy působí obce, okresy a země. 
Ve správě obecní jsou obce a jejich orgány (obecní zastupitelstvo, obecní rada, starosta) význam

nými činiteli sociálními. Platí zásada obecní samosprávy, což znamená, že obce v rámci zákona mohou si 
své věci spravovati samy, ovšem pod dohledem státní správy. V tomto rámci náleží obcím zejména péče 
chudinská. 

V okresech a zemích je kombinován systém územní samosprávy se státní správou. Representanty 
samosprávy jsou okresní zastupitelstva a okresní výbory (v okresech) a zemská zastupitelstva a zemské 
výbory (v zemích). Do samostatné působnosti okresů a zemí náleží zejména humanitní, zdravotní, so
ciální, hospodářské, dopravní a kulturní zájmy okresu, příp. země a jejich obyvatelstva, které svým vý
znamem přesahují rozsah a potřeby obcí. Jest to zejména zřizování a, podporování ústavů, podniků a 
zařízení, jež jsou způsobilé, aby zlepšovaly tělesné i mravní blaho obyvatelstva, jeho bytové, zdravotní 
a sociální poměry. Representantem státní správy v okresu je okresní úřad v čele s okresním hejtmanem, 

Budova ministerstva sociálni péte v Praze. 

jenz Je zároveň předsedou okresního zastupitelstva a výboru; representantem státní správy v zemI JSou 
zemské úřady v čele se zemským presidentem, který je zároveň předsedou zemského zastupitelstva a vý
boru. Země jsou čtyři: Ceská, Moravskoslezská, Slovenská a Podkarpatoruská, okresů je celkem 250, 
z toho 7 magistrátů, t. j. městských úřadů, vykonávajících práva okresního úřadu. 

Vedle těchto orgánů vykonávají specielní úkoly sociální odborné úřady (ústavy)) a to úřady pro péči 
o v'álečné poškozence, ústavy pro péči o mládež a jiné osoby ochrany potřebné, živnostenské inspekto
ráty, úřady (zprostředkovatelny) práce, orgány správy bezpečnostní a úřady jiných oborů státní správy 
(zastupitelské úřady v cizině). 

Pro obor správy sociální mají velký význam orgány zájmové samosprávy, nositelé sociálního pojiš
tění, ústřední sociální pojištovna, nemocenské pojišťovny, úrazové pojištovny, všeobecný pensijní ústav, 
náhradní pensijní ústavy, léčebný fond veřejných zaměstnanců, v jiných směrech pak různá zájmová sdru
žení a stavovské organisace. 

Význačné postavení zaujímají i organisace péče dobrovolné) jež provádějí úkoly sociální péče jako 
činnost charitativní. 

O vědeckou propagaci sociálních úkolů pečuje především Sociální ústav, o výchovu sociálních pra
covníků pak zejména Masaryko'va státní škola zdravotní a sociální péče. 

* 
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NĚKOLIK ČíSEL O HOSPODÁŘSKÉ SITUACI ČESKOSLOVENSKA. 
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tl> ~..8..c: 
OC::oS v 'a S o ~ ::l «I ... ~]Ě~ '(:; -o ..... o o u..c: '0' '-(1.) ::J ~~~ >a) ll) :l 

o;j ..... o ..... 

Z~ o", ~ s..c:: o.'~ !;i ..... ':>- I>-o., 0.,,-, >oc:: v ..... > -o ,..a 0..:> ~ .. 
-------------- ----------------

l 2 3 4 5 6 I 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1929 41.630 2,506 19,11 15A 1,708 1,664 913 897 744 727 135,8 100,0 54 241 

1930 105.442 2,445 19,13 15,3 1,456 1,309 811 858 746 719 115,8 89,2 74 358 

1931 291.332 2,310 18,66 15,3 1,093 980 736 780 713 686 96,2 80,7 88 382 

1932 554.059 2,067 17,73 15,3 612 624 680 728 700 673 78,5 63,5 120 382 

1933 738.267 1,885 16,72 15,3 488 486 659 701 692 667 83,7 60,2 132 295 

1934 676.994 1,879 16,30 13,1 607 532 676 668 684 659 87,6 66,5 105 165 

1935 686.269 1,919 1~;,93 12,8 618 562 705 697 704 683 93,9 70,1 89 131 

1936 622.687 2,064 16,18 13,4 667 659 707 712 710 694 119,3 80,2 65 87 

1937 408.949 2,258 17,13 15,2 998 915 749 709 720 712 144,6 96,3 56 71 

1936: I. 850.010 1,734 15,85 12,7 496 530 711 716 712 695 107,9 75,4 92 105 

II. 860.239 1,766 15,72 12,7 600 545 704 717 713 694 110,6 73,7 86 111 

III. 797.770 1,847 15,81 12,7 631 586 706 714 712 693 113,1 75,0 83 114 

IV. 719.166 1,994 15,92 12,7 576 655 703 714 712 693 118,0 77,9 74 83 

V. 637.385 2,119 16,05 12,8 650 639 703 717 714 695 115A 76,6 52 84 

VI. 565.799 2,177 16,10 12,8 535 529 698 730 716 695 113,8 75,6 54 89 

VII. 508.081 2,208 16,28 12,7 580 549 699 720 709 689 114,7 75,7 49 79 

VIII. 483.502 2,210 16·36 12,7 697 583 691 702 708 692 118,8 78,5 53 56 

IX. 479.268 2,223 16,44 12,7 710 611 693 702 706 692 122,8 82,7 48 76 

X. 441.679 2,234 16,56 15,7 768 790 704 706 707 695 125,2 85,5 60 78 

XI. 510.205 2,207 16,56 15A 864 870 714 705 704 692 129,9 91A 51 87 

XII. 619.143 2,035 16,28 15,3 908 1,016 722 707 706 694 141,0 94,0 78 82 

1937: I. 667.486 1,880 16,32 15,2 650 699 737 707 711 699 147,6 92,6 54 73 

ll. 677.947 1,913 16,31 15,3 877 782 745 712 715 700 149,7 92,2 71 70 

III. 627.258 2,000 16,50 15,3 981 851 754 706 715 701 160,8 93,5 72 76 

IV. 503.632 2,192 16,71 15,3 952 1,021 764 705 715 702 160,0 96,7 61 69 

V. 385.061 2,345 16,92 15,2 1,041 977 755 708 717 703 145,6 99,8 56 81 

VI. 303.535 2A25 17,08 15,2 980 976 752 730 725 708 138,0 98,7 61 84 

VII. 248.127 2A25 17,29 15,2 874 832 763 717 723 714 150,6 97,1 44 48 

VIII. 233.318 2;426 17A4 15,2 1,145 931 759 702 720 713 151,0 98,1 37 53 

IX. 230.692 2,398 17,62 15,2 1,100 879 755 701 724 718 143,8 97,8 43 66 

X. 237.737 2,442 17,70 15,2 1,126 959 749 702 721 724 132,5 97,6 70 62 

XI. 333.455 2All 17,76 15,2 1,046 985 744 704 723 726 126,8 96,9 53 78 

XII. 459.142 2,212 17,40 15,2 1,200 1,072 732 710 725 728 128,9 94,3 48 85 

*) V tislcich. 

' '') Základ : ve sl. 10-13 : VU./1914 = 100; sl. 14 : 3. 1. 1927 = 100; sl. 15: průměr r. 1929 = 100. 
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OCHRANA DĚLNICTVA 
(PRACOVNí DOBA, PRÁCE :žEN A DĚTí, NOČNí PRÁCE, 

OCHRANA MZDY, KOLEKTIVNí SMLOUVY). 

Stav sociálně-politického zákonodárství a o patfení na ochranu pracujících osob jsou měfitkem vyspě
losti národa. Lidská společnost, organisovaná podle demokratických zásad, má ve své moci zvýšiti úroveň 
obYl/atelstva a postupem času - v klidných poměrech - zdokonalovati jeho :'Životní podmínky. Lidstvo 
může se v dobách míru přiblížiti ideálu sociální s pravedlnostia rovnosti. 

Ostavní listina státu československého vytyčuje ve své úvodní větě ideu spravedlnosti a rovnosti všech 
občanů před zákonem. Jest a bylo v:'Ždy snahou činitelů vedoucích stát, aby tato zásada byla té:'Ž prakticky 
1wedena v zivot v zákonných Předpisech, zejména na poli ochrany pracujících osob. 

Československé zákonodárné sbory projednaly od roku 1918 veliký počet zákonných osnov sociálně
politického rázu, připravených ministerstvem sociální péče a zlepšujících postavení pracujících a jejich 
ochranu v nej různěj ších směrech. . 

Prvním zákonem přijatým Národním shromážděním republiky Československé vůbec byl zákon o osmi
hodinné době pracovní ze dne 19. prosince 1918, Č. 91 Sb. z. a n. Při projednávání tohoto zákona prohlásil 
sociálně-politický výbor poslanecké sněmovny, že »osm hodin intensivní práce vydá více než sebedelší práce 
vyčerpaného člověka. A intensivně pracovat může jen zdravý člověk, jehož práce neubíjí, nýbrž těŠí«. Zákon 
byl přijat Národním shromážděním nejen zástupci dělnickými, nýbrž i zástupci průmyslu a zemědělství, 
zřejmě v přesvědčení, že jde o zákon prospěšný všem vrstvám obyvatelstva. Zástupci zemědělství odůvod
ňovali své kladné stanovisko k zákonu tím, že by jinak při nestejné pracovní době v zemědělství byl ještě 
zvyšován odchod dělnictva z venkova do měst. 

Zákon o osmihodinné době pracovní (k němu2 bylo vydáno prováděcí nařízení č. 11/1919) v pod
statě předstihl časově i obsahem usnesení prvé Konference práce, konané ve Washingtoně ve dnech 
29. října-29. listopadu 1919. Skutečná pracovní doba zaměstnanců nesmí trvati zásadně déle než 8 hodin 
ve 24 hodinách nebo nejvýše 48 hodin týdně. Osmihodinná pracovní doba vztahuje se bez rozdílu na 
všechny zaměstnance, tedy Rejen na dělníky, nýbrž i na zaměstnance ve vyšších službách, bez ohledu na 
druh jejich činnosti. V oboru živnostenském spadají pod zákon zaměstnanci jak při výrobě, tak i při ob
chodu. Osmihodinná pracovní doba platí však i pro zaměstnance v různých kancelářích, léčebných ústa
vesh, podnicích peněžních a pojišťovacích, veřejných podnicích zábavních atd. Osoba podnikatele neroz
h6duje. Zákon vztahuje se i na zaměstnance v závodech a ústavech provozovaných státem, veřejnými nebo 
soukromými svazky, fondy, spolky a společnostmi bez rozdílu, jsou-li rázu výdělečného nebo všeužitečného 
a dobročinného. 

Od ústavll a podniků státem provozovaných, pro něž platí osmihodinná pracovní doba, třeba ovšem 
rozlišovati úřady, vykonávající veřejnoprávní funkce státní, pro něž platí předpisy zvláštní, jež zákonem 
o osmihodinné pracovní době nebyly dotčeny. Prakticky ovšem i v úřadech jest upravena pracovní doba 
v rámci zákona o osmihodinné pracovní době; ve velké většině jest tu pracovní doba ještě kratší. 

V pracovních odvětvích, která vykazují výkyvy pro svůj přirozený pracovní postup anebo pro vlivy 
sezonní, jest povoleno rozděliti pracovní dobu v období 4 týdnů, v němž nesmí úhrn přesahovati 192 
hodiny. Tato výjimka jest povolena zejména podnikům zemědělským, obchodním zahradnictvím, cihelnám, 
sklárnám, stavebním živnostem a podobně. Toliko pro osoby, zaměstnané a bydlící v domácnosti zaměstna
vatelově a najímané na dobu delší než měsíc nebo určené k osobním službám, upravuje se pracovní doba 
tak, že jim přísluší ve 24 hodinách odpočinek 12 hodin, z něhož alespoň 8 hodin musí připadnouti na 
nepřetržitý klid v noci a alespoň V2 hodiny na odpočinek v době polední. Tato úprava platí zejména pro 
zaměstnankyně v domácnostech, čeleď, zemědělské deputátníky, kočí, kuchařky, vychovatelky, chůvy a pod. 

Vedle pracovní doby upravuje zákon také prac01mi přestávky denní a týdenní. Nejdéle po 5 hodi
nách nepřetržité práce musí se zaměstnanci poskytnouti přestávka alespoň 1.4 hodiny. Mladiství zaměst
nanci do 18 let nesmějí však pracovati nepřetržitě déle než 4 hodiny. Pracovní přestávky mohou od
padnouti u zaměstnanců starších 18 let, když za pravidelného chodu výroby jest zajištěn přiměřený čas 
k oddechu, jako je tomu na př. u topičů, obsluhovačů parních kotlů a motorů, u dělníků v barvírnách, 
bělidlech, papírnách, mlýnech a pod. Zvláštní předpisy platí pro živnostenské podniky, kde při práci 
se užívá látek zdraví škodlivých, takže požívání pokrmů v dílnách jest zakázáno. Týdenní klid je upra-
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Studijnf tlJtav pro zam'éJtnance fy Bafa, továrna na obuv ve Zlfně. 

ven tím způsobem, že zaměstnanci musí býti poskytnuta jednou týdně nerušená přestávka alespoň 32 hodin. 
Tato přestávka připadá v závodech, v nichž může se výroba bez obtíží přerušiti, zpravidla na neděli. 

Týdenní pracovní přestávka jest upravena odchylným způsobem pro ženy, Zaměstnané v továrnách. 
Nerušená přestávka týdenní začíná jim v sobotu, nejpozději o 2. hod. odpolední. Tím má býti umožněno 
dělnicím obstarati v sobotu nutné práce v domácnosti. 

Zákon o osmihodinné pracovní době upravuje též otázku nočn{práce, t. j. práce v době od 10. ho
diny večerní do 5. hodiny ranní. Noční práce jest zakázána s výjimkou těch podniků nepřetržitě pro
vozovaných, v nichž z důvodů technických nelze výrobu zastaviti. Vedle toho může býti noční práce do
volena ministerstvem sociální péče, vyžaduje-li toho veřejný zájem nebo pravidelná potřeba obecenstva. 
Noční práce je tedy dovolena zejména v těchto druzích podniků: v obchodních zahradnictvích pro ni
čení nočních škůdců v zahradách, v květnu až říjnu při zalévání květin a při dopravě zboží na jarní trhy, 
v podnicích zemědělských, vinařských a ovocnických jednak pro obsluhu dobytka, jednak pro práce, spo,
jené s přípravou a dovozem zemědělských výrobků na trh, pokud ovšem nemohou býti provedeny v době 
denní, v papírnách, obilních mlýnech, mlékárnách pro příjem a výdej mléka, elektrárnách, plynárnách, 
tiskárnách denních listů, výpravnách novin, divadlech a pod. Konečně jest dovoleno v noci vykonati pře
chodné práce, vyvolané nutnou opravou závodního zařízení při poruchách, když by pravidelný chod zá
vodu na delší dobu byl ohrožen. K noční práci smí se používati toliko mužů, starších 16 let. teny ne
smějí se při noční práci zaměstnávati. Ministr sociální péče byl zmocněn, aby· dovolil noční práci žen 
v určitých podnicích a závodech, v nichž se zpracují suroviny nebo látky, podléhající rychlé zkáze. Na 
základě tohoto zmocnění jest povolena výjimečně a přechodně po dobu pracovní sezony noční práce žen 
starších 18 let pro výrobu konserv, ovocných štav, sušení zeleniny a ovoce. Kromě toho jest povolena 
noční práce žen starších 18 let, vyžaduje-li toho nepřetržitá služba v podniku nebo zvláštní zřetel k ve
řejným zájmům a sestává-li práce žen z úkonů. poměrně málo namáhavých. V této kategorii jde zejména 
o určité práce v zemědělství, v hotelech a kuchyních, v hostinských živnostech, v nádražních pokladnách 
dopravních podniků, při telegrafní a telefonní službě, v divadlech, zábavních podnicích, nemocnicích, po
rodnicích, ústavech pro choromyslné, trestnicích a pod. Rovněž v lékárnách jest dovolena noční práce žen 
starších 18 let zvláštním nařízením. 
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Ozdravovna (Jpolku "Plee o pracujfcf doroJt" v Praze) ve Strnadech. 

Pokud jde o práci přes čas, stanoví zákon o osmihodinné pracovní době, že lze dovoliti prodloužení 
pracovní doby, byl-li přerušell pravidelný provoz podniku živelními událostmi nebo nehodami, či nastala-li 
ve -yeřejném zájmu nebo z jiných naléhavých důvodů zvýšená potřeba práce a nelze-li učiniti jiná opatření. 
Pródloužiti práci přes zákonitou dobu pracovní jest dovoleno jen se svolením úřadů; před udělením po
v~ení se zkoumá, zda zvýšené potřebě práce nelze vyhověti jiným způsobem, zejména rozmnožením počtu 
hměstnanců. Úhrnem nesmí práce přes čas přesahovati 2 hodiny denně a 240 hodin v roce. Toto obme
zení neplatí toliko pro práce nutné, zejména pto opravy, když hrozí nebezpečí pro život, zdraví a veřejný 
zájem, avšak pouze pro dobu přechodnou, z technických důvodů nevyhnutelně nutnou, a není-li možno 
tyto práce vykonati v obvyklé době pracovní. Pro takové práce není sice třeba úředního povolení, třeba 
je však oznámiti úřadům, povolaným rozhodovati o práci přes čas, trvají-li déle než 3 dny. Zvláštního 
povolení nevyžadují také práce pomocné, které nutně předcházejí výrobě nebo po ní následují, jako na př. 
vytápění kotlů, čištění závodních místností, krmení dobytka a pod. Za tako:vé práce považuje se i nutné 
odevzdávání služby u těch skupin pracovních, u nichž je to nutno v zájmu jejich souvislosti, vyžaduje-li 
toho nepřetržitý postup výroby nebo provozu. V podnicích, určených k veřejné potřebě, zejména v podni
cích dopravních, může se prodloužiti pro některé skupiny zaměstnanců pravidelná doba pracovní, když za
městnanec jest sice na místě služebnÍm v pohotovosti, avšak jeho skutečná práce nevyžaduje více než 6 hodin 
denně. Toto prodloužení připouští se toliko tehdy, když kolektivní smlouvy, sjednané mezi zaměstnavateli 
a zaměstnanci, schválil ministr sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry. V podnicích železničních 
rozhoduje o této úpravě pracovní doby ministr železnic, vyžádav si před tím stanovisko zástupců zaměst
nanců. Jak mimořádné pracovní hodiny, které se považují za práci přes čas, tak i práce pomocné a pří
pravné, pokud přesahují pravidelnou dobu pracovní, mají býti podle zákona o osmihodinné době pra
covní zvláště placeny. 

Vedle zákazu noční práce žen a mladistvých zaměstnanců obsahuje zákon o osmihodinné době pra
covní ustanovení o tom, že mladistvých zaměstnanců do 16 let a zaměstnankyň do 18 let smí se užívati 
pouze k pracem lehkým, které nejsou na újmu jejich zdraví a nepřekážejí jejich tělesnému vývoji. V podni
cích, na které se tento zákon vztahuje, nesmějí se zaměstnávati námezdně děti, dokud neukončily jednak 
povinné návštěvy školní a jednak nedosáhly věku 14 let. 
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Dětskou práci upravuje zákon ze dne 17. července 1919, Č. 420 Sb. z. a n. Ve dnech školního vyučo
vání lze zaměstnávati děti do 14 let nejdéle 2 hodiny. Před dopoledním vyučováním a 2 hodiny před vy
učováním odpoledním jest zakázáno děti zaměstnávati. Po vyučování musí jim býti poskytnut hodinový 
odpočinek. Ve dnech, kdy se vyučování nekoná, nesmí trvati práce dětí déle než 4 a v zemědělství a 
v domácnosti déle než 6 hodin. O nedělích a svátcích jest dětská práce zakázána. V noci jest poskyt
nouti dětem nepřetržitý klid mezi 8. hodinou večerní a 7. hodinou ranní, v zemědělství a v domácnosti 
mezi 8. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Užívati dětí ku práci nebo jinak je zaměstnávati je dovoleno 
jen potud, pokud tím děti nejsou poškozovány na zdraví a ohrožovány v tělesném a duševním vývoji 
nebo v mravnosti a pokud to nepřekáží jejich povinnosti školní docházky. Není dovoleno zaměstnávati 

děti před dokonaným 12. rokem, pouze v zemědělství a v domácnosti může býti uŽÍváno dětí již po doko
naném 10. roce k pracem lehkým. V určitých provozovnách a v určitých zaměstnáních není vůbec dovo
leno užívati dětí ku práci nebo je jinak zaměstnávati. V živnostech hostinských a výčepnických, při veřej
ných představeních a při práci domácké platí rovněž různá obmezení při zaměstnávání dětí. Osoby, které 
zaměstnávají cizí děti, jsou povinny vésti jejich seznam a požádati obecní úřad o zvláštní pracovní lístek 
pro každé dítě. Jsou-li pochybnosti o tělesné nebo duševní způsobilosti dítěte k té které práci, může obecní 
úřad naříditi prohlídku dítěte úředním lékařem na útraty zaměstnavatele. Podle jeho vyjádření jest možno 
vydání lístku odepříti. 

Zivnostenský řád, živnostenský zákon platný pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (zákon Č. 259/ 
1924 Sb. z. a n.) obsahuje některá zvlástní ustanovení na ochranu žen. Týkají se na př. ochrany šesti
nedělek a ochrany mravnosti žen. Zákon o soukromých zaměstnancích Č. 154/1934 Sb. z. a n. přiznává 
ženám v případě porodu právo na plat až do 6 týdnů. 

Zivnostenský řád, resp. zákon obsahuje zvláštní ustanovení o za:městnávání mladistvých pomocník12 a 
podrobné předpisy o učních. Upravuje zejména: učební smlouvu, učební a zkusnou dobu, povinnosti za
městnavatele a učně, zrušení učebního poměru, učňovské a tovaryšské zkoušky aj. 

Zákonodárství Československé republiky vyhovělo dávným přáním pracujících nejen tím, že upravilo 
délku pracovní doby, pracovní přestávky, noční práci, práci žen a dětí, nýbrž splnilo i velmi důležité po
žadavky, týkající se hospodářského povznesení pracujících, nebot vydalo celou řadu předpisů na ochranu 
mezd (platů). Šlo tu o několik velmi důležitých úkolů, které před převratem nedošly výrazu v zákonodár
ství rakouské monarchie. Jedním z těchto požadavků bylo stanoviti minimální mzdy v těch pracovních obo
rech, kde hrozí nebezpečí t. zv. )hladových mezd«. Dále bylo třeba chrániti mzdy kolektivně sjednané 
odborovými organisacemi zaměstnanců a zaměstnavatelů proti jejich ohrožování individuálními smlouvami, 
jakož i proti soutěži nesmluvních závodů. Ve všech těchto směrech přinesla Československá republika velmi 
podstatná zlepšení. Zákonem ze dne 12. prosince 1919, Č. 29 z roku 1920 byly zavedeny ústřední komis.e 
domácké práce, složené ,z 1/') ze zástupd'l podnikatel&, 1~ zástupců domáckých dělníkfr příslušného výrob
ního odvětví a 1/, nestranných odborníků. Vedle ústředních komisí domácké práce jest zákonem umož
něno ustaviti pro menší místní obvodv obzJodní komise dom,ácké práce. 

Ujednají-li sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanCll výrobních odvětví domácké práce. pro něž byly 
zřízeny ústřední komise, mzdy dělníků nebo ceny odváděného zboží a jiné pracovní a dodávkové pod
mínky tarifní smlouvy. platí ustanovení tarifní smlouvy o vzájemnvch plněnkh stran za součást každé 
smlouvy, která byla siednána mezi příslušníky sdružení, zúčastněných na tarifní smlonvě. 

Pokud jde o ochranu mezd v ostatních oborech, stanovilo zákonodárství Československé re
publiky postupně ochranu hrom.adnVch smlu1) pracovních různými Zákonodárnými opatřeními, k je
jichž vydání došlo teprve v poslední době. Podle předpisů převzatých Československou republikou 
z dřívější doby, platilo, že hromadné smlouvy mohou býti kdykoliv vyloučeny při siednávání 
individuelních smluv. Toliko v různých specielních normách razila si cestu opačná zásada, že 
totiž kolektivní smlouvY, sjednané mezi odborovými organisacemi zaměstnavatelskými a zaměstnanec
kými, nesmějí býti při sjednávání individue1ních smluv vyloučeny. Tuto nevylučitelnost hromadných smluv 
pracovních vyslovil nejprve zákon o domácké práci. Také zákon č. 82/1920 Sb. z. a n., kterým se upra
vují právní poměry domovníků, prohlašuje, že odměna, stanovená v kolektivních smlouvách, jest pro obě 
strany závazná, náležejí-li navzájem k organisacím, které smlouvu sjednaly. Pak ještě celá řada specielních 
předpisfi přijala tuto zásadu nevylučitelnosti hromadných smluv pracovních. Avšak teprve nařízení ze dne 
26. června 1937, Č. 141, trvale stanovilo, že v závodech, pro které platí hromadná smlouva pracovní, ne
smějí býti po dobu jejich platnosti zkráceny nároky zaměstnancovy, plynoucí z ustanovení hromadných 
smluv pracovních, ledaže by k tomu dala souhlas odborová organisace zaměstnanecká, která hromadnou 
smlouvu pracovní sjednala. Zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 258 Sb. z. a n., stanoví, že hromadné 
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smlouvy pracovní, ujednané mezi odborovými organisacemi zaměstnaneckými a zaměstnavatelskými, nemo
hou býti vypověděny ani jinak zaniknouti do 31. prosince 1938. Tento předpis prodlužuje zákaz výpovědi 
hromadných smluv pracovních, který byl nejprve uzákoněn vládním nařízením ze dne 15. června 1934, 
č. 118, a později prodlužován dalšími zákonnými předpisy. Zákaz výpovědí hromadných smluv pracov
ních měl zajistiti ochranu mezd v době krise tak, aby nenastalo neúměrné klesání životní úrovně zaměst
nanců. Zákon Č. 258/1937 přinesl uvolnění nevypoyěditelnosti hromadných smluv v tom směru, že do
hodou smluvních stran, které sjednaly hromadnou smlouvu pracovní, mohou býti hromadné smlouvy pra
covní doplněny nebo pozměněny. 

Ochrana hromadných smluv pracovních před výpovědí, jakož i jejich nevylučitelnost při sjednávání 
individuálních pracovních (služebních) smluv jest toliko prvým stupněm legislativní úpravy této otázky. 
Takováto zákonná úprava týká se toliko závodů, které sjednaly hromadnou smlouvu pracovní; tyto zá
vody mohou však býti poškozovány soutěží mimosmluvních závodů, které nejsou organisovány v odbo
rové organisaci zaměstnavatelské, jež sjednala hromadnou smlouvu pracovní a mohou tedy platiti zaměst
nancům libovolné mzdy. Účinek těchto nesrovnalostí v podmínkách pro soutěž mezi jednotlivými závody 
smluvními a mimosmluvními projevil se nejjasněji v textilní výrobě, kde začaly vznikati drobné mimo
smluvní závody, na které se nevztahovala žádná hromadná smlouva pracovní. Tyto závody platily nižší 
mzdy a mohly vyráběti za ceny, které byly nedostupné velkým, dobře vedeným podnikům, které - vá
zány podmínkami hromadných smluv pracovních - musely zastavovati provoz. Bylo proto nutno přikro
čiti nejprve v textilní výrobě k další etapě ochrany kolektivních smluv. Vládní nařízení ze dne 29. dubna 
1935, č. 102, upravilo pro přechodnou dobu otázku tuto tím způsobem, že umožnilo, aby ministerstvo so
ciální péče v dohodě s ministerstvem obchodu, průmyslu a živností prohlásilo za závazné hromadné 
smlouvy pracovní, které platí nejméně pro 70% dělnictva, zaměstnaného v tom kterém obvodu v textil
níchzávodech, na něž se vztahuje hromadná smlouva pracovní. Platnost hromadné smlouvy pracovní 
může pak dále býti rozšířena i na závody téhož textilního odvětví v sousedních soudních 'okresech, na
lézajících se mimo oblast platnosti hromadné smlouvy pracovní, jestliže tyto závody hromadnou smlouvu 
pracovní doposud nemají a jestliže počet zaměstnaného dělnictva v textilní výrobě není v tomto soud
ním okrese větší nežli počet dělnictva v soudním okres,e, pro který hromadná smlouva již platí. Účin
nost nařízení č. 102/1935 stanovena nejprve do 30. dubna 1936 a později, když bylo zřejmo, že při
nesla úprava prospěch textilnlm závodům i dělnictvu, prodlužována postupně, neposledy do 31. prosince 
1940 (vládní nařízení č. 140/1937 Sb. z. a n.). 

Podle obdoby úpravy v textilu vydáno bylo 26. června' 1937 další vládní nařízení (č. 141/37), kte
rým se umožňuje, podobně jako v textilní výrobě, prohlásiti za závazné hromadné smlouvy pracovní 
v kterémkoliv jiném oboru. Podle tohoto nařízení mfrže ministerstvo sociální péče v dohodě s příslušným 
minis.~~rstvem, zastupujícím zájmy výroby, prohlásiti za závaznou hromadnou smlouvu pracovní pro kte
roultohv oblast anebo odvětvL Po prohlášení závaznosti platí všechna ustanovení hromadné smlouvy pra
covní ve všech závodech příslušné oblasti a příslušného odvětví i v tom případě, není-li zaměstnavatel 
nebo zaměstnanec členem organisace, která ujednala hromadnou smlouvu pracovní. 

Platný právní řád upravuje tedy v podstatě tři otázky: dočasnou nevypověditelnost hromadných 
smluv pracovních (do 31. prosince 1938), jejich nevylučitelnost a jejich závaznost. Jako další důležité 
opaření jest uvésti § 39 zákona ze dne 4. července 1931, Č. 131, o pracovních soudech, který umožňuje 
smírčí a rozhodčí řízení pro hromadnou ,úpravu mzdových poměrů. Podle něho mohou býti hromadné spory 
mezi jedním nebo několika zaměstnavateli nebo jejich jednou nebo několika odborovými organisacemi a 
jednou nebo několika odborovými organisacemi zaměstnanců na žádost některé ze stran předloženy pra
covnímu soudu, v jehož obvodu spor vznikl, aby spor odklidil smírem. Smír v takových sporech před 
pracovním soudem ujednaný jest pro obě strany závazný po dobu 6 měsíců, pokud nebyla ve smíru 
samém ustanovena lhůta jiná. Pracovní poměry členů organisací, které smír ujednaly, jest pak posuzo
vati podle obsahu smíru. Neohlásí-li jedna ze stran nejméně měsíc před skončením lhůty pracovnímu 
soudu, že nadále smírem vázána býti nechce, jest smír závazný pro obě strany na dalších 6 měsíců nebo 
na další dobu, která byla ve smíru ujednána. O takovém prohlášení zpraví pracovní soud druhou stranu. 
Toto ustanovení zákona o pracovních soudech nabude účinnosti teprve v době, kterou stanoví vládní 
nařízení. 

Jak jest patrno ze stručného vylíčení zákonodárné činnosti, která upravila v prvých dvaceti letech Česko
slovenské republiky ochranu pracujících v nejrůznějších směrech, bylo v této poměrně krátké době vyko
náno mnoho, a to nejen v zájmu ochrany zaměstnanců, nýbrž nepřímo i pro rozvoj a konsolidaci výrob
ních poměrů a pro celkový rozkvět hospodářský vůbec. 
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DOMÁCKÁ PRÁCE. 

Zák. Č. 29/1920, vládní nař. č. 628/1920 Sb. z. a n. 

Vedle tovární a živnostenské výroby vyskytuje se u nás tradičně také domácká práce. Je to určitá 
forma průmyslové výroby vyznačující se tím, že zaměstnanci nepracují v dílnách svých zaměstnavateh\ 
nýbrž zpravidla ve svých obydlích a to buď sami nebo se členy $vých rodin. Dělníci domáčtí jsou stejně 
jako dělníci dílenští v námezdním poměru ke svým zaměstnavatelům a povinni říditi se jejich příkazy. 
Nejs.ou vázáni továrním řádem a kázní, ani určitou pracovní dobou; mohou započíti s prací, kdy jim 
libo a také podle své vůle práci skončiti, jejich hospodářská závislost na zaměstnavateli bývá však tím 
větší, poněvadž zpravidla dostávají velmi nízkou mzdu. Domáčtí dělníci pracují vlastními výrobními pro
středky, na rozdíl od výroby řemeslné nepracují však na vlastní účet pro své zákazníky, .nýbrž na účet svého 
podnikatele, jemuž odvádějí své výrobky za předem sjednanou nebo stanovenou mzdu. Posice zaměstnava
telova v domácké práci tkví tedy hlavně ve znalosti trhu a v disposici s kapitálem potřebným k nákupu 
surovin a odbytu výrobků. 

Charakteristickými znaky domácké práce jsou na jedné straně decentralisace výroby a z toho vyplý
vající nízká výrobní technika, na druhé straně levnost a nenákladnost výroby a nízká úroveň mezd. Do
mácká práce, jež není vlastně nic jiného než roztroušená tovární výroba, bývá často směšována s t. zv. 
podomáckým lidovým průmyslem. Toto směšování není však správné, nebol mezi oběma kategoriemi jest 
zásadní rozdíl. Domácký průmysl jest druh výroby, kde pracovníci, dělník nebo mistr, jsou v námezdním 
poměru k zaměstnavateli, naproti tomu domácí rodinná výroba vyznačuje se tím, že pracovník vyrábí 
nebo zpracovává zboží vždy v domácnosti pouze se členy své rodiny jako samostatný výrobce (nikoliv 
v námezdním poměru) a prodává své výrobky přímo zákazníkům-spotřebitelům nebo i zákazníku-obchod
níkovi. Zaměstnává-li takový »domácí« výrobce pomocné dělníky, stává se živnostníkem, pracuje-li pro vý
robního podnikatele, stává se domáckým dělníkem nebo mistrem. Domácí rodinná výroba, která jest nej
primitivnějším typem výrobním zpravidla bez jakékoliv obchodní a odbytové organisace, jest obyčejně 
předchůdcem domácké práce, z níž pak zase namnoze vyvine se výroba dílenská - tovární. 

Většina domáckých dělníků jsou osoby, které nemají žádného majetku a jimž domácká práce jest 
jediným zdrojem výdělku. Domáckou prací zabývají se však i jiné vrstvy obyvatelstva. Jsou to zejména 
malí zemědělci, jejichž hospodářství neposkytuje jim dostatečných prostředků k obživě, takže jsou nuceni 
v dobách, které nevyžadují jejich plného zaměstnání v hospodářství - zejména v zimě - přivydělávati 
si domáckou prací. I tento druh pracovníků možno považovati za domácké dělníky, jestliže pracují pře
vážně ve mzdovém poměru pro podnikatele domáckého průmyslu za tím účelem, aby si opatřili doplněk 
příjmů nezbytně nutných k uhájení své existence. Za těchto předpokladů dlužno do uvedené kategorie 
zahrnouti i takové domácké pracovníky; kteří mají třeba i živnostenský list, ale zabývají se převážně vý
robou nebo zpracováním zboží pro s·vého zaměstnavatele-podnikatele, k němuž jsou v námezdním poměru 
a toliko v menší míře pracují také jako samostatní živnostníci. -

Domácká práce vyskytuje se u nás odedávna. Hlavními jejími odvětvími jsou výroba skla, oděvů a 
prádla, kozeného zboží (zejména obuvi a rukavic), textilního zboží (na př. krajky, žinilkové zboží, tkaní 
suken a pod.), zpracování perletě a dřeva a výroba hudebních nástrojit. 

Národohospodářský význam domácké práce jest velmi značný, ježto velká část výrobků, pocházejících 
z domácké práce, se vyváží, ba některé obory domácké práce jsou typicky vývozním oborem, jenž tvoří 
značnou položku v obchodní bilanci (sklářství). 

Neutěšené poměry v domácké práci přiměly již rakouskou vládu, že se zabývala myšlenkou na ně
jakou právní úpravu již od roku 1898. Konečná rakouská vládní osnova, která se vztahovala na veškeru 
domáckou práci, byla dohotovena 26. srpna 1918 a projednávána v sociálně-politickém výboru a pod
výboru rakouské poslanecké sněmovny za předsednictví říšského poslance, pozdějšího prvého českosloven
ského ministra sociální péče Dr. Wintra. V novém státě byla brzy pociťována naléhavá potřeba zákonné 
1,tpravy poměrů domácké práce. Zákon ze dne 12. prosince 1919, Č. 29 z r. 1920, upravuje souhrnně po
měry domácké práce. K tomuto zákonu bylo vydáno prováděcí nařízení ze dne 26. listopadu 1920, č. 628. 
Zákon vstoupil v účinnost dne 17. července 1920, prováděcí nařízení dne 3. prosince 1920. 

Hlavním obsahem zákona jest úprava pracovních, zejména mzdových poměrů. Zákon sleduje pře
devším ochranu kolektivních smluv, dále pak umožňuje autoritativní určování minimálních mezd a mi
nimálních cen. Působnost v druhém směru svěřuje zvláštním institucím, zvaným komise domácké práce. 
Zákon rozeznává komise úst~ední a obvodní. Ostřední komise zřizují se pro jednotlivá výrobní odvětví 
domácké práce; jejich působnost vztahuje se na oblast celého státu. Obvodní komise domácké práce možno 
zříditi pouze pro ta odvětví domácké práce, pro něž již působí ústřední komise; jejich působnost vzta-
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huje se jen na určitou oblas·t. Obvodní komise připravují návrhy na stanovení nejnižších mezd, ústřední . 
komise stanoví na základě došlých návrhů tyto mzdy jako řády domácké práce. Kromě toho mohou 
ústřední komise stanoviti také nejnižší ceny zboží a' upravovati jiné pracovní a dodávkové podmínky. 
Dodržování stanovených mezd a jiných usnesení ústředních komisí jest dáno pod přísnou sankci zákona. 

Na základě zákona byly až dosud zřízeny tyto komise domácké práce: 

ve výrobě textilní: 

ústřední komise v Praze, obvodní komise v Aši, Nejdku, Rumburku, Vamberku, Červeném Kostelci, Ji
lemnici, Bakově, Jihlavě, Svitavách, Bruntále a v Hlinsku; 

ve výrobě oděvů a prádla: 

ústřední komise v Praze, obvodní komise v Plzni, Brně, Třešti, Hlinsku, Vys. Mýtě, Teplicích-Šanově, 
Prostějově, Bratislavě, Banskej Bystrici, a Dolní Pou stevně ; 

ve výrobě zboží sklářského: 

ústřední komise v Praze, obvodní komise v Jablonci n. Nis., Želez. Brodě, Boru u Čes. Lípy, Turnově 
a v Hořicích; 

[Je výrobě zboží perlelářského: 

ústřední komise v Jihlavě, obvodní komise v Zirovnici; 

ve výrobě kožedělné: 

ústřední komise v Praze, obvodní komise v Praze, Pardubicích, Kutné Hoře, Vlašimi, KarI. Varech, 
Dobříši, Prostěj ově, Třebíči, Liberci, Plzni a v Brně; 

. ve výrobě hudebních nástrojů,' 

ústřední komi~e v Praze, obvodní komise v Schonbachu u Chebu. 

Největším úspěchem komisí domácké práce jest vydání celé řady ceníků minimálních mezd. Od roku 
1922 bylo jich vydáno v oboru domácké práce sklářské 28, v oboru textilní výroby 4, ve výrobě kože
dělné 12 a ve výrobě oděvů a prádla 8. Pro domáckou práci perleťářskou a pro výrobu hudebních ná
strojů nebyly dosud vydány řády domácké práce. 

O rozsahu domácké práce svědčí tato data: Roku 1902 bylo v celém Předlitavsku 463.536 domác
kých dělníků, z toho v samotných Čechách 203.204, na Moravě 58.421 a ve Slezsku 14.579, tedy dohro
mady v těchto zemích 276.2Q4 domáckých dělníků. V Československu nebylo dosud uskutečněno sčítání 
domáckých dělníků; v r. 1930 bylo provedeno toliko sčítání počtu závodů domáckých pracovníků a na
počteno: 

v zemi České . 47.958 
v zemi Moravskoslezské 15.601 
v zemi Slovenské 2.149 
v zemi Podkarpatoruské 96 -------------------------------------------

úhrnem v Československé republice. 65.804. 

Z tohoto počtu závodů domáckých pracovníků lze .. s . pravděpodobností usuzovati na přibližný počet do
máckých dělníků a odhadnouti jej na 200.000 osob. 

Pokud se týká místního rozdělení, jest domácká práce rozšířena především v chudých horských kra
jích, kde jest namnoze jediným pramenem výživy obyvatelstva (zejména Rudohoří, Krkonoše, Českomo
ravská Vysočina, horské kraje slovenské), v druhé řadě pak v chudých krajích zemědělských, kde jest 
domácká práce vedlejším zaměstnáním a doplňkem nedostatečného příjmu v zemědělství (jižní Čechy) 
a konečně ve velkých městech (Brno, Praha, Prostějov), kde zejména konfekční domácká práce bývá 
pomocným pnimenem příjmů chudších vrstev obyvatelstva. 

ZÁVODNÍ VÝBORY. 

Zákon č. 330/1921, vlád. nař. č. 2/1922 a Č. 181/1934 Sb. z. a n. 

Působením odborových organisací dělnických bylo již v bývalém Rakousku dosaženo toho, že v ně
kterých hospodářských odvětvích mohli býti zaměstnanci zastoupeni svými důvěrníky nebo důvěrnickými 
sbory při řešení otázek, souvisejících s vnitřním životem v závodě. - Zastoupení takové záleželo však 
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povšechně jenom v tom, že zástupci dělnictva mohli projevovati zaměstnavateli svfrj názor na př. o úpravě 
poměrfr v závodě anebo o technickém postupu, ale zaměstnavatel nebyl tím nijak při svém rozhodo
vání vázán. 

Teprve právní řád republiky Československé vyhověl požadavku po nové úpravě poměrů mezi za
městnavatelem a zaměstnanci tím, že stanovil spoluúčast zástupců zaměstnanců na sprá ·vě zál!odtt. Stalo 
se tak zákonem ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n., o. závodních a revírních radách v průmyslu 
hornickém a pak všeobecným zákonem o závodních výborech ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n. 
Oba zákony patří vedle zákonfr o osmihodinné době pracovní a o pojištění sociálním mezi nejdůležitější 
vymoženosti sociálně politické v Ceskoslovenské republice. 

Zákon o závodních výborech, jehož provádění spadá do působnosti ministerstva sociální péče, nabyl 
účinnosti počátkem roku 1922. K jeho provedení bylo vydáno vládní nařízení č. 2/ 1922 Sb. z. a n. 
Vládním nařízením č. 181/ 1934 změněn byl zákon v tom směru, že funkční období závodního výboru 
bylo stanoveno na dobu dvou let na místo dřívějšího období jednoročního. Kromě toho byl zákon o zá
vodních výborech doplněn i některými dalšími ustanoveními zákonnými. Jsou to: § 12, odst. 2 zák. 
č. 67/1925 Sb. z. a n., o spolupůsobení závodních výborů při rozvrhu placené dovolené pro zaměst
nance, čl. LI bankovního zákona č. 54/ 1932 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje působnost zákona o závod
ních výborech i na peněžní ústavy a peněžní podniky v cit. zákoně uvedené, § 9 zákona Č. 251 / 1933 
Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje působnost zákona o závodních výborech i na prodejny zboží za jednotné 
ceny, § 22 zákona č. 147/ 1934 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje působnost zákona o závodních výborech 
i na soukromé pojišťovny, § 12, odst. 7 zákona o sociálním pojištění č. 146/ 1934 Sb. z. a n., jímž se 
zavádí spolupůsobení závodního výboru při zjišťování průměrného výdělku pojištěnců, § 103 zákona 
č. 77/1935 Sb. z. a n., který rozšiřuje působnost zákona o závodních výborech i na podniky dopravy 
motorovými vozidly a § 2 vlád. nař. č. 134/1935 Sb. z. a n., jímž se zavádí spolupůsobení závodního 
výboru při hromadném propouštění zaměstnanců závodu. 

Zákonem o závodních výborech a zákony jej doplňujícími byl uskutečněn požadavek určité samo
správy práce v závodech. Zaměstnavatel zůstal sice i nadále vlastníkem prostředků výrobních a nositelem 
práv a jednotlivých smluv pracovních, ale závodnímu výboru jakožto zastupitelskému orgánu zaměst
nanců v závodě bylo přiznáno právo, aby zasahoval určitým způsobem a určitými prostředky do poměrů 
mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. Na místo dřívějšího neobmezeného rozhodování zaměstnavatelova 
nastoupil režim nový, konstituční v tom smyslu, že zaměstnavatel jest při rozhodování o otázkách, tý
kajících se pracovního poměru zaměstnanců, vázán buď souhlasem nebo aspoň spolupůsobením zástupců 
zaměstnanců v závodě. Obmezení zaměstnavatelova, vyplývající ze zákonných ustanovení, jsou především 
rázu negativního. Zaměstnavatel jest povinen trpěti zřízení a působnost závodního výboru, přijmouti 
jeho součinnost ve všech otázkách, týkajících se úpravy pracovních a mzdových poměrů zaměst

nanců a úpravy poměrů, zabezpečujících jejich zdraví v závodě, dále při otázkách, týkajících 
se udržování kázně a pořádku v závodě, jakož i při propouštění jednotlivých zaměstnanců, 
pracujících v závodě déle než tři léta a při propouštění hromadném, z příčin mimo pra
covní poměr ležících atd. Zaměstnavatel jest však povinen i k plněrií positivnímu, na př. doručiti 
volebnímu výboru seznam zaměstnanců, doručiti předsedovi závodního výboru nebo jeho náměstku opisy 
pracovních smluv a řádů a sděliti jim i další jejich změny, podávati zprávy o obchodním a správním 
stavu závodu, o jeho výkonnosti a záměrech pro další dobu, vyrozuměti předsedu závodního výboru 
o komisionelním řízení nebo o příchodu dozorčího orgánu a pod. Všechny tyto povinnosti jsou povin
nostmi právními a jejich splnění jest vynutitelno rozhodnutím zvláštního orgánu - rozhodčí komise. 
Nález této komise, opatřený politickým úřadem doložkou vykonatelnosti, jest vykonatelný soudem. Vedle 
toho jest i značná část povinností zaměstnavatelových postavena pod sankci trestnÍ. Trestní řízení zaha
juje se v takových případech na návrh závodního výboru. 

Podle dnešního právního stavu může býti zřízen závodní výbor v každém samostatném závodě vý
dělečně činném, pokud jest v něm zaměstnáno trvale aspoň 30 zaměstnanců a který trvá aspoň půl roku 
od zahájení výroby. Závodní výbor volí sena dobu dvou let a čítá v závodech se 30 až 60 zaměst
nanci 3 členy, s více než 60 až 100 zaměstnanci 4 členy atd. Počet členů závodního výboru zvyšuje se 
podle počtu zaměstnanců v závodě a může čítati nejvýše 20 členů. Za každého člena volí se i náhradník. 
Za základ béře se počet zaměstnanců v den vypsání volby. K volbě členů závodního výboru jsou opráv
něny všechny osoby, které v době vypsání volby byly v podniku zaměstnány za mzdu nebo za plat aspoň 
po dobu 3 měsiců a dovršily již 20. rok svého věku. Volitelní jsou pak zaměstnanci závodu, pokud pra
cují v dotyčném odboru živnostenském nebo v povolání aspoň 3 roky a v době vypsání volby jsou za
městnáni v podniku nepřetržitě alespoň 12 měsíců (výjimečně alespoň 6 měsíců) a dokonali-li již 26. 
rok svého věku. Podmínkou volebního práva i volitelnosti do závodního výboru jest ovšem, aby osoby 
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takové nebyly odsouzeny právoplatně rozsudkem soudním pro zločin, přečin nebo přestupek, pro který 
by podle platných ustanovení nastala ztráta volebního práva do obcí. Občanům cizích států, kteří jinak 
splňují podmínky pro volbu, po případě volitelnost do závodního výboru a jsou v závodě zaměstnáni 
již nejméně jeden rok, poskytuje se toto právo jen v případech reciprocity. 

Úkolem závodního výboru jest hájiti a povZbUZOV1ti hospodářské} sociální a kulturní zájmy zaměstnanců 
v závodě. Závodní výbory mají jednak dozírati nad zachováváním platných mzdových a pracovních smluv, 
pracovních řádů a právních předpisů, sloužících ochraně zaměstnanců, jednak i chrániti zaměstnance proti 
propuštění; mohou dále vlastními podněty působiti na zlepšení provozu závodu a odbytu výrobků, u větších 
podniků mají právo zkoumati bilanci a vysílati do sprámí (dozorčí) rady své zástupce. Zákon ukládá však zá
vodním výborům a tím i zaměstnancům samým také určité povinnosti, na př. udržovati pořádek v závodě, pe
čovati o dobrý poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci a podporovati všemožně výkon a činnost zá
vodu tak, aby podnikatel mohl plniti hospodářské poslání ve svém podniku. Závodní výbory stávají se 
tím i nositeli veřejné péče sociálnÍ. Takovou jeví se na př. působnost závodních výboru podle vlád. 
nař. č. 134/1935, o opatřeních proti zastavování provozu továrních závodů a proti hromadnému pro
pouštění dělníků, dále i podle § 12, odst. 7 zákona o sociálním pojištění č. 146/ 1934, ohledně dohod 
o zjištování průměrného výdělku pojištěnců. 

Tím, že závodní výbory mají zřetel na bezpečnost a zlepšení zdravo.tních opatření v závodech a za
vádějí dobrovolně i různá sociální zařízení ve prospěch zaměstnanců, na př. vybírají od zaměstnancfr 
dobrovolné příspěvky na zvláštní fond ku podpoře potřebných zaměstnanců, splňují současně í úkoly, 
které příslušejí nositelům pojištění sociálního, ba ul::hčují i chudinské a sociální péči obcí, po případě 
státu, zajišťUjíce tak zdraví dělníků pro další výrobu. Svou znalostí místních poměrů působí závodní 
výbory všestranně í prospěšně při výkonu dozoru úředních orgánů v závodech při různých komisionel
ních řízeních. Někde závodní výbory věnují se i činnosti vzdělávací mezi zaměstnanci, pořádají kursy 
a odborné přednášky, vydávají vlastní závodní časopisy a zařizují čítárny; jejich přičinění možno při
čítati, že také docházka mladých dělníků do živnostenských škol pokračovacích se podstatně zlepšila. 

Zvýšením vlivu zaměstnanců na správu závodu ' bylo zejména v době hospodářské krise dosaženo, 
že zam~stnavatelé postupovali při nuceném propouštění zaměstnanců povětšině v dohodě se závodními 
výbory. Svojí zprostředkující činností působily závodní výbory úspěšně ve velmi mnohých případech 
k urovnání různých sporů již v začátcích, k zavedení pořádku a discipliny v závodech a k vydání potřeb
ných . pracovních řádů. Takovým postupem jso.u zároveň i zaměstnanci vychováváni k odpovědnosti a 
k poznání, že prospěch závodu jest též jejich vlastním zájmem. Znamená tudíž činnost závodních vý
borů, zejména tím, že odstraňuji překážky, které ohrožují a zatěžují provozování závodu, značné posil
nění sociálního míru i v hospodářství národním, neboť zásah státu, provedený zákonnými ustanoveními 
o závodních výborech byl diktován zřejmě skutečností, že na dobrém chodu a rozvoji závodu má zájem 
nejen ._zaměstnavatel, nýbrž i všichni zaměstnanci a veřejnost. 

,ť když doba, kdy zákon o závodních výbo.rech vznikl a nabyl účinnosti, nebyla praktickému prová
dění jeho valně příznivá, byl záhy seznán význam účinné obrany členů závodního výboru ve prospěch za
městnanců. Podle zpráv živnostenských inspektorů bylo již v roce 1922 zřízeno celkem asi 1600 závod
nich výborů. Počet jejich dále stoupal, takže po 5 letech působnosti zákona bylo již 2185 závodních vý
borů, z toho v zemi České 1519, Moravskoslezské 547, Slovenské 116 a Podkarpatoruské 3. V pozdějších 
letech jeví se pokles počtu závodních výborů zejména proto, že buď klesl počet zaměstnanců v závodě 
po 3 měsíce pod 30, nebo závod zastavil svoji činnost na dobu delší jednoho měsíce anebo že závodní 
výbor nebyl po uplynutí funkčního období již obnoven. Tento stav nutno přičísti nepříznivým vlivům 
hospodářských poměrů závodů. 

Koncem roku 1937 byl stav tento: 

Třída 

I I 
Počet I Po&,", 

Roztřídění živností zříz. záv. vodů bez živnosti výbor li :láv. výborli 

I. Prvotní výroba . - 3 
II. Hutnictví . 2 .-

III. Zpracování kamenů, zemin, hlíny, sklářství 194 248 

IV. Zpracování kovíi 185 226 
V. Výroba strojíi, nástrojíi, přístrojů a dopravnícb 

prostředkíi 206 200 
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Třída 

I I 
Počet IP"''' "'. živností 

Roztřídění živnost( :zři:z. :záv. vodů be:z 
výborii :záv. výborů 

VI. Zpracování dřeva, řezbářství 97 222 
VII. Výroba zboží kaučukového z perčoviny a z 

celuloidu. 12 12 

VIII. Zpracování usní, koží, štětin, chlupů, peří 

a pod .. 38 56 
IX. Textilní průmysl 492 443 
X. Čalounictví - 1 

XI. Oděvnictví a výroba ozdobného zboží 52 181 
XII. Papírn! průmysl. 70 82 

XIII. Výroba potravin a poživatin 333 207 
XIV. Hostinství a výčepnictví . 3 65 
XV. Chemický pri\.mysl . , 105 76 

XVII. Polygrafické živnosti. . . 89 52 
XVIII. Ústřední závody pro rozvádění síly, tepla a světla 40 9 
XX. až 
XXIII. Obchod 13 16 
XXIV. Doprava - 2 
XXV. Jiné živnosti 1 -

Úhrnem. I 1.932 I 2.101 

Činnost závodních výborů projevuje se nesporně i v činnosti rozhodčích komisí, které rozhodují 
s platností konečnou o určitých stížnostech a sporech mezi skupinami zaměstnanců, dále mezi závodním 
výborem s jedné a podnikatelem s druhé strany, zejména pak o rozsahu povinností a práv členů závod
ního výboru. Rozhodčí komise jsou šestičlenné. Předsedou komise jest soudce z povolání, obeznalý ve 
věcech živnostenských a jmenovaný předsedou příslušného soudu sborového. Okresní úřad jmenuje jed
noho přísedícího jako znalce odborného z veřejných úředníků sociálně-politicky nebo národohospodářsky 
působících, dále pak po dvou zástupcích zaměstnavatelů a zaměstnanců po návrhu příslušných odboro
vých organisací. 

Rozhodčích komisí jest v zemi České 109, Moravskoslezské 47, Slovenské '?7 a Podkarpatoruské 2, 
celkem 195. V prvých letech byla činnost komisí velmi značná. V nynější době možno pozorovati po
kles činnosti, poněvadž instituce závodních výborů se již dostatečně vžila. Stížnosti týkají se nyní vět
šinou jen propouštění členů závodního výboru nebo dělníků. 

Podle ustanovení § 2 zák. o závodních výborech zůstaly v podnicích železničních i nadále v čin
nosti dosavadní sbory důvěrnické a to s ohledem na hospodářské a všeobecně užitečné úkoly železnic. 
V podnicích hornických platí již od roku 1920 zákon ze dne 25. února 1920, Č. 144 Sb. z. a n., o zá
vodních a revírních radách při hornictví. Zákon byl proveden a doplněn vládním nařízením č. 358/1920, 
č. 396/1920, č. 434/1920, č. 554/1920, zákonem č. 173/1932 a vládním nařízením č. 188/1934 
Sb. z. a n. 

Závodní rady ustavují se pro každý samostatný závod hornický (mimo vysoké pece), zaměstnává-li 
nejméně 20 dělníků a trvá aspoň půl roku. Úkoly závodních rad jsou obdobné jako byly vyznačeny 
u závodních výborů. Závodní rady uzavřeného okrsku hornického volí si radu revírní, jež funguje pro 
celý okres revírního horního úřadu. Revírních rad jest celkem 9, v zemi České 6, Moravskoslezské 2, 
Slovenské a Podkarpatoruské 1. Úkolem revírní rady jest především spolupůsobiti při vydání jednotného 
pracovního řádu pro celý revír, při sjednávání kolektivních smluv mzdových a pracovních a dozírati nad 
jich dodržováním, dále spolupůsobiti při zprostředkování práce, rozdělování uhlí, rozhodovati ve sporech 
mezi závodní správou a závodní radou a o použití podílu na čistém zisku, který byl revírní radě při
kázán na všeobecně užitečné úkoly (zákon číslo 143/1920). 

Provádění všech uvedených specielních předpisů, pokud se týkají podniků hornických, spadá re
sortně do působnosti ministerstva veřejných prací, při čemž jest vyhražena spoluúčast i ministerstvu so
ciální péče. 
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Zákon č. 117/1883 ř. Z,} zák. čl. XXVIII/1893, min. nař. č. 42/1890 ř. Z,} č. 215/1898 ř. Z., č. 94/1906 
ř. z. a zák. č. 47/1921 Sb. z. a n., min. ncif. pro správu Slovenska č. 78/1919, vl. ncif. č. 173/1920, 
171/1922, 164/1923, 121/1924, 208/1928, 126/1935, 147/1936 Sb. z. a n. (vesměs živn. inspektoři)} 
zák. Č. 1/1888 ř. z. (úrazový zákon, § 28), z. Č. 91/1918 Sb. z. a n. (Pracovní doba) § 6), zák. č. 29/1920 

Sb. z. a n. (domácká práce) § 32). 

V době před vznikem Československé republiky bylo území západní části nového státu (Čechy, Mo
rava a Slezsko) rozděleno na 19 dozorčích okresů živnostenské inspekce s 19 živnostenskými inspektoráty; 
vedle nich působil speciální inspektorát pro stavbu vodních cest v Praze. V těchto 20 úřadech bylo 41 dozor
čích úředníků (živnostenských inspektorů) a 3 asistentky živnostenské inspekce. Ve východní části republiky 
(na Slovensku a Podkarpatské Rusi) úřadovalo celkem 11 průmyslových inspektorátů se 17 funkcionáři. Čes
koslovenská republika převzala z bývalé monarchie Rakousko-uherské jak zákonný podklad živnostenské 
inspekce, tak i úřednictvo této instituce, pokud působilo na území státu a přihlásilo se do jejích služeb. 
20 živnostenských inspektorátů v západní části republiky zůstalo v činnosti i po státním převratu a po 
některých změnách (odchod několika úředníků do služeb nového Rakouska, návrat jiných z vojenské 
služby nebo ze zajetí) úřadovalo v nich koncem r. 1918 celkem 42 živnostenských inspektorů a 2 asistentky 
živnostenské inspekce. Z bývalých maďarských živnostenských inspektorů se do služeb republiky nepři
hlásil ani' jediný; proto činnost živnostenské inspekce na Slovensku a Podkapatské Rusi po státním pře
vratu vůbec ustala. 

První starostí ministerstva sociální péče bylo zavésti opětně živnostenskou inspekci ve východní části 
státu, jakmile by to bylo možno. Již v dubnu 1?19 bylo vysláno na Slovensko ze západních zemí re
publiky 5 zkušených živnostenských inspektorů, kteří zařídili inspekční službu v 6 dozorčích okresech, 
na které bylo území Slovenska a Podkarpatské Rusi zatím rozděleno. S postupem času byla služba živ
nostenské inspekce rozšiřována a zdokonalována zřizováním nových dozorčích okresů, zřízením dvou 
dalších speciálních inspektorátů pro práce stavební v Praze a v Brně, takže ve 20. roce trvání republiky 
úřaduje v západní části (země Česká a Moravskoslezská) 24 teritoriálních a 3 speciální inspektoráty, ve 
východní části (země Slovenská a Podkarpatoruská) 10 doz. úřadů, čili celkem 34 teritoriálních inspekto
rátů a 3 speciální. 

Podobně jako se měnily dozorčí obvody, přibývalo i dozorčích úředníků; v roce 1938 úřaduje cel
kem 107 živnostenských inspektorů, 7 úřednic vyšší pomocné technické služby (býv. asistentek) a 38 
úředníků nižší pomocné technicKé služby, vybraných z kruhů dělnických, celkem 152 dozorčích úředníků. 

/ 
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ŽIVNOSTENSKÉ INSPEKTORÁTY V ROCE 1919: 

e.dozl 
okresu Sídlo le.dO, I 

okresu Sídlo lčdO"1 okresu Sídlo lé.do'·1 okresu 
Sídlo 

1 Praha 8 Trutnov 15 Olomouc 22 Lučenec 

2 Praha 9 Liberec 16 Kroměříž 23 Báň. Bystřice 

3 Praha 10 Děčín 17 Mor. Ostrava 24 Spíš. Nová Ves 

4 Plzeň 11 Teplice-Šanov 18 Opava 25 Košice 

5 Č. Budějovice 12 Karlovy Vary 19 Č. Těšín 
6 Pardubice 13 Brno 20 Bratislava 

7 Hr. Králové 14 Brno 21 Trenčín 

Živnostenský inspektorát pro stavbu vodních cest - sídlo Praha 

ŽIVNOSTENSKÉ INSPEKTORÁTY V ROCE 1938 : 

é.dOZ·1 okresu Sídlo I e.do,. I 
okresu Sídlo lčdO"1 okresu Sídlo lé.dO' I okresu 

Sídlo 

1 Praha 10 Hr. Králové 19 Znojmo 28 Ružomberok 

2 Praha 11 Ml. Boleslav 20 Kroměříž 29 Zvolen 

3 Praha 12 Trutnov 21 Olomouc 30 Lučenec 

4 Plzeň 13 Liberec 22 Mor. Ostrava 31 Košice 

5 Strakonice 14 Děčín 23 Opava 32 Michalovce 

6 Č. Budějovice 15 Teplice-Šanov 24 Šumperk 33 Užhorod 

7 Tábor 16 Karlovy Vary 25 Bratislava 34 Chust 

8 Kolín 17 Brno 26 Nitra 

9 Pardubice 18 Brno 27 Trenčín 

Speciální živn. inspektoráty: a) pro stavbu vodních cest - sídlo Praha. 
b) pro práce stavební - sídlo Praha. 
c) pro práce stavební - sídlo Brno. 
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ŽIVNOSTENSKe INSPEKTORÁTY. 

Rok 1919 

J"-$Íužbu živnostenských inspektorů řídili v prvních dobách 3 úředníci ústředního živnostenského 
inspektorátu v ministerstvu sociální péče, v roce 1938 má tento úřad 10 technických úředníků. 

Právní podklad živnostenské inspekce zůstal po celou dobu trvání státu v podstatě nezměněn, nehle
díme-li k zákonným opatřením, jimiž byly odstraněny hlavní rozdíly mezi zák. č. 117/1883 ř. z. a zák. čl. 
XXVIII/1893. Jako samostatná součást ministerstva sociální péče byl zřízen ústřední živnostenský inspek
torát. Jemu je svěřena organisace a odborné řízení služby živnostenské inspekce; všechny živnostenské 
inspektoráty podléhají služebně ústřednímu živnostenskému inspektorátu a skrze něj ministrovi sociální péče. 

2. ivnosten1tí ins pe~toři: 

1. dozírají, jak se zachovávají zákonné a jiné předpisy vydané na ochranu života a zdraví dělníků 
a předpisy, pojednávající o právech z pracovního poměru, 

2. jsou poradním, zpravodajným a znaleckým orgánem správních (živnostenských) úřadů ve veCl 
ochrany dělnictva, na příklad při schvalování závodů podle živn. řádu, při ověřování pracovních řádů, 
při vývozu strojů, při úředních řízeních o hromadném propouštění dělníků a o zastavování závodů a j. v., 

3. jsou prostředníky mezi zájmy dělníků a zaměstnavatelů a pečují o zachování dobrého poměru 
mezi oběma třídami (intervenují při stávkách, výlukách a při jiných dělnických hnutích, při sjednávání 
kolektivních smluv, atd.), 

4. rozhodují o žádostech za povolení práce přes čas pro prvé 4 týdny a o některých poměrech při 
používání olovnatých barev, 

5. dozírají na pracovní a mzdové poměry domáckých dělníků, 
6. spolupůsobí jako znalci při zařaďování podniků v úrazovém pojištění, 
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7. předkládají o veškeré své úřední činnosti jednotlivé a pravidelné vyrocfil zprávy ústřednímu živ
nostenskému inspektorátu, které ministerstvo sociální péče každoročně vydává tiskem pro informaci záko
nodárných sborů, veřejnosti i ciziny. 

Tímto výčtem nejsou ovšem úkoly živnostenských inspektorů zcela vyčerpány. Živnostenská inspekce 
uplatňuje se při provádění téměř všech sociálně-polit~ckých opatření, dotýkajících se živnostenské a prů
myslové výroby, takže jest opravdu nepostradatelným činitelem veřejné správy. 

OCHRANA ZIVOTA A ZDRAVí ZAMĚSTNANCťJ V ZIVNOSTENSKÝCH 
ZÁVODECH. 

Občanský zák. č. 946/1811, zákon č. 244/1922 (ochrana zaměstnanců), nař. 273/ 1860, zákon 112/ 1871, 
naf. 130/ 1875, 78/ 1877, 32/ 1882, 59/ 1883, 108/1891 , 172/ 1893, 108/1894,50/ 1897, 160/1906 ř. z. 
a 17.001 / 1?01 uh. z. (parní kotle a stroje), nař. 68/ 1877, 156/ 1883, 134 a 135/ 1885, 62/ 1891, 95 a 
96/ 1899, 131/1915, 442/1917, zákon 414/1919J nař. 615/1920, 46/1921, 203/1921 , 166/ 1922, 
293 / 1922, nař. 621 / 1896, 40 .302/ 1890, 40.586/ 1900 uh. z. (výbušné látky a trhadla) , zákon 40/ 1886, 
5/ 1889 z. z. č., 63 a ' 64/1894 z. z. mor.) 26/ 1883 z. z. slez. (stavební řády), 45/ 1876 z. z. č., 35/ 1873 
z. z. mOt". (požární řády)) narř. 68.464/ 1903 uh.z. (plynárny), zákon 412/1919, nař. 298/1920 (očko
vá.ní proti neštovicím) , zákon 22/ 1885, 26/ 1907, 74/ 1913 (živnostenský řád), 259/ 1924 (živnostenský 
z<,;kon) , nař. 12/ 1901, 115/ 1925 (minerální oleje), llctř. 176/ 1906, 179/ 1912, 124/1925 (plynový re
gulativ), nař. 180/1908 (olovn'dté a zinkové huti) , nař. 185/1912, nař. 123/ 1925 (acetylén), nař. 
116/ 1908, nař. 116/ 1925 (lomy), nm. 163/ 1908, nm-. 129/ 1925 (celuloid) , zákon 119/1909 ř. z. , čl. 
V / 1911 a nař. 9.889/ 1912 uh. z. (bílý fosfor) , nař. 212/ 1910, naf. 127/ 1925 (výroba sodové 
vody), nař. 169/1911, nař. 125/1925, 94/1926 (knihtiskárny), nař. 172/1911, nař. 118/1925 (cukro
vary) , nař . 119/1911 , nař. 126/ 1925 (paPírny), ntJí. 128/ 1925 (sušárny ovoce), zákon 137/1924 (na
t{rači) , naf. 53/ 1931 (pozemní stavby), zákon 154/ 1934 (soukromí zaměstnanci), zákon 265/ 1934 
(označování váhy na těžkých břemenech v lodní dopravě), zákon 81 / 1935 (jízda s motorovými vozidly), 
t'Jhl. min. železnic ZlO/ 1935 (doprava trhavin a nebezpečných látek po železn'ici) , nciÝ. 2/1936 (opatření 
t!e výrobě skla - zaměstnávání žen) , nař. 176/1936 (hub,ení živočišstva jedovatými plyny) a nař. 

41 / 1938 (všeobecné bezpečnostní Předpisy). 

Zákonné Předpisy na ochranu života a zdraví dělníků v prllmyslu a v živnostech převzala Českoslo
venská republika ze zákonodárství bývalého Rakousko-Uherska, a to v plném rozsahu, v jakém bylo v jed
notlivých zemích v platnosti. Tak v zemi České a Moravskoslezské byla to některá ustanovení rakouského 
všeobecného občanského zákoníka o všeobecné ochraně námezdních pracovníků, zákony a nařízení, vydané 
k zabránění výbuchu parních kotlů, zákony · a nařízení o výbušných látkách a trhadlech, stavební 
a požární řády, obsahující též předpisy o konstrukci a úpravě živnostenských a průmyslových staveb. 
Ochrana pomocných pracovníků v průmyslových a živnostenských podnicích byla povšechhě zaručena v živ
nostenském řádě (§ 74) a na jeho podkladě vydanými ochrannými předpisy, a to všeobecnými pro všechny 
podniky a speciálními předpisy pro určité zvlášť nebezpečné obory výrobní. O ochranu zaměstnanců ve 
vyšších službách bylo postaráno v zákoně o obchodních pomocnících (z. Č. 20/1910 ř. z.). 

V bývalých zemích uherských, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi, nebyla bezp€čnost při práci za
jištěna právními předpisy v té míře jako v zemích rakouských. Speciálními zákony byly upraveny pracovní 
poměry jen v některých oborech, většinou se však řídily právem obyčejovým, ježto ' nebylo kodifikovaného 
občanského. práva. Pro bezpečné používání parních kotlu a výbušných látek platily obdobné předpisy jako 
v zemích rakouských. Živnostenský řád uherský, vydaný zák. čl. XVII/1884, vztahoval se jen na zaměst
nance v továrních podnicích a neupravoval nikterak p~acovní poměry dělníků v maloživnostech. 

vývoj ochranného .zákonodárství v Československé republice byl v prvých dobách veden snahou roz
šířiti platnost pokročilejších předpisů, platných v zemi České a Moravskoslezské, na zemi Slovenskou a Pod
karpatoruskou. Zákonem č. 244/1922 dostává se zaměstnancům všeobecné zákonné úpravy pracovního po
měru a je také zároveň uloženo (§ 11) zaměstnavateli pečovati o život a zdraví zaměstnanců. Zákonem 
Č. 259/1924 (živnostenským zákonem) byly zavedeny předpisy rakouského živnostenského řádu pro území 
Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na podkladě § 102 ž. z: byly pak některé bezpečnostní předpisy, platné 
v zemi České a Moravskoslezské, vyhlášeny pro zemi Slovenskou a Podkarpatoruskou, a to vl. nař. č. 114 
až 118 a č. 123 až 129/1925 Sb. z. a n. (všeobecné předpisy bezpečnostní, předpisy pro minerální oleje, 
pro kamenné lomy, pro pozemní stavby, pro cukrovary, pro acetylén, plynový regulativ, předpisy pro knih
tiskárny, pro papírny, pro výrobu sodové vody, pro sušárny ovoce, čekanky a p. a pro celuloid) . 
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,,'!echnický P?krok~ přiná~ejí.d riov~, druhy výroby a nové pracovní metody a tím i nová nebezpečí 
p:o ZIVOt ~ z?rav! zamest~ancu, Jest dalsH~ p~dnete~ pro revis·i platných předpisů a vydání nových zákon
nyc~ opatr~lll. Zakonem c. 137/ 1924 vydavaJl se predpisy na ochranu proti otravám olovem osob zaměst
n~nych" v z.l~nostech n~těrač,,~kýc:h, lakť~ni~kťch a malířských. Pro systematickou revisi a doplnění 'dosavad ~ 
lllch predp;su ochrannych znzu)e se pn ml111sterstvu sociální péče vl. nař. Č. 60/1929 komise pro technickou 
a zdrav~tnt ochra~tt zan:ěs:nan~ů a jiných výd~lečně činných osob. Na návrh této komise byly novelovány 
a .. dop~neny bezre~nostm predplsy pro pozemm stavby vydáním vl. nař. Č. 53/ 1931, a všeobecné bezpečnostní 
predplsy vl. nar. c. 41 / 1938. 
" Na ochran~ života a zdraví pracovníků na území celé republiky bylo pamatováno při vydání zákona 
c. 414/ :9:9 a Jeho prováděc~ho nařízení Č. 615/1920, o monopolu výbušných látek, zákona č . 412/1919 
a, vl. na~: c. 298/ 1920, o povmném očkování proti neštovicím osob v zaměstnáních s nebezpečím nákazy 
zakon,a c. 265! 1934" o označ~vání váhy na těžkých břemenech v lodní dopravě, zákona č. 154/ 1934, o sou~ 
k~on:ych .zamestna~Clch, ~ter~m b~l ~ahrazen zák. Č. 20/1910 ř. z., zákona Č. 81/ 1935, o jízdě s motoro
vyml VOZIdl?, vyhlaš~y ml~. zele.z~lC c. 1,10/ ::35 Sb. z. a n. pro dopravu trhavin a jiných nebezpečných 
lat~~, t:kutI,n a plyn~ p~ ~el:Z~llCl a z nadrazl do podniků, vládního nař. Č. 2/ 1936, o úpravě poměrů ve 
s~l~rstvI (7,aka~ z"amestnavam zen pr~~:~i, z~.raví škodlivými) a konečně zákona č. 116/1936 a jeho prová
deClho n~nzem c. 176/ 1936, na za)lstem zlvota a zdraví zaměstnanců při hubení škodlivého živočišstva 
kyanovodlkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem. 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE. 

Jední~ z ne~ú~inn~jších prostředků, jimiž se zabraňuje nezaměstnanosti, jest zprostředkování práce. 
v Zprostred~?vam . prace ~ylo upraveno celostátně prozatím jen v určitých směrech vládním nařízením 
c.. 217/ 1936; ynak J~st smerodatný právní stav zprostředkování práce, jaký je v jednotlivých zemích 
Č~,skos~o~enske re~ubhky n~. ?odkl.adě starých zákonných předpisů z doby před státním převratem, po 
p!1pade, Jak se vyvmul pozdep faktlCky. 

Země Česká. 

Jedině v Čechách jest provedeno zprostředkování práce nejúplněji na podkladě zemského zákona č 57/ 
].~03. Y ~~~dém ;astupitelské~ okresu jest, zříze.n ok1'eJn~ ústav pro bezplatné zprostředkot1ání práce, 
vy rovn~vaJl,ct n~b~dku a yop.~avku pracov~lch s~l .ve sve~, poměrně nevelkém obvodu. Takovýchto 
OkreS?ICh u,stavu )e~t v ~echach ~27 .. Cela zeme Jest rozdelena na 5 obvodů, v nichž jsou zřízeny zemské 
ce~traly pr~ce~ ktere maJl vyrovnavatL nabídku a poptávku pracovních sil ve svém obvodu. Těchto zem
skych central Jest, 5. a, to: v P:aze, Plzni, Českých, Budějovicích, Hradci Králové a Liberci; vykonávají též 
d920r nad okresmmI ustavy prace. 

K" zaji~tění .ne~tranné~? půs?bení ~'prostředkovatelen práce jsou zřízeny u jednotlivých ústavů zvláštní 
6~~ 2cle~ne pantm, dozo,rcl ~omlse,,, s.Iozené ze "zástupců zaměstnavatelú i zaměstnanců, které jsou porad
mml organy okresmch vyboru ve vecech zprostredkování práce. 

,Vedle okresních. ú~~avů pro zprostředko;rá?í lrá~e ,~ zems~ých. centrál práce jest v Čechách s působ
?ostI ~r~ celou ~el;ll zn}e~ v Praze z"e..,msky ustred121 urad prace, Jehož úkolem jest zprostředkovati práci 
Jednot1~v~m .., SkUpl?~m de~lllctva, pro nez vzhledem k odlišnému způsobu najímání ukázalo se to nutným. 
Z;ms~y ustredm ~rad prac~ v Praze působí zejména při najímání domácího sezonního dělnictva země
d~lskeho (pracovnlch ~kUplll) na sklizeň chmele, při zprostředkování práce sezonního zemědělského děl
nIctva ~~ o Slovenska, přI ~patřo~ání svobodné zemědělská čeledi ze Slovenska, při umisťování synů menších 
h?spodaru z Podkarpatske RU~l ~a praksi ,z~mědělskou v Čechách, obstarává potřebu kampaňového děl
nIctva pro prů:n~sl cukr?var~Ic~y a provad~ hromadné zprostředkování práce dělnictva i jiných Prll
myslovych O~V:tVI, na, P;' delll1:tva st~v:bll1~o, d:en~žního, na práce regulační, cihlářského, horníků a 
R~d. a k?necne ,,~b~tara,:,a zprostre~kovan.l p ... ~ace delmctva do evropské ciziny. Význačný úkol Zemského 
Uladu prace SpO~lV~ v Jeho spolucmnostl pn smluvní úpravě námezdního poměru v zemědělství a prů
myslu cukrovarmckem. K Zemskému ústřednímu úřadu práce jest připojena zemská umisťovací kancelář 
pro mužská povolání vyšších kategorií a zvlášt pro ženská povolání vyšších kategorií. 

Země Moravskoslezská. 

N~ Mo"r:.avě )est orga?isace .z1?rostředkovatelen práce vybudována teprve od počátku války. Časově 
omezene n~nz~~l r,akouske~oo ml~lsterst~a vnitra Č. 509/ 1917, sledujíc~ ú~ravu zprostředkování práce 
po dobu rnlmoradnych porneru zpusobenych válkou, dalo podnět k organISaCl zprostředkování práce a ke 
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zřízení zemského úřadu práce v Brně s působností pro celou zemi, jakožto orgánu zemského výboru. 
V jednotlivých městech za součinnosti obce a politického okresu byly zřízeny okresní ústavy (úřady) pro 
zprostředkování práce. Ústavy práce nebyly ve všech okresech uvedeny v život a z těch, které byly zřízeny, 
bylo během války mnoho zrušeno, takže ke konci jich bylo toliko 6. Teprve po státním převratu byla 
provedena reorganisace zemského úřadu práce v Brně, který v důležitějších střediscích průmyslu měl zříditi 
své expositury. 

Působnost zemského úřadu práce v Brně spočívá zejména ve vyrovnávání nabídky a poptávky na trhu 
práce mezi jednotlivými okresními zprostředkovatelnami. Dále působí zemský úřad práce při odesílání 
pracovních sil do ciziny, při sjednávání kolektivních smluv pro dělnictvo zemědělské a cukrovarnické 
v zemských poradních sborech, při něm zřízených. 

Ve Slezsku byly před státním převratem až do roku 1919 v jednotlivých místech vydržovány zpro
středkovatelny práce »Slezským zemským spolkem pro zprostředkování práce«, jehož sídlem byla Opava: 
Výlohy na jich udržování byly z větší části kryty subvencemi státními a zemskými. Na počátku roku 1919 
zastavil spolek činnost. Proto ministerstvo sociální péče zřídilo z prostředků státních náhradní instituci, 
zemský úřad práce pro Slezsko v Opavě; i tento úřad však provedením reformy politické správy zanikl a 
jeho pravomoc, stejně jako zemského úřadu práce v Brně, přešla na zemský úřad. 

V přítomné době jest v zemi Moravskoslezské vedle zemského úřadu práce v Brně 60 ústav/l pro zpro
středkování práce za účelem vyrovnání nabídky a poptávky po pracovních silách v obvodech jednotlivých 
měst, po případě okresů, z nich 49 městských, 1 okresní a 10 při okresních úřadech. Teprve předpis § 1 
vl. nař. č. 217/1936, který dává příkaz k zřízení veřejných zprostředkovatelen práce a k vybudování 
jednotlivých ústavů, ve spojení s ustanovením §§ 30 a 75 zákona o organisaci politické správy, podle 
nichž zemské a okresní zastupitelstvo jest povoláno pečovati o sociální zájmy země, příp. okresů, jsou zá
konným podkladem pro zřizování veřejných zprostředkovatelen práce v zemi Mora;vskoslezské, jako ústavů 
okresních. 

Země Slovenská. 

Na Slovensku působí v přítomné době 77 veřejných zprostředkovatelen práce a 4 expositury, 
jež jsou organisovány jednak podle uh. zák. čl. XVI z roku 1916, a nař. uh. ministerstva obchodu č. 
93.815/1915 I B z roku 1917, jednak podle zákonných předpisů o organisaci politické správy (§ 75 
zák. č. 126/1920 ve znění zák. č. 125/1927). Jde tu o ústavy okresní, státní a městské. Aby sít zpro
středkovatelen práce na Slovensku byla spojena v organickou jednotku, zřídilo ministerstvo sociální péče 
Zemský úřad práce pro Slovensko v Bratislavě, který převzal agendu i právní postavení býv. uherského 
státního úřadu pro zprostředkování práce. Tomuto úřadu, bezprostředně podřízenému ministerstvu so
ciální péče, připadly postupem doby význačné úkoly, jak toho vývoj poměrů na pracovním trhu vyžaduje, 
a to nejen v oboru zprostředkování práce, nýbrž i při sjednávání kolektivních smluv. 

Vedle těchto úřadů jsou na Slovensku ještě zprostředkovatelny práce pro zemědělské a lesní děl
nictvo. 

Země Podkarpatoruská. 

Na území Podkarpatské Rusi nebylo před válkou veřejných zprostředkovatelen práce; zprostředko
vatelna práce v Debredně nemohla tu pro značnou vzdálenosť upravovati pracovní trh, takže zaměst
navatelé i uchazeči byli vykořistováni soukromými zprostředkovatelnami. . Teprve po státním převratu 
byla dne 1. května 1920 zřízena státní zprostředkovatelna práce na Podkarpatské Rusi v Užhorodě, po
zději pak další státní zprostředkovatelny práce v Mukačevě, Velkém Sevluši a Berehově. Avšak ani tento 
počet zprostředkovatelen nestačil k ovládnutí pracovního trhu v tak velkých obvodech. Proto byly zří
zeny podle § 1 vl. nař. č. 217/1936 zprostředkovatelny práce v Clmstu, Perečíně, Svalavě a 'fačově jako 
ústavy okresní, jež budou doplněny zprostředkovatelnami v okresech Velký Berezný, Iršava, Rachov a 
Volové. 

Státní zprostředkovatelna práce v Užhorodě zasahuje jako vyšší zprostředkovací ústav svou činností 
do všech míst průmyslových na Podkarpatské Rusi a provádí zprostředkovací akce ve všech odvětvích. 
Zvláštní pozornosti zasluhuje učňovská akce, vyvolaná v roce 1920, týkající se umistování hochů a děvčat 
z Podkarpatské Rusi na řemesla u mistrů na Moravě a v Cechách, prováděná státní zprostředkovatelnou 
práce v Užhorodě. 

I na Podkarpatské Rusi jest ještě několik zprostředkovatelen práce pro zemědělské a lesní dělnictvo. 

* * 
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Prvým krokem k celostátní úpravě veřejného zprostředkování práce jest vládní nařízení ze dne 
9. července 1936, č. 217/1936 Sb. z. a n. Vládní nařízení spočívá na moderních zásadách, přijatých na 
mezinárodních konferencích práce. Stanoví se jím především, že zprostředkování práce jest bezplatné a 
nestranné (§ 3). Zavádí se -povinné hlášení u veřejných zprostředkovatelen práce jak pro zaměstnavatele 
(uprázdněná místa), tak pro osoby, práci hledající (§ 2). Tím se dociluje soustředění evidence pra
c~vní?~, trhu, je~ ... má u;nožniti, oaby. při ob~azování mí ... ~t ~yl: dáván~. předn?st u:hazečům sociálně po
~i,í2bneJslm. Rovnez zamestnavatelum Jest ulozeno, aby pn vyberu kvahfIkovanych stl dávali přednost oso
bám, které jsou odkázány na příjem z námezdní práce a jsou dlouhou dobu nezaměstnané, před těmi, 
kdož mají z vlastních pramenů příjmových možnost krýti za dnešních poměrů dostatečně výživu svou a s.vé 
rodiny. Velkého významu jest ustanovení o odstranění koncesovaných zprostředkovatelen práce (§ 8). 
Přijatou zásadou bezplatného zprostředkování práce pozbyly svého významu a budou do 10 let likvido
vány. Značný dosah vl. nař. č. 217/1936 tkví v tom, že omezuje zřizování soukromých zprostředkovatelen 
prá;e různých organisací a pokud jim dovoluje zprostředkovatelskou činnost, podřizuje ji dozoru veřejné 
spravy. 

Na dosavadní organisaci veřejných zprostředkovatelen sice vl. nař. č. 217/1936 Sb. z. a n. ničeho ne
mění, stanoví však zásadu (§ 1), že veřejné zprostředkovatelny práce jest vybudovati tak, aby mohly plniti 
úkoly podle tohoto nařízení, zejména, že jest jejich sít doplniti, aby v každém politickém okrese byla 
alespoň 1 veřejná zprostředkovatelna práce. 

Veřejné zprostředkovatelny práce získaly vydáním citovaného vládního nařízení značně na svém vý
znamu; kromě vlastní činnosti zprostředkovací spolupůsobí při výkonu státní správy. Jsou jim uloženy 
závažné kontrolní úkony při hospodaření se státními penězi (při kontrole státního příplatku k podporám 
v nezaměstnanosti, kontrole osob pojatých do státní stravovací akce, kontrole příspěvku na nouzové práce 
atd.). Provádějí statistická šetření o nezaměstnanosti za úzké součinnosti s nemocenskými pojištovnami. 
Zavedenou součinností s nemocenskými pojištovnami má býti dosaženo přesnější evidence počtu skutečně 
nezaměstnaných a toho, aby při zjištování jejich potřebnosti bylo dosaženo rychlejšího a spravedlivějšího 
obsazování volných pracovních míst ve prospěch celého hospodářského života. Aby veřejné zprostředkova
telny práce mohly ř.ádně prováděti činnost zprostředkovací, což jest jejich činností stěžejní, zavedlo mi
nisterstvo sociální péče jednotnou kartotékovou (štítkovou) evidenci uchazečů o práci. 
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S organisací zprostředkování práce SOUVISI organisace poraden pro volbu povolání, jež dosud po
strádá jednotné úpravy. Ministerstvo sociální péče" připravuje vybudování organisace poraden, přihlížejíc 
k § 1 vl. nař. č. 217/1936, na pevném základu celostátního rámce. 

Statistické výsledky činnosti veřejných zprostředkovatelen práce zobrazují nepřímo vývojovou ten
denci národního hospodářství. V dobách vzestupné konjunktury je na trhu práce poptávka po zaměst
nancích, kteří nastupují většinou na místa trvalého zaměstnání. Častější střídání míst se ve značné míře 
nevyskytuje, takže jak počet uchazečů, tak i počet obsazených míst se udržují na nižší, stálé hladině. 
Naproti tomu v období klesající konjunktury snaží se národní hospodářství obstarati své úkoly s nej
menším počtem zaměstnanců; zvyšující se nejistota v odbytu zboží přivádí sebou zrychlené propouštění. 
Teprve v případě nových zakázek se dělnictvo opět přijímá. Touto fluktuací na trhu práce se v takovém 
období počet uchazečů a obsazených míst zvyšuje. 

Poč e t Na 100 uchazečů 
Rok 

zprostředko-

I I 
obsazených bylo obsazených 

vatelen uchazečů míst míst 

1919 321 685.439 281.541 41,1 
1920 302 485.613 282.959 58,3 
1921 303 643.830 390.796 60,7 
1922 29,7 970.543 473.170 48,8 
1923 299 1,228.739 679.134 55,3 
1924 304 1,023.092 713.280 69,7 
1925 302 779.894 556.156 71,3 
1926 299 812.933 488.282 60{1 

1927 296 759.969 499.540 65,7 
1928 296 715.907 519.938 72{6 
1929 293 771.227 551.743 71{5 
1930 294 1{093.551 511.171 46{7 
1931 306 2,153.011 752.112 34{9 
1932 323 2,727.369 747.352 27A 

1933 340 2,976.343 742.096 24,9 

1934 365 2,672.026 746.755 27,9 

1935 369 2,689.428 837.051 31{1 

1936 372 2,605.922 964.971 37,0 

1937 372 2,545.460 1,548.965 60,9 

Tuto základní tendenci lze vyčísti z čísel, udávajících počet uchazečů a počet obsazených míst. V uply
nulém dvacetiletí se objevily dva krisové cykly. První vyvrcholil v roce 1923 a projevil se počtem 1,288.739 
uchazečů a 679.134 obsazených míst. Ten byl vystřídán obdobím konjunkturním, jež se vyjádřilo v roce 
1928 nejnižším počtem 715.907 uchazečů a poměrně nízkým počtem 519.938 obsazených míst. Po tomto 
roce nastala opět krisová deprese s maximem v roce 1933 s 2,976.343 uchazeči a 742.096 obsazenými 
místy. Od tohoto roku pak nastJ-vá pozvolna zlepšování. 

Je ovšem nutno všimnouti si i dalších činitelů, jež ovlivňují výsledky činnosti v~řejných zprostřed
kovatelen práce. V prvé řadě je to jejich počet. Výsledky činnosti jsou na něm přímo závislé. Rozšiřová
ním síti veřejných zprostředkovatelen práce rozšiřuje se okruh os-ob, jež tohoto zařízení používají a tím 
se zvětšuje i počet uchazečů a obs.azených míst, jak se to projevuje v letech po roce 1930, od kdy počet 
veřejných zprostředkovatelen práce byl rozšířen z 294 na 372. Zvláště byla doplněna sít zprostředkovatelen 
na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. 

Další vliv, a to hlavně na počet míst, mělo vládní nařízení čís. 217/1936, o zprostředkování práce, 
jímž byla stanovena povinnost uchazečů, hlásiti se o práci u veřejných zprostředkovatelen práce, ale 
také povinnost zaměstnavatelů oznamovati uvolněná místa zprostředkovatelnám. Vliv tohoto vládního na
řízení je patrný z připojených tabulek o činnosti veřejných zprostředkovatelen práce v jednotlivých ze
mích v letech 1936 a 1937. 
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I 
Uchazeči 

I 
Obsazena místa 

I 
Uchazeči 

I 
Obsazená místa 

Měsíc Měsíc 
1936 I 1937 1936 I 1937 1936 I 1937 1936 I 1937 

Země Česká ZEmě Slovenská 

Leden 562.926 414.974 28.112 48.406 Leden. 144.740 149.880 8.378 12.371 
Únor. 561.084 403.915 25.925 42.289 Únor 152.721 162.162 7.083 14.671 
Březen 556.764 411.919 41.955 69.362 Březen 155.080 170.986 20.815 27.615 
Duben 524.708 391.115 46.377 99.474 Duben 138.738 163.078 25.639 45.941 
Květen. 487.137 325.474 53.516 82.605 Květen 114.684 127.169 25.328 46.573 
Červen. 440.358 280.844 42.460 78.758 Červen 90.364 88.899 22.872 34.548 
Červenec 415.340 256.737 44.135 69.529 Červenec 71.75.3 64.799 20.120 30.134 
Srpen. 386.473 234.352 42.095 61.055 Srpen 60.511 55.017' 11.036 19.627 
Září. .. 461.628 308.347 98.805 138.892 Záři ... 63.400 54.219 9.922 20.646 
Říjen .. 385.250 252.359 66.253 78.578 Říjen .. 72.457 57.089 12.084 22.974 
Listopad 382.928 268.302 53.791 55.989 Listopad 95.526 77.609 12.379 15.903 
Prosinec 408.126 297.172 42.355 38.123 Prosinec. 125.222 112.345 8.694 10.568 

Země Moravskoslezská Země Podkarpatoruská 

Leden 274.327 225.064 13.460 20.507 Leden. 8.534 7.244 276 709 
Únor . 270.072 228.395 12.052 20.547 Únor 8.883 8.057 221 1.029 
Březen 267.308 230.494 20.604 33.474 Březen 9.159 9.679 791 2.563 
Duben 254.706 213.444 24.119 51.800 Duben 7.878 10.243 995 4.208 
Květen. 236.800 164.518 25.715 46.818 Květen 6.774 9.162 1.321 3.797 
Červen. 214.069 123.114 20.659 34.687 Červen 5.320 8.278 936 3.758 
Červenec. 195.219 95.526 24.930 29.970 Červenec 4.440 8599 918 3.822 
Srpen. 177.213 78.981 16.933 23.121 Srpen 4.547 8.550 1.253 3.616 
Září. .. 171.735 76.520 18.227 21.175 Záři ... 4.452 7.665 958 3.035 
Říjen .. 171.631 89.214 25.582 32.717 Říjen . . 3.487 9.140 899 3.795 
Listopad 180.283 97.B6 22.488 17.870 Listopad 4.789 10.840 1.050 3.810 
Prosinec 208.722 133.497 15.937 14.473 Prosinec. 6.273 11.586 863 3.033 

", ' 

OCHRANA DOivlÁCÍHO TRHU PRÁCE. 

Zákon Č. 39/1928, nař. Č. 82/1937. 

Každý, kdo hodlá zaměstnávati cizince) jest povinen opatřiti si k tomu svolení znnského úřadu 
(proti rozhodnutím zemského úřadu jest možno Se odvolati k ministerstvu sociální péče). Toho jsou 
prosti pouze ti cizinci, kteří se usadili za prací v Československu již před 1. květnem 1923 a od 
té doby se zde nepřetržitě zdržují, bylo-li jim o tom vydáno zemským úřadem osvědčení; stejnou ochranu 
poskytuje zákon ženám, které ztratily čsl. státní občanství provdáním za cizince a dětem, které teprve 
po 1. květnu 1923 dosáhly věku, v němž mohly vstoupiti do zaměstnání. Ministr sociální péče je záko
nem zmocněn přizpůsobiti zákon měnlivým potřebám státu, po slyšení zástupce odborových ústředen po
užití zákona na určitou dobu zastaviti, určitá zaměstnání (výkony) z platnosti zákona vyjmouti, výjimky 
opět odvolati, zjednati ve prospěch československých státních příslušníků za hranicemi faktickou reci
procitu a upraviti přechod cizinců za prací v pohraničním území. 

Vydání zákona bylo vyvoláno naléhavou potřebou národohospodářskou. Již v začátcích světové hos
podářské krise a ji provázející nezaměstnanosti počaly se některé státy brániti neomezenému přistěhova
lectví cizinců. Československo váhalo několik let sáhnouti k tak pronikavým opatřením, jaká na ochranu 
domácího trhu byla již dávno provedena v řadě států sousedních a spokojilo se tím, že dovolovalo pra
covati jen těm cizincům, kteří obdrželi visum v cestovním pas·e s doložkou, že smějí vykonávati práce 
(služby) za mzdu nebo plat. Legislativní nutností stala se ochrana domácího trhu práce teprve tehdy, 
když došlo mezinárodně k odstranění visové povinnosti. V prvých letech po vydání zákona č. 39/1928 
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se zdálo, že jeho ustanovení plně postačí; avšak pozdější vývoj na trhu práce, zhoršení zaměstnanosti, 
dosahující kritických čísel, faktické i právní utužení ochrany domácího trhu práce v některých státech 
sousedních, jež přimělo k návratu značný počet emigrace a konečně i nové vnitrostátní zákony, zasahující 
do správní sféry zákona o ochraně domácího trhu práce, ukázaly nedostatky v platném právním stavu. 
Snaha vyhověti změněným potřebám, odstraniti některé nedostatky technicko-administrativní a zajistiti do
mácím pracovním silám takovou ochranu, jaká byla zamyšlena již při vydání zákona č. 39/28, uvedla 
v život vládní nař.· č. 82/1937, jež bylo nutno vydati na základě zmocňovacího zákona, aby se včas 
zamezily škody a poruchy hospodářského života, vyvolané mimořádnými poměry na trhu práce. 

VYSTĚHOVALECTVÍ. 

Zákon č. 71/1922, vl. naÝ. f. 170/1922, vl. nař. č. 164/1936, vl. nař. č. 154/1937. 

Československo po rozpadu bývalé monarchie převzalo obtížný problém vystěhovalecký. Bylo to dů
sledkem fakta, že býv. Rakousko-Uhersko bylo před válkou jedním z prvních vystěhovaleckých států v Er~p~. 
Vždyť jenom ze zemí, tvořících nynější Československo, odcházelo před válkou přes 60.000 osob rocne. 
Právní i sociální ochrana vystěhovalců byla tehdy minimální; bylo proto již před válkou pracováno na 
osnově zákona o ochraně vystěhovalců. K projednání tehdejších osnov z r. 1904, 1908 a 1913 však ne
došlo. 

Je pochopitelné, že poválečná legislativa Československé republiky vytkla si za jeden z hlavních úk?l~ 
upraviti zákonem ochranu vystěhovalcd) zvláště když v prvních letech po válce začal se znovu rozvíjeti 

vystěhovalecký ruch. ol ol' "" , 

Stalo se tak zákonem ze dne 15. února 1922, c. 71 Sb. z. a n., o vystehovalectv1, k nemuz vydano 
prováděcí nařízení ze dne 8. června 1922, Č. 170 Sb. z. a n. 

Zákon spočívá v podstatě na zásadě vystěhovalecké svobody, jež je omezena pouze z důvodů v zákoně 
uvedených, jimiž jsou vážné zájmy státní, dále osobní nezpůsobilost k vystěhování, zájmy rodi~y, vystěh~
valcovy a předpisy států přistěhovaleckých. Zvláštní podmínky jsou stanoveny stran osob ?ezlettlych (t. J. 
mladších 21 let), stěhujících se bez otce; žádá se souhlas poručenského soudu a u nezletllých žen a osob 
mužských do 16 let pak průvod úplně spolehlivé osoby starší 24 let. Zákon obs.ahuje dále předpisy o vy-
stěhovaleckém pasu, o humanitní péči o vystěhovalce a o informační službě. . , 

Zvláštní podmínky stanoveny jsou pro najímání zaměstnanců do států evropských a mlmoe:vropskych 
a vytýčeny podmínky pracovní smlouvy osob, odjíždějících za prací do ciziny. Velmi podrobně JSou upra-

VYSTĚHOVALECTVí. 
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ven~ "p0dn:ínky dopr,avy vystěhov~lců. Provozová~í do~ravy vystěhovalců je vaZano na zvláštní povolení. 
Vytyceny JSou podmlllky dopravlll smlouvy, povlllnosti podlllkatele dopravy a práva dopravovaného vy
stěhovalce. Zákon obsahuje též trestní ustanovení, zejména ta, jež směřují k potírání obchodu ženami. 
. :'lá~ním n~řízením .č: 164/1936 byl změněn zákon vystěhovalecký potud, že byla upravena možnost 

zJedn~vat~ osadn1ky do clzmy, pokud tamní podmínky politické, hospodářské a sociální zajišťují úspěšnou 
k~lo'}t-;act. Vládní nařízení č. 154/1937 blíže provádí toto ustanovení, vytyčujíc zejména podmínky kolo
lllsaClll smlouvy. 

, Pr~vá~ěn~ zá~ona vystěhovaleckého cl vrchní dozor náleŽÍ ministerstvu sociální Péče, jež ve speciál
nl~h. o~azkach J,edna v dohodě s ostatními interesovanými ministerstvy (zahraničních věcí, zemědělství, vnitra, 
vereJnych praC1, obchodu). V ministerstvu sociální péče je zejména soustředěna informační služba vystě
hovalecká na podkladě zpráv čs. zastupitelských úřadů a řízení ve věcech dopravy vystěhovalců. 

." V ~oho?~ s. m~~isterstv~m zahraničních věd sjednává ministerstvo sociální péče úmluvy s cizími státy, 
pnpadne s ClZ1mI zaJmovýml korporacemi o zaměstnávání čs. dělníků v cizině a jejich pracovní podmínky. 

Zprostředkování práce do ciziny svěřilo ministerstvo sociální péče zemskému ústřednímu úřadu práce 
V. Praze,. ~ něhož se soustřeďují příslušné nabídky i poptávky. Tento úřad dbá, aby při najímání pracovních 
stl do, Cl,zmy ?yly zachovávány předpisy vystěhovaleckého zákona, jakož i pokyny ministerstva sociální péče, 
ohstarava potrebná povolení a všeobecně dbá zájmů odjíždějících zaměstnanců. 

O,b~~bný úkol má, pokud j de o zemědělské dělníky (ponejvíce ze země Slovenské a Podkarpatoruské), 
zemsky uťati pro zemědělské dělnictvo v Bratislavě, spolupracující hlavně s ministerstvem zemědělství. 

V z~j~u vystěhovalců odjíždějících do zámoří zřídilo ministerstvo sociální péče Státní vystěhovalec
kou sta~tct, v Praze, v níž se vystěhovalci před odjezdem shromažďují, vydávají se jim pasy a poskytuje 
se" za, muny poplatek přechodné ubytování a stravování. Zde se jim dostává též posledních pokynů a po
ucelll na cestu. 

': cizi?ě pr?v~dějí p~či o vystěhovalce příslušné československé zastupitelské úřady, mnohde podpo
rovane kr,apnskym,l or~anlSaCem1. Zastupitelské úřady poskytují v případě nezbytné potřeby nouzové pod
pory ze z;!.oh dan~ch JIm pro te~to účel ministerstvem sociální péče, event. umožňují repatriaci. 

V ~ecI o vyst.eh~valc~ praCUjí za podpory a v intencích ministerstva sociální péče také organisace do
b~ovolne. Je t?" zeJm:na c,esko~lovensk7 ústav zahraniční, jenž působí po stránce informační a jako stře. 
?1~~0 t. ,zv. p,ece k:apnske, t. J. praCUje k udržování styků vystěhovalců s jejich starou vlastí a uchování 
J~JlCt: narod01ho vedomí v cizině. K tomu účelu vydává též časopis »Krajan«. Dále jest to Společnost 
C-;. ~erve~ého kříže~ ~rová~ějící též péči o nuzné repatrianty, Spolek sv. Rajaela, působící na podkladě 
n~boze~sk;m a Afezmarodm péte o vystěhovalce, jež poskytuje radu a pomoc, zejména v pochybných otáz. 
kach statmho občanství, bezdomovectví a alimentačních nároků v cizině. 

, .Z· čes~~slove~ských vystěhovalců tvoří největší část rodinní příslušníci, odjíždějící za živiteli a příbuz· 
nym~.do clzmy, dale osoby, odjíždějící na pracovní smlouvu, daleko menší část tvoří osoby v samostatném 
p0'ydlání a kolonisátoři. Zn.ačnou část tvoří sezonní dělníci, zejména zemědělští, kteří odjíždějí hlavně do 
Nemecka (a do hýv. Rakouska) a Francie. 

Třeba se ~míniti ješt.ě o volontérech, t. j. osobách, které odjíždějí do ciziny na zkušenou, aby tam 
nab~ly, o~b~rne praxe a )azyk?vé, zn"al?sti (číšníci, zaměstnanci krejčovští a jiní). Pro ty byly sjednány 
mezlstatm umluvy o vza)emne vymene volontérů s Francií a Belgií. 

v O vystěhovaleckém ruchu v jednotlivých letech a do jednotlivých států podává obraz připojený 
prehled . 

OSOBY, PRO NĚZ BYL VYDÁN 
VYSTĚHOVALECKÝ PAS: REEMIGRANTI: 

Rok I Úhrnný I Státy I Státy 
počet evropské zámořské Rok I Úhrnný 

počet 

1930 25.712 17.666 8.046 1930 4.742 
1931 9.567 7.056 2.511 1931 6.258 
1932 5.165 3.772 1.393 1932 5.538 
1933 4.735 3.177 1.558 1933 3.624 
1934 5.065 2.644 2.420 1934 2.129 
1935 5.686 2.927 2.759 1935 1.800 
1936 7.201 3.941 3.260 1936 1.444 
1937 14.772 9.544 5.228 1937 3.286 
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H ROMADNÁ EMIGRACE SEZONNÍ (BEZ PASTI): 

Rok 
I 

Úhrnný počet 

Německo I Rakousko I Dohromady 

1930 5.855 16.451 22.306 

1931 2.367 17.001 19.378 

1932 168 13.470 13.638 

1933 882 8.161 9.046 

1934 1.238 5.758 6.996 

1935 1.001 4.053 5.054 

1936 1.546 3.230 4.776 

1937 5.128 3.181 8.309 

Z přehledu je patrno, jak rapidně pokleslo vystěhovalectví v létech krise, kdy je silně podvázala 
ochrana domácího trhu práce v jednotlivých státech. Přebytek pracovních sil, jenž nemohl býti umístěn 
v cizině, přispěl ovšem po.dstatně i k rozmnožení domácí nezaměstnanosti. Skutečnost, že ani v létech 
krise vystěhovalectví úplně nepřestalo, naopak byly československé pracovní síly v cizině hledány a že 
i počet reemigrantů byl poměrně malý, svědčí o dobré kvalitě a pověsti, jíž se těší československé pracovní 
síly v cizině. 

PÉČE O NEZAMĚSTNANÉ. 

Ve vývoji zákonné péče o nezaměstnané rýsují se zřetelně tři období. V prvém období nesl 
veškeré břemeno podporování nezaměstnaných stát; i podpůrné akce byly obstarávány s malou výjimkou 
výhradně státní správou. Předpisy, jimiž bylo v této periodě upraveno podporování nezaměstnaných, byly 
obsaženy v zákonech č. 63/1918, č. 63/1919, č. 127/1919, č. 157/1919, č. 195/1919, č. 569/1919, č. 519/ 
1920 (opatření Stálého výboru N. S.), č. 322/1921, č. 482/1921, č. 115/1922, č. 400/1922, č. 263/ 
1933, Č. 139/1924 Sb. z. a n. 

Zvláštních předpisů pro podporování stavebních dělníků v nezaměstnanosti se týkala vládní nařízení 
Č. 11/1922, č. 128/1922, Č. 10/1923, č. 264/1923 Sb. z. a n. 

V druhém období od 1. dubna 1925 bylo podporování nezaměstnaných organisováno jako fakulta
tivní zajištění pro případ nezaměstnanosti za spolupůsobení odborových organisací podle zákonů č. 267/ 
1921, č. 74/1930, vlád. nař. č. 161/1933, č. 260/1935, Č. 78/1936, č. 42/1937, č. 129/1937 a zákona 
č. 268/1937 Sb. z. a n. 

Prováděcí předpisy k ustanovením zákona č. 267/1921 a novel byly vydány ve vlád. nař. č. 186/ 
1924, č. 162/1933, Č. 261/1935, Č. 79/1936, Č. 111/1936, č. 43/1937, č. 130/1937 a č. 269/1937. Zá
sady podpůrných pravidel byly uveřejněny ve vládní vyhlášce č. 39/1934 Sb. z. a n. 

Pro přípravu povinného pojištění pro případ nezaměstnanosti, které lze považovati za třetí fázi 
péče o nezaměstnané, byla zřízena zvláštní komise. 

Československý stát byl po světové válce postaven před závažné úkoly, jež se vyvinuly návratem 
mobilisovaných mužů z vojenských služeb, převáděním výroby do mírových poměrů, valutovými nesná
zemi a všeobecnou hospodářskou vyčerpaností. Situace byla znesnadněna zejména i tím, že v bývalé říši 
Rakousko-Uherské nebylo pamatováno na o.patření nutná pro případ skončení války po stránce hospo
dářské a sociální. Jedním z prvních úkolů bylo organiso.vati podpůrnou péči o nezaměstnané za součin
nosti demobilisačních výborů, jejichž členové (6) byli jmenováni politickými úřady 1. stolice polovinou 
ze zaměstnanců, polovinou ze zaměstnavatelů. Laickému živlu, který rozhodovalo podpůrných nárocích 
uchazečů, byla zde svěřena značná pravomoc. Pravomoc demobilisačních výborll přešla později na poli
tické úřady. Podpora osob odkázaných na mzdu, jejichž výživa nebyla zabezpečena, rovnala se výši ne
mocenského.. Osobní podpora se zvyšovala, jestliže s nezaměstnaným žili ve společné domácnosti man
želka (družka), děti a příbuzní. Podpůrný nárok byl vedle osob námezdně činných zajištěn i pro osoby 
demobilisované z válečných služeb. Výjimečně mohla býti přiznána snížená podpora i osobám, které ne
náležely do některé ze shora uvedených oprávněných kategorií nezaměstnaných. Zákon obsahoval před
pisy i pro ten případ, že by se k podpůrné akci připojili zaměstnavatelé, mající zájem na udržení svých 
spolupracovníků. 
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rýcH UCHAZEČŮ O PRÁCI V OBDOBí 1933-1938: 

Okresy, v nichž bylo ze 100 obyvateld 

O 1 3 6 9 12 

neumístěn ých uchazečů 

30. DUBNA 1933. 
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POKLES NEUMíSTĚNÝCH UCHAZEČŮ O PRÁCI V OBDOBí 1933-1938: 

Okresy, v nichž bylo ze 100 obyvatelů 

O 1 3 6 9 - 12 

neumístěn ých uchazečů 

30. DUBNA 1933. 

30. DUBNA 1938. 



30. DUBNA 1938. 



Stejně jako dnes nepovažovala státní správa poskytování podpor za hlavní prostředek k odstranění 
nepříznivých účinků nezaměstnanosti. Věnovala proto v prvé řadě pozornost opatřování práce. Byla zavedena 
produktivní Péče o nezaměstnané ve formě peněžitého příspěvku na osobu zaměstnávanou na nouzových pra
cích, která by jinak měla nárok na podporu v nezaměstnanosti. Další úsilí směřovalo k zajištění výroby od
straňováním překážek provozu podniků (nedostatku uhlí, surovin atd.), aby se předešlo propouštění za
městnanců. 

V novelisovaném z.ákoně č. 322/ 1921 byly podpůrné dávky pro osoby, které pozbyly výdělku jakožto 
zaměstnanci nebo které po návratu z vojenské služby zůstaly bez životních prostředků, určeny pevnou 
sazbou podle počtu obyvatelstva v obci bydliště, s rodinnými příplatky na manželku (družku) a děti. 

Podpůrná doba činila 6 měsíců a mohla býti prodloužena až na 1 V2 roku. Byl-li nezaměstnaný aspoň 
4 týdny v práci, získával nový nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pro zaměstnavatele, kteří nemohli 
pro nedostatek práce nebo z jiného důvodu vyráběti, ale chtěli si udržeti zapracované zaměstnance, dovo
loval zákon při poskytování podpor zavedení odchylného postupu. 

Do podpůrné akce byli pojati z t. zv. sezonních dělníků dělníci stavební. Podpory byly odstupňo
vány podle zaměstnání v pracovní sezoně. 

Ještě v době, kdy podporování nezaměstnaných bylo obstaráváno státní správou, byl schválen návrh 
zákona, který opravňoval ministra sociální péče v dohodě s ministrem financí, aby dosavadní způsob po
skytování podpor nezaměstnaným byl nahrazen fakultativním zajišténímpro příPad nezaměstnanosti pro
střednictvím zaměstnaneckých odborových organisací, které podle svých stanov a pravidel poskytují členům 
podporu v nezaměstnanosti. Počátek účinnosti zákona byl určen na den 1. dubna 1925. 

Zajištění pro případ nezaměstnanosti se přiznává osobám, jež podléhají povinnému nemocenskému 
pojištění (§ 1). Provádí se u odborové organisace zaměstnanců, která podle svých stanov a pra
videl podporuje své členy v nezaměstnanosti (§ 2 zák.) a která si zajistila od vlády zmocnění zúčastniti 
se při provádění zákona (§ 4, odst. 2 a 3 zák.). Odborová organisace vyplácí vedle podpor)' v nezamést
n.anosti z vlastních prostředků na účet státní pokladny státní příplatek (§ 3 zák.). Členství v odborové 
organisaci nesmí býti vázáno jinou podmínkou než tím, že člen jest zaměstnán v příslušném pracovním 
odboru a že platí stanovené příspěvky. Při volbě odborové organisace se zaručuje zaměstnancům plná 
svoboda (§ 4, odst. 1, č. 1 zákona). Podmínky poskytování podpor v nezaměstnanosti musí býti ve sta
novách nebo pravidlech odborové organisace pevně stanoveny (§ 4, odst. 1, č. 3 zák.). 

Přiznání státního příplatku jest vázáno na přihlášku o podporu v nezaměstnanosti u odborové or
ganisace, potvrzenou veřejnoq zprostředkovatelnou práce o tom, že se nezaměstnaný marně hlásilo práci. 
Další výplata státního příplatku je vázána na 3 kontrolní hlášení v týdnu (§ 4, odst. 1, č. 4 zákona). 
O p.řiznání, odepření nebo zastavení podpory a státního příplatku rozhoduje výbor odborové organisace 
podle zákona, stanov a podpůrných pravidel (§ 4, odst. 1, č. 5 zák.). Byla-li podpora se státním pří
platkem povolena, vydá ústředi poukaz, na který se provede výplata (týdně, měsíčně). Před výplatou 
sestaví ústředí nebo skupina podle platných poukazů výplatní listinu, na níž podporovaní potvrdí příjem 
peněz. Výplatní listiny se po výplatě zasílají do ústředí, které je předkládá periodicky ministerstvu so
ciální péče, aby poskytlo náhradu vyplaceného státního příplatku. Jakmile podpůrný případ byl skončen, 
zašle ústředí ministerstvu sociální péče přihlášku o podporu podle předepsaného vzoru, poukaz na pod
poru se státním příplatkem a průkaz o kontrolním hlášení. Podle těchto dokladů se provede vyúčtování 
vyplaceného státního příplatku. 

Podpory v nezaměstnanosti a státní příplatek k nim musí odborová organisace účtovati odděleně 
od svého ostatního hospodářství. Za tím účelem si zřizuje zvláštní fond pro podporování nezaměstna
ných, do něhož odvádí z členských příspěvků pravidelně určitou částku. Účetní hospodaření podpůrného 
fondu jest upraveno směrnicemi, které byly schváleny vládou dne 22 . října 1937. Státní dozor vykonává 
hlavně ministerstvo sociální péče, po případě, pokud jde o podporované, politické úřady 1. stolice. 

Podpory v nezaměstnanosti se státním příplatkem se poskytují po jednoročním členství osobám způ
sobilým k pravidelnému zaměstnání, jejichž pracovní poměr byl zrušen bez jejich zavinění. Podpora z pro
středků odborové organisace nesmí býti nižší než 0·75 Kč. Státní příplatek u osob, které o nikoho ne
pečují, činí dvojnásobek organisační podpory. Pečuje-li podporovaný o jednu osobu, zvyšuje se státní pří
platek na dvaapůlnásobek, pečuje-li o dvě osoby, činí státní příplatek trojnásobek organisační podpory. 
Státní příplatek se snižuje na jednonásobek, má-li nezaměstnaný příjem rovnající se dřívějšímu výdělku. 
Výše maxima státního příplatku se řídí podle členského příspěvku, placeného odborové organisaci. 
Činí-li členský příspěvek méně než Kč 5·- týdně, nesmí státní příplatek za jeden deli přesahovati 
Kč 12·-. Platí-li člen příspěvek aspoň Kč 5·- týdně nebo více, může státní příplatek dosáhnouti částky 
Kč 15'- denně. Celková podpora nesmí přesahovati 2/3 plné mzdy (služného). 
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Podpůrná doba činí 26 týdnů v roce. Nový nárok vzniká po uplynutí 52 týdnů, počítáno od 1. pod
půrného dne. Za prvních 7 dní nezaměstnanosti se státní příplatc=k neposkytuje. Podporovaný je povinen 
přijmouti práci, která mu byla nabídnuta veřejnou nebo odborovou zprostředkovatelnou práce nebo jiným 
veřejným orgánem, je-li placena podle mzdového tarifu, přiměřená jeho tělesným silám a neznemožňuje 
mu návrat do pravidelného povolání, po případě, nejde-li o místo; v němž jest pracovní spor. Doprava 
do pracovního místa může býti provedena na státní útraty. Státní příplatek může býti také odpracován 
na občasných veřejně užitečných pracích (§ 6 zák.). Byla-li práce bez důvodu odmítnuta, podpůrný ná
rok zaniká. 

Mimo zmíněné dávky, označované za podporu řádnou, jest v zákoně pamatováno i na případy delší 
nezaměstnanosti mimořádnou podporou se státním příplatkem po další tři měsíce (13 týdnů). Státní pří-
platek může tu činiti nejvýše Kč' 7'50 denně. . 

Státní příplatek k podpoře v nezaměstnanosti mohou získati i cizí státní příslušníci, má-li cizí stát 
obdobné opatření a nakládá-li s čsl. příslušníky stejně, jako s vlastními příslušníky. 

Ze stručného výtahu platných zákonných předpisů jest viděti, že spoluúčastí při provádění zákonných 
předpisů byla odborovým organisacím zaměstnanců přiznána značná pravomoc, ježto rozhodujíce o pod
poře v nezaměstnanosti z vlastních prostředků, určují nepřímo i výši státního příplatku k ní. Při přihláš
kách za zmocnění zprostředkovati výplatu státního příplatku postupovala státní správa s největší blaho
vůlí; je to patrno ze skutečnosti, že na provádění zákonných předpisů jest zúčastněno 149 odborových 
organisací zaměstnaneckých. Z nich ve 109 je jednací řečí jazyk československý, ve 33 jazyk německý, 
7 odborových organisací nemá stanoveného jednacího jazyka. V obou prve zmíněných skupinách jsou 
ovšem organisováni i příslušníci druhých národností. 

PRODUKTIVNÍ PÉČE O NEZAMĚSTNANÉ. 

Produktivní péče o nezaměstnané jest t. č. upravena článkem IV. zákona č. 74/1930, jímž se mění 
a doplňují některá ustanovení zákona č. 267/1921, o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, 
a vládním nařízením č. 79/1930, jímž se upravuje produktivní péče o nezaměstnané. 

Již zákonem č. 569/1919 byl ministr sociální péče zmocněn, aby na návrh okresní (zemské) správy 
politické ve srozumění se správou berní přispíval stavebníkovi (obcím, okresům) za každou osobu, která 
by měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, 2/3 mzdy, obvyklé v místě, nejvýše však Kč 6'- denně, 
jsou-li tyto osoby zaměstnány na pracích, vykonávaných ve veřejném zájmu. 

Tato ustanovení byla v zásadě přejata do zákona č. 322/1921, při čemž byl příspěvek státu stanoven 
nejvýše na Kč 9'- denně. Působnost posléz cit. zákona skončila dnem 31. března 1925. 

Zákon o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných č. 267/1921, který vstoupil v účinnost dnem 
1. dubna 1925, neměl žádných ustanovení o t. zv. produktivní péči o nezaměstnané. Nedostatek tako
vého zařízení byl značně poCitován a proto již při prvních náznacích nastávající hospodářské krise v roce 
1930 vynutily si poměry při novelisaci zákona č. 267/1921 Sb. z. a n. zařazení zvláštní kapitoly o pro
duktivní péči o nezaměstnané (článek IV. zákona č. 74}1930 a vládní nařízení č. 79/1930 Sb. z. a n.). 

Podle cit. právních předpisů jest ministr sociální péče zmocněn, aby z peněz, určených k čelení ne
zaměstnanosti, podporoval nouzové pr.áce, jež podniká stát, země, okres, obec nebo jiná veřejnoprávní 
osoba právnická ve veřejném, zájmu. Podpora ministerstva sociální péče spočívá v tom, že ministerstvo 
sociální péče poskytuje veřejnému stavebníkovi příspěvek na mzdu osob, přikázaných nebo přivzatých 
z řad nezaměstnaných k nouzové práci, a to částkou nejvýše Kč 10'- denně. Nouzovými pracemi se roz
umějí na př. stavby a úpravy silnic a cest všeho druhu, přechodů, vodotečí, zalesňovací práce, úpravy po
zemků, rekultivace dolováním zničených pozemků, čištění ulic, veřejných budova pod. Pokud jde o osoby, 
které smějí hýti zaměstnávány na nouzových pracích, je stanoveno, že smějí býti zaměstnávány osoby, 
které dostávají podporu od odborové organisace a státní příplatek, neb osoby, které jsou podporovány 
ze státní stravovací akce pro osoby nezaměstnané a omezeně pracující. Z ostatních osob je uloženo za
městnávati nejméně z 15% mladistvé osoby od 18-24 let, je-li jejich výživa ohrožena. Mzda placená při 
nouzových pracích musí odpovídati platné mzdové sazbě nebo sazbám, obvyklým v místě, kde se má práce 
konati. Účelem produktivní péče je, aby byly vyvolány nebo umožněny práce, k nimž by veřejný stavebník 
jinak nemohl přistoupiti pro nedostatek peněz, zejména práce, které jsou sice finančně z části zajištěny ať 
vlastními penězi stavebníka nebo povolenými již příspěvky, které však nemohly býti dosud vykonány proto, 
že zbývající mnohdy nepatrná část nákladu nemohla býti opatřena. 
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POMOCNÉ AKCE PRO NEZAMĚSTNANÉ V DOBĚ HOSPODÁŘSKÉ KRISE. 

V boji proti nezaměstnanosti, způsobené hospodářskou krisí, jež od roku 1930 vyřaďovala z pra
covního procesu stále větší a větší počet živitelů rodin i dospělých osob svobodných, odkázaných na dů
chod z pracovního poměru, postupovalo ministerstvo sociální péče dvojím směrem - v prvé řadě aktiv
ními zásahy, sledujícími rozšiřování pracovních možností a teprve v druhé řadě podporami a pomoc
nými akcemi. 

Zhoršující se hospodářské poměry přivodily nejprve v oboru textilním a sklářském, později také 
v ostatních oborech vyřadění z práce celých desítek tisíců dělníků, kteří se tak bez své viny ocitli bez 
jakéhokoliv příjmu a podpor. Zvlášt kritická byla situace těch nezaměstnaných, kteří nebyli odborově or
ganisováni a neměli proto zákonného nároku na podpory v nezaměstnanosti svých odborových organisací 
a na státní příplatek (Gentský systém). Tento stav sám vynucoval si zavedení okamžité systematické po
moci. Nejlepším řešením bylo by všeobecné pojištění proti nezaměstnanosti, avšak jeho uskutečnění ne
bylo možné ani v počátcích krise, tím méně za jejího trvání, ježto tu nebyly nutné reservy a hospodář
ská situace vylučovala vybírání příspěvků od zaměstnavatelů a zaměstnanců v takové výši, aby stačily na 
dlouhotrvající podporu tak velkého počtu nezaměstnaných. Rychlý vzrůst nezaměstnanosti a nemožnost 
bezpečně předvídati, kam až bude pokračovati a jak dlouho potrvá, vynutily si okamžitá, byt i improvi
sovaná opatření, jež vyhovovala svojí pružností stále se měnícím poměrům. Prvé řešení spočívalo v pe
něžitých PřísPěvcích} jež nezaměstnaní dostávali prostřednictvím obcí svého bydliště od ministerstva so
ciální péče. Brzy se však ukázalo, že takové opatření nepostačí; proto již v srpnu 1930 zavedlo minister
stvo sociální péče státní stravovací akci pro osoby nezaměstnané a omezeně pracující v poukázkách (živi
telé rodin v hodnotě 20 Kč týdně, osoby svobodné 10 Kč týdně), jež se vyměňují u místních obchod
níků a družstev na účet ministerstva sociální péče za nejdůležitější životní potraviny. Stravovací akce jsou 
účastny nezaměstnané osoby, které svou výživou jsou odkázány na důchod z námezdního poměru, byly 
po 1. lednu 1929 alespoň tři měsíce nepřetržitě v námezdním poměru, v němž podléhaly povinnému 
nemocenskému pojištění a ač s·e ucházely o práci, zaměstnání nalézti nemohly, takže jsou na své výživě 
a výživě svých rodin ohroženy. Za stejných podmínek mohou býti do akce pojaty i osoby omezeně pra
cující, pokud jsou živiteli rodin, když nejsou týdně zaměstnány déle než 16 hodin. Z akce jsou vylou
čeni ti, kdož pobírají podporu se státním příplatkem (Gentský systém), nebo osoby, jež z jiných zdrojů 
at veřejných či soukromých mají takové příjmy, že výživa jejich a jejich rodin při nezaměstnanosti není 
ohrožena, dále sezonní dělníci, kteří byli zaměstnáni v roce déle než půl sezony, osoby práce neschopné, 
osoby pobírající chudinskou nebo starobní podporu, osoby z práce vlastní ~inou propuštěné nebo práci 
se vy:hýbající a konečně osoby, které odmítnou práci nabídnutou jim veřejnou nebo odborovou zprostřed
kova'telnou práce nebo jiným veřejným orgánem, když ji skutečně zastávati mohou a práce jim nabídnutá 
n~<jhrozí jejich odbornou výkonnost a když je placena podle tarifu a sazeb v místě, kde se má konati, 
ODvyklých. 

Prostředky na tuto akci povoluje vláda k návrhu ministerstva sociální péče na pětitýdenní období 
podle počtu oprávněných nezaměstnaných, hlášeného obecními úřady prostřednictvím okresních. a zem
'ských úřadů. Peněžní částky, přidělené okresům, a jim odpovídající počet poukázek na potravmy roz
děluje na obce okresní sociální komise, v níž zasedá zástupce okresního úřadu, finanční správy, tři zá
stupci osob samostatně činných a tři zástupci zaměstnanců, jež jmenuje přednosta okresního úřadu. Týž 
může dále jmenovati dva až čtyři zástupce odborových organisací do komise jako experty. Poukázky roz
dělují n'a jednotlivé uchazeče v obcích obecní sociální komise. Do obecních sociálních komisí jest okres
ním hejtmanem jmenován starosta obce nebo jeho náměstek, člen obecní finanční komise a stejný počet 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, případně zástupců odborových organisací jako u okresních sociálních ko
misí. Rozdělené stravovací poukázky vyměňují si nezaměstnaní u místních obchodníků a družstev za po
traviny; obchodníci předkládají prostřednictvím obecních úřadů vyměněné poukázky okresnímu úřadu, 
který je proplácí z hotovostí ministerstvem sociální péče k tomu účelu poukáza'ných. 

Obce a jiné samosprávné i veřejné korporace mohou žádati odpracování poukázek na prací~h vš:
obecně prospěšných v tom případě, když nezaměstnanému opatří na těchto pracích zaměstnání na dv~ ne,
výše tři dny v týdnu. Jedna poukázka nahrazuje tu mzdu za půl dne, dvě poukázky (u živitele) za Jeden 
den, další odpracovaná doba musí býti honorována z prostředků podnikatelových. Nelze tudíž vyžado
vati práci jen za poukázky bez proplacení další mzdy. 

Příspěvek ze státní stravovací akce nemohl stačiti při dlouhotrvající nezaměstnanosti k obživě jed
notlivce, tím méně celých rodin. Proto musila býti tato základní podpora pro nezaměstnané rok od roku 
rozšiřována o nové akce. V prvé řadě bylo při tom nutno mysliti na děti nezaměstnaných. Dar presi~enta 
republiky T. G. Masaryka v roce 1930 v částce 2,000.000 Kč na zmírnění důsledků nezaměstnanosti vy-
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volal mléčnou akci pro děti nezaměstnaných a omezeně pracujících osob, v níž se pak po jeho vyčerpání 
pokračovalo z prostředků vládou povolovaných. Touto akcí byl umožněn příděl Vl I mléka denně na 
jedno dítě do 14 let v krajích a městech nezaměstnaností nejvíce postižených. Nezaměstnaným rodičům 
jsou přidělovány podobně jako ve stravovací akci poukázky na 3Vz 1 mléka, které si vyměňují u místních 
producentů za mléko; ministerstvo sociální péče proplácí vyměněné poukázky dodavatelům prostřednictvím 
okresních úřadů. 

Souběžně se státní stravovací akcí jde chlebová akce pro nezaměstnané a omezené pracující osoby, 
zavedená v roce 1933; nezaměstnaným dostává se jako doplňku stravovací akce chleba, a to živiteli ro
diny 2 bochníky týdně, svobodné osobě 1 bochník týdně ve váze l' 5 kg. Chléb vydává se na pou~ázky, 
které přiděluje okresním úřadům ministerstvo sociální péče. Okresní úřady opatří poukázky razltkem 
a rozešlou je obecním úřadům podle rozvrhu, na němž se usnesla okresní sociální komise. Obce vyplní 
poukázky jménem podporovaného, opatří je obecním razítkem a datem vystavení a vydá nezaměstnaným 
podle počtu přidělených poukázek ze státní stravovací akce. 

Třebas celkové částky, vynaložené na předcházející akce, se zdají na první pohled velikými, jsou 
příděly na jednotlivou nezaměstnanou osobu, příp. 1Odinu, poměrně jistě nízké, uvážíme-li, že nezaměst
naný živitel rodiny pobírá na pět týdnů nejvýše 100 Kč, 10 bochníků chleba a mléko podle počtu dětí 
do 14 let. Dlouhým trváním nezaměstnanosti horšila se situace nezaměstnaných, ježto postupem doby 
se vyčerpávaly všechny úspory, opotřebovala obuv a oděv - bez možnosti nakoupiti nových, protože 
prostě nebylo z čeho. Nejtíživěji doléhalo na nezaměstnané zimní období, které nejen že kladlo na ži
vitele rodin zvýšené požadavky, nýbrž zbavovalo je i možnosti alespoň při omezené práci něco si při
vydělati. Bylo proto nutno přikročiti v zimních obdobích k jednorázovým podporám, které by tuto sví
zelnou situaci nezaměstnaných alespoň částečně zmírnily. Je to v prvé řadě vánoční příspěvek pro děti 
nezaměstnaných a omezené pracujících: v době vánoční přiděluje ministerstvo sociální péče při trvající 
nezaměstnanosti dětem nezaměstnaných a omezeně pracujících živitelů rodin (do 14 let) jednorázový 
příspěvek ve formě poukázek na potraviny. Vánoční příspěvek jest odstupňován na jednotlivé rodiny 
podle počtu dětí; pro jedno až dvě děti dostává se příspěvek v hodnotě 20 Kč, pro tři děti 30 Kč, pro 
čtyři a více dětí 40 Kč. Rozdělení prov.ádějí okresní úřady a obce za součinnosti okresních a obecních 
sociálních komisí. 

Poněvadž mnoho osob nezaměstnaných nemohlo býti podporováno z celoročních výše uvedených po
mocných akcí (nevyhovovaly všem podmínkám směrnic) a poněvadž také tyto podpory nemohly stačiti 
k úplné obživě rodin nezaměstnaných, jmenovitě kd-: šlo o rodiny s větším počtem nezaopatřených dětí, 
zařídily mnohé obce zvláštní péči o nezaměstnané, kterou doplňovaly péči státní a kterou vydržovaly 
z prostředků obecních a dobrovolných příspěvků místních obyvatel. Obce zaváděly obdobně stravovací 
akce, akce pro těhotné a kojící matky nezaměstnaných rodin, vyvařovací akce, poskytovaly otop, zařizo
valy noclehárny pro nezaměstnané, ohřívárny, vyvařovaly obědy pro děti nezaměstnaných nebo pro sa
motné nezaměstnané a pod. K částečné úhradě výloh, vzniklých tímto prováděním autonomní péče o ne
zaměstnané, poskytuje ministerstvo sociální péče okresům a městům nezaměstnaností nejvíce postiženým 
jednorázový mimorádný Příspěvek} který se rozděluje pravidelně v měsíci prosinci. 

Ministerstvo sociální péče provádělo dále v zimních měsících pro nezaměstnané několik vý po
mocných akcí: 

1. Uhelná akce! v níž se dostává nezaměstnaným potřebné uhlí pro otop. Státní doly a také sou
kromí vlastníci dolů dávají ministerstvu veřejných prací každoročně větší množství uhlí k použití pro 
nezaměstnané. Ministerstvo sociální péče obstarává distribuci na jednotlivé okresy, hradí 50% přepravného 
a příslušné daně. Zbývajících 50% dopravních nákladů platí obce spolu s náklady, vzniklými vykládá
ním, odvozem a rozdělením uhlí mezi nezaměstnané. 

2. Brambm'ová akce. Osoby podporované ze státní stravovací akce, dále osoby pobírající podporu 
se státním příplatkem, rovnajícím se nejvýše podpoře ze státní stravovací akce, t. j. u svobodného 10 ~č, 
u živitele 20 Kč týdně, a konečně osoby mladistvé, jichž výživa jest ohrožena, dostávají každoročně v ZIm
ním období průměrně po 1 q brambor osoby svobodné a po 2 q brambor živitelé rodin. 

3. Nouzová zimní ak(e. V zimních měsících přidělují se nezaměstnaným nejdůležitější životní po
traviny jako mouka, omastek, žitná nebo ječná káva, cukr, kroupy, na Slovensku brymza a pod. Do této 
akce mohou býti zařaděny osoby, uvedené u bramborové akce. Rozdělení potravin provádějí na základě 
předchozího určení ministerstva sociální péče v souhlasu s ministerstvem financí a vnitra okresní a obecní 
sociální komise. Dopravu do stanice určení platí ministerstvo sociální péče, obce platí dopravu ze stanice 
určení nebo z okresní rozdělovny a nesou další náklady s rozdělením spojené. V roce 1934 bylo rozdě-
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leno 3.991 q cukru, v zimním období 1935/1936: 16.858 'q tuku, 42.312 q mouky, 20.786q cukru, 
36.410 q krup, 11.150 q obilní kávy a na Podkarpatské Rusi za 8.800 Kč soli, v zimním ob
dobí 1936/1937: 6.174'7 q tuku, 71.879 q mouky, 15.019 q cukru, 2.009'75 q obilní kávy, 598'5 q 
brymzy, v zimním období 1937/1938: 1.126 q tuku, 37.968q mouky, 15.000 q cukru, 420 q brymzy. 

LÉČEBNÁ PÉČE O NEZAMĚSTNANÉ A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY. 

Hospodářská krise nejenom projevila své neblahé důsledky ve zdravotním stavu nezaměstnaných 
a příslušníků jejich rodin, nýbrž způsobila, že tyto osoby v důsledku dlouho trvající nezaměstnanosti 
neměly v případě nemoci zpravidlá již možnosti uplatňovati nároky plynoucí pro případ onemocnění 
z nemocenského pojištění a byly odkázány pouze na opatření chudinské. Ve snaze paralysovati tyto 
účinky hospodářské krise, zorganisovalo ministerstvo sociální péče za pomoci ministerstva veř. zdra
votnictví a těl. vých., Ústřední sociální pojištovny a ostatních veřejných i soukromých zdravotních insti
tucí v roce 1932 zvláštní léčebnou péči o nezaměstnané a jejich rodinné příslušníky. K provádění této 
charitativní akce, jejíž úkolem je poskytovati zdarma potřebné léčebné ošetření osobám nezaměstnaným 
a jejich rodinným příslušníkům, se ustavily: 

a) ústřední poradní sbor při ministerstvu sociální péče, složený ze zástupců příslušných ministerstev, 
sociálně pojištovacích ústavů, organisací lékařských a lékárnických atd., 

b) okresní komitéty pro léčebnou péči o nezaměstnané, složené z činitelů místní péče o nemocné, zá
stupců nemocenských pojišťoven, okresních úřadů, samosprávy odborových organisací lékařů, lékár
níků atd. 
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Lékařské vyšetření a léčení se provádí podle povahy nemoci buď v ambulantní ordinaci, v domácnosti 
nebo ve veřejných či soukromých nemocnicích. Poukazy k lékařům a předpis léků jest přípustný jen na 
zvláštních tiskopisech, pro tento účel vydaných. 

Výlohy vznikají okresním komitétům téměř jen opatřováním léků, ježto. lékařská služba jest do.bro
volná a bezplatná, vykonávání funkcí rovněž bezplatné, potřebné místnosti poskytují okresní úřady, ve
řejné zprostředkovatelny práce, nemocenské pojištovny a pod. Nemocenské Po.jištovny propůjčují také svá 
ambulatoria a poskytují podle možnosti léčiva a potřebný materiál. Rovněž lékárny vycházejí všemožně 
této léčebné péči vstříc, poskytujíce léky podle norem pro chudé. 

Úhrada se opatřuje za pomoci veřejné a soukro.mé dobročinnosti. K částečné úhradě nákladů posky
tuje okresním komitétům ministerstvo sociální péče a ministerstvo veřejného zdravo.tnictví zvláštní pří
spěvky. 

Dík velikému sociálnímu porozumění osob v této akci zúčastněných, jmenovitě lékařů, přinesla akce 
velice cennou pomoc nezaměstnaným v nejsvízelnější pro ně době, kdy sami nebo členové jejich rodin 
upadli do nemoci. O rozsahu této pomoci svědčí skutečno.st, že na př. v roce 1934 bylo zaznamenáno 
205.771 návštěva u lékařů v rámci léčebné péče o nezaměstnané. S tím souvisí státní ozdravná a lé
čebná péče o děti nezaměstnaných} organisovaná ministerstvem zdravo.tnictví a tělesné výchovy. Z okresů 
nezaměstnaností nejvíce postižených jsou posílány děti na čtyřtýdenní i delší pobyt do ozdravoven, aby 
byly pod lékařským do.hledem, a tak zbaveny důsledkLl podvýživy, případně aby se jim rekreací předešlo. 

V roce 1936 přispělo ministerstvo sociální péče také na akci pro nezaměstnanou inteligenci, prová
děnou ministerstvem školství a národní osvěty. 

Všechny zde uvedené akce vykonaly jistě dobře své poslání, dovedly-li bez závažnějších otřesů po 
tak dlouhou dobu odstraňovati nejhorší důsledky krise a do.vedly-li nás převésti přes nejhorší dobu. Jak 
již vpředu řečeno, byly to pouhé improvisace, vynucené dobou; avšak zkušenosti z nich nabyté povedou 
ministerstvo sociální péče za vybudováním řádné podpůrné péče zákonné, jak tomu je v některých 
cizích státech, dokud nebude lze uvésti v život povinné poj ištění pro pří pad nezaměstnanosti, které by 
nejlépe odstranilo stinné stránky nezaměstnanosti. 

PODPORA SOUKROMÉHO PODNIKÁNÍ. 

Hospodářská krise, jež zachvátila roku 1930 téměř celý svět, neušetřila ani Československé republiky. 
V hranicích československého. státu zůstal značný průmysl, určený v době předpřevratové k zásobování 
téměř celé podunajské oblasti, který po znovuzřízení samostatného Československého státu byl odkázán 
převážně na vývoz. 

Autarkní snahy importujících států, projevující se zvýšenou měrou od roku 1930, byly příčinou po
stupného podvazování exportu vyspělých československých výrobků, zejména textilních, sklářských, kera
mických a železářských, jejichž dovoz byl omezován vysokými celními hradbami. Měnová opatření růz
ných států umožnila snažší konkurenci cizích výrobků na světových trzích a tato konkurence, podporo
vaná namnoze ještě různými otevřenými i skrytými výhodami, jako celními a expo.rtními premiemi, vy
tlačovala československé výrobky z četných zahraničních trhů. Také hospodářské oslabení kupní síly 
obyvatelstva uvnitř státu, provázej ící hospodářskou krisi, stlačovalo životní standard a znemožňovalo odbyt 
celé řady výrobků. 

Všechny tyto vlivy, které způsobily i rozvrat světového hospodářství, vyvolaly stlačení výrobní ka
pacity československého hospodářství a měly v zápětí omezování zaměstnanosti, až vyvrcholily v uzavírání 
četných továren a v hospodářském ochuzení dělnictva a s ním souvisejícím ochuzení živnostnictva a ob
chodnictva. Situace byla tím těžší, že značná část průmyslu odkázaného na vývoz, zejména textilní . a 
sklářský průmysl, byla koncentrována ve smíšených krajích pohraničních, v nichž se proto projevovaly 
důsledky krise nejdříve a zasahovaly nejhlouběji. 

Cesty k nápravě byly voleny též i celostátně obchodně-politickými smlouvami, poskytováním úlev 
vývozu ve formě exportního úvěru, převzetím záruk za exportní pohledávky a pod., kterážto opatření 
spadají do kompetence jiných resortů státní správy. Těmito opatřeními byla sledována snaha získat opět 
zahraniční trhy, což se z velké částí, zejména u těžkého kovoprůmyslu, zdařilo a mělo v zápětí značné 
hospodářské oživení v postiženém pohraničí. 

Na tato opatření se však stát neomezil; i v indh'idttelnich případech byly zkoumány a postupně 
odstraňovány hos.podářské překážky ohrožující různé průmyslové závody. Tato cesta byla namnoze volena 
v průmyslu textilním a sklářském, kde četné zdravé závody dostaly se do finančních potíží nezaviněně 
tím, že jejich pohledávky do ciziny po.zbyly likvidity v důsledku měnových opatření cizích států, které 
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proplacení pohledávek vázaly na clearing. Značné peněžní částky, odňaté takto hospodářskému životu 
podniků, musely býti nahrazovány drahým bankovním úvěrem. Mnohé firmy pracovaly v naději na zlep
šení hospodářské situace na sklad, který jim vázal značnou část provoz ovací ho kapitálu. Ministerstvo so
ciální péče snažilo se v těchto individuelních případech odstraniti bezprostřední potíže zákroky, směřu
jícími jednak k umožnění státní záruky na opatření levného úvěru, jednak k docílení odpisu dlužných 
daní, příp. úlev v jejich placení. Jindy zakročovalo u zadávacích míst státních, aby umožněním státních 
dodávek byla zajištěna zaměstnanost ohrožených podniků. Tak se podařilo zachrániti mnoho závodů, ze
jména velké závody textilní a sklářské v pohraničních oblastech a zabrániti propouštění značného počtu 
dělnictva a hospodářským důsledkům, které by toto propouštění mělo v zápětí (byla zprostředkována 
na př. státní záruka za úvěr tkalcovny v Bruntále v hodnotě 4'5 miL Kč a za úvěr továrně na hedvábné 
zboŽÍ a samet v Mor. Třebové v hodnotě 4,800.000 Kč, čímž byla zajištěna práce pro 800 dělníků, dále zá
ruka za zápůjčku 10 milionů Kč sklárně v Něm. Schiitzendorfu u Jihlavy, Rudolfova hut v Nové Bystřici 
u Teplic-Šanova, v Poděbradech a Zlíchově za 10 milionů Kč a sklárnám v Krásně n. Bečvou v hodnotě' 
12 mil. Kč, čímž byla zajištěna práce asi 900 dělníkům). 

Velké překážky hospodářského oživení tvořily také neurovnané poměry v průmyslu sklářském a tex
tilním, kde bezohledný konkurenční boj, vedený mezi jednotlivými závody, podlamoval jejich konku
renční schopnost. V tomto směru jest hledána náprava jednak sjednávtÍnim regionálních závazných ko
lektilmich smluv, které staví podniky na stejnou kalkulační základnu mzdovou, jednak syndikalisací, přip. 
ome.zenim v nastupování živnosti a omezenim vzniku nových pro vozo ven. 

V textilním průmyslu bylo vydáno vládní nařízení čís. 228/1936, které předpokládá souhlas živ
nostenského úřadu, jakmile se jedná o rozšíření textilní provozovny doplněním nebo výměnou výrobního 
zařízení u pracovních strojů, typických pro tu kterou textilní výrobu. Ve sklářském průmyslu bylo vydáno 
posledně vlád. nař. čís. 2/1936, které podchycuje zřizování sklářských hutí a některých rafinerií před
choZÍm svolením ministerstva. 

Aby bylo zabráněno bezd/lvodnému zastavování provozu závodu, přip. omezování výroby po dobu 
trváni krise J byla z podnětu ministerstva sociální péče po dohodě se zúčastněnými ministerstvy vydána 
vládní nařízení čís. 78/1934, čís. 134/1935, čís. 325/1936, a posléze zákon čís. 253/1937. Zaměstnava
teli, který hodlá zastaviti to·vární závod na dobu delší 3 měsíců, bylo těmito předpisy nařízeno oznámiti 
to písemně 14 dnů předem ministerstvu sociální péče a věcně příslušným ministerstvům, které do 6 týdnů 
rozhodnou, je-li zastavení provozu odůvodněno či nikoliv. Dokud nedojde k rozhodnutí, že zastavení 
jest odůvodněno, nesmí zaměstnavatel zastaviti provoz, ledaže by zaměstnancům platil plnou mzdu, pokud 
jim nepřísluší mzda za dobu" delší, až do rozhodnutí, nejdéle však po 3 týdny. Citovanými předpisy jest 
také normováno, jaký postup musí býti zachován při hromadném propouštění dělnictva, příp. při zasta
venÍ., provozu závodu na dobu delší 14 dnů, avšak kratší než 3 měske. Na základě těchto předpisů bylo 
za dobu jejich platnosti a spolupůsobení ministerstva sociální péče od 28. dubna 1934 do 30. dubna 1938 
z,.aélkového počtu 704 továren se 60.538 zaměstnanci, které měly být zastaveny na dobu delší 3 měsíců, za
bráněno zastavení provozu 184 továrních závodů a propuštění 22.781 zaměstnanců. Z počtu 105 továr
ních podniků s 8.710 zaměstnanci, které hodlaly zastaviti provoz na dobu kratší 3 měsíců, bylo zabrá
něno zastavení provozu v 60 případech a zachováno tak pracovní místo 5.291 dělníkům. V 78 případech 
zamyšleného hromadného propouštění, které mělo postihnout 7.168 dělníků, bylo zásahem úřadu zabráněno 
propuštění 3.926 dělníků. 

Aby byla poskytnuta pracovní příležitost i dělníkům, kteří zastavením. provozu různých závodů ztra
tili zaměstnání, podporuje ministerstvo sociální péče v takových místech snahy o. budo.vání náhradního pr/l
myslu. 

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ. 

Dosah a význam sociálního pojištěni v samostatném státé československém vynikne, uvědomíme-li si, 
jaký byl stav sociálního pojištění po ukončení světové války. V bývalé rakousko-uherské monarchii byla 
vybudována pouze tato odvětví sociálního pojištění:!. pojištění úrazové, 2. pojištění horníků pro případ 
nemoci, úrazu, invalidity a stáří (jež bylo po stránce dávkové vybaveno nedostatečně a nebylo založeno 
na řádných podkladech matematicko-pojis.tných), 3. pojištění nemocenské (jež se nevztahovalo na dělníky 
zemědělské, lesní a čeleď a bylo organisačně velmi roztříštěné), 4. pojištění soukromých úředníků a zří
zenců (zavedené pouze v býv. Rakousku nikoli též v býv. Uhrách - a organisačně roztříštěné). 

Protože téměř všechna odvětví veřejnoprávního sociálního pojištění měla v býv. rakousko-uherské 
monarchii organisační ústředí ve Vídni, případně v Budapešti, bylo předním úkolem obnoveného státu 
československého odděliti místní o.rgány v zemích československých od sociálně pojištovacích ústředen 
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vídeňských' a: budapeštských a vytvořiti ústředí vlastní, československá. Další etapou vývoje sociálního po
jištění v Ceskoslovensku bylo postupné unifikování rozdílných předpisů pojišťovacích v Rakousku a Uher
sku, rozšíření okruhu pojištěnců, organisační zjednodušení a zlepšení systému dávek. Vyvrcholením snah 
po řádném vybudování systému veřejnoprávního pojištění bylo zavedení pojištění dělníků pro případ 
invalidity, stáří a úmrtí. Do úplného dobudování systému veřejnoprávního pojištění schází jen povinné 
pojištění proti nezaměstnanosti. 

V přítomné době jsou v Československu tato odvětví sociálního pojištění: 

1. Pojištění úrazové. 

2. Pojištění nemocenské. Z důvodů vhodnosti a účelnosti je upraveno zvláštními zákony pojištění 
dělníků, dále pojištěni soukromých úřednikii a zřízericfi, pojištěni zaměstnanců veřejných a pojištěni hornikii. 

a) Pojištění dělníků pro PříPad nemoci bylo upraveno zákonem č. 221/1924, který nahradil dřívější 
nedokonalé nemocenské pojištění a doplnil je pojištěním dělníků pro případ invalidity, stáří a úmrtí. 
Zákon rozšířil pojistnou povinnost na všechny osoby, které jsou námezdně činné a nejsou pro případ 
nemoci, invalidity, stáří a úmrtí zajištěny aspoň rovnocenně jiným způsobem (tedy nejsou-li pojištěny 
nebo zajištěny podle jiných zákonů) a prohloubil a rozšířil nemocenskou péči o rodinné příslušníky po
jištěnců. Po stránce organisační zrušil zákon vše:hny života neschopné drobné nemocenské pokladny 
a ponechal jen na 300 nemocenských pojišťoven, které jsou s to řádně plniti velké úkoly na ně vzne
sené. Také ve směru dávek nemocenského pojištění znamená zákon č. 221/1924 velmi podstatné 
zlepšení. Poměry vynutily si další změny pojištění pro případ invalidity, stáří a ú~rtí. Původní zákon 
byl změněn jednak zákonem č. 184/1928, jednak vlád. nařízením č. 112/1934. Uplné znění zákona 
bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů a nařízení vyhláškou ministra sociální péče č. 189/1934. 

b) Pro nemocenské pojištění soukromých úředníků a zřízenců (zaměstnanců ve vyšších službách) platí 
podle zákona č. 117/1926 dosud některé předpisy dřívějšího zákona o pojištění nemocenském, ovšem 
pozměněného a zdokonaleného zákony československými. 

c) Nemocenské pojištění zaměstnanců veřejných (zaměstnanců státních, zemských, okresních, obecních 
atd.) je upraveno zvláštním zákonem, totiž zákonem č. 221/1925. 

d) Nemocenské pojištění horníku, spojené organisačně s hornickým pojištěním pro případ invalidity, stáři a úmrtÍ. 
3. Pojištění dělníkii pro pří pad invalidity) stáří a úmrtí. 

4. Pojištění pensijni, t. j. pojištění zaměstnanců ve vyšších službách proti invaliditě, stáří a úmrtí, 
je upraveno zákonem č. 26/1929, doplněným zákony č. 126/1931 a Č. 117/1934. 

5. Pojištěni horník/I ponecháno samostatné úpravě z důvodů historických a pro zvláštnost povahy 
hornického zaměstnání. Bylo nově upraveno zákonem č. 200/1936. 

6. Osoby, které pro své stáří nemohly býti v r. 1926, kdy bylo uvedeno v život dělnické pojištění 
pro případ invalidity, stáří a úmrtí, zahrnuty do tohoto pojištění anebo by podléhaly upravenému, ale 
v život dosud neuvedenému pojištění osob samostatně výdělečně činných, mohou za určitých předpokladů 
získati státni starobni rentu podle zákona č. 43/1929. 

7. Dob"ov'olné pojištění pro při pad nezaměstnanosti je zavedeno zákonem Č. '267/1921 (t. zv. gent
ský systém) a pozměněno pozdějšími zákony č. 74/1930, Č. 161/1933 a Č. 78/1936. 

Normální vývoj veřejnoprávního pojištění byl porušen, stejně jako v cizině, dlouhotrvající hospo
dářskou krisí. Bylo proto třeba uvésti do rovnováhy hospodářství nemocenského pojištění a odčiniti 
důsledky krise na dělnické pojištění invalidní, starobní a úřednické pojištění pensijní. Poklesem počtu 
pojištěnců (v roce 1933, t. j. v roce největší hospodářské deprese, bylo téměř o 600.000 pojištěnců děl
nického pojištění méně než v roce 1929), poklesem výše mezd a platů (průměrný střední denní 'yýdělek 
dělníků klesl v roce 1935 o 17% oproti roku 1929) a snížením úrokové míry snížily se příjmy Ustřední 
sociální pojištovny a Všeobecného pensijního ústavu o stamiliony Kč ročně. Sanace pojištění je jednou 
z hlavních starostí vlády, ovšem sanace taková, jež by nebyla na úkor pojištěnců a důchodců. 

Všechny vrstvy obyvatelstva chápou plně neobyčejný význam, jaký mělo a má pro politické, zdravotní. 
a hospodářské poměry veřejnoprávní pojištění. Pro případ nemoci je kryto veřejnoprávním pojištěním na 
71;j milionů osob, tedy asi 50% veškerého obyvatelstva státu. . . 

Včasná, systematická a účinná léčebná péče, poskytovaná nemocenským pojištěním, měla příZnIVÝ vhv 
na prodloužení lidského života, zejména u pracujících vrstev národa, kde úmrtnost před tím byla v dll
sledku nedostatečné ochrany v případě nemoci právě největší. Potěšitelnou je i skutečnost, že sociální 
choroby, které dříve nejvíce ohrožovaly námezdně pracujícího člověka, pomalu ustupují, dík soustředě
nému úsilí nositelů nemocenského pojištění a veřejné péče zdravotní vůbec. Také rozšířenou a systema
tickou péčí o zuby bylo podstatně přispěno ke zvýšení zdravotní úrovně obyvatelstva. 
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Národohospodářský význam sociálního pojištění vynikl ze}mena v době hospodářské krise. Třebaže 
toto pojištění (bez péče o nezaměstnané) odčerpává z národního hospodářství více než 3 milardy Kč 
ročně, přec jen řádně fungující systém veřejnoprávního pojištění umožnil překonati těžké důsledky dlouho
trvající a kruté hospodářské krise bez sociálních otřesů. Sociální pojištění vrací národnímu hospodářství 
na peněžitých dávkách pojištěnců na 2 miliardy Kč ročně (bez dávek dobrovolného pojištění proti neza
městnanosti). Důchody plynoucí z pojištění byly a ještě stále jsou pro statisíce rodin jediným pramenem 
obživy. Jen Ústřední sociální pojištovna, která je nositelem pojištění dělníků pro případ invalidity, stáří 
a úmrtí, vyplácela koncem roku 1937 důchody invalidní, starobní, vdovské a sirotčí 285.000 osobám. 
Jen za rok 1937 bylo na důchodech Ústřední sociální pojišťovnou vyplaceno 364 milionů Kč a za 11 let 
své působnosti vyplatila ÚStŤední sociální pojišťovna, na povinných dávkách téměř 1700 milionů Kč. 
všeobecný pensijní ústav vyplácí již důchody invalidní a starobní 42.087 osobám v částce 33 mil. Kč 
měsí~ně. Na všech dávkách, tedy i na důchodech sirotčích, na dávkách jednorázových a na léčebné péči 
byl9 v roce 1937 vyplaceno na 558 mil. Kč. Úrazové pojištovny dělnické vyplácejí na důchodech na 180 
n1i1ionů Kč ročně. V době hospodářské krise plně se osvědčilo přesvědčení, že veřejnoprávní pojištění, 
i když znamená značné zatížení národního hospodářství, je výborným opatřením na ochranu republiky 
a demokracie. 

Sociální pojištění má neobyčejný význam národohospodářský ještě i po jiné stránce. Nejen žedáv
kami a důchody, poskytovanými pojištěncům, napomáhá k sociálnímu rozvrstvení národního důchodu, 
nýbrž vrací národnímu hospodářství jemu odebrané_ prostředky zpět ještě v jiné formě. Prostředky obou 
hlavních nositelů dlouhodobého pojištění, t. j. Ustřední sociální pojišéovny a Všeobecného pensijního 
ústavu, umožňovaly a stále ještě umožňují uskutečňování investičních plánů nejen státu, nýbrž i okresům 
a obcím, umožňují do značné míry stavební ruch a velmi účinně napomáhají soukromému podnikání 
v průmyslu, živnostech i zemědělstvÍ. Koncem roku 1936 měly oba jmenované ústavy uloženo ve státních 
a jiných veřejných papírech téměř 3Y4 miliardy Kč; mimo to půjčily státu a různým státním fondům 
(silničnímu, melioračnímu, vodohospodářskému, elektrárenskému), dále zemím, okresům a obcím do května 
1936 3 Y4 miliardy Kč; na hypotéky a k podpoře stavebního ruchu půjčily tyto ústavy další 2 %, miliardy Kč. 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ DĚLNICKÉ. 

Na území Ceskoslovenské republiky platí dvoje úrazové zákonodárství. 
V zemi Ceské a Moravskoslezské provádějí Úrazové pojišťovny dělnické v Praze a Brně povinné úra

zové pojištění, zavedené zákonem č. 1/1888. Zákon ten byl se stoupajícími technickými vymoženostmi 
rozšiřov.án a doplňován a to zákony čís. 168/1894, čís. 162/1908, cís. nařízením čís. 80/1914, resp. zá
konem čís. 523/1917. V zemi Slovenské a Podkarpatoruské provádí Zemská úřadovna pro dělnické po-
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Zemská úřadot'na pro délnřcké pojištěni v Bratislavě. 

Eštěr:í v" Bratislavě, odbor úrazo1' tot? P?jiš~ě~í, za~e~ené zák. čl. XIX/1907 ve znění upraveném na
~1,zenl~ e. 4790/1917 ~M. ~. Pro urazove popJten: zemedelských dělníků a čeledi platil zák. čl. XVI/1900, 
zak. cl. ?C~V /~90;, ,zak. cl. V!II/~91.2" a zak; :1. XX/191.3. Pojištění to provádí Slovenská pokladnice 
pro zemedelske delOlky v Brattslave, Jez podleha dozoru mmisterstva zemědělství. 

S ~tv~ře~Ím. Ces"k~sl?venské. :ep~b~iky b~lo třeba úrazové pojištění uvésti v soulad se změněnými 
ho~po~a,rskym~ flOa~en~ml a. polthcky~l pomerr o Tak ~ák~nem čís. 20? /1919 bylo převedeno úrazové 
pOJlštenl" zamestnancu zeleznlC a hornlch podOlku z Vldne na nové nositele úrazového pojištění. Později 
pro zamestnanee československých drah, pošt a tabákové režie byla zřízena instituce vlastního úrazového 
pojištění. - zao~atře~.í. Zákone"m .Čís; 76/19~0 bylo !llučínsko, pokud šlo o úrazové pojištění, přičleněno 
k oblastI lJrazove popšťovny delnlCke v Brne a opatrením stálého výboru Národního shromáždění čís. 
450/1920 bylo: pok~d šl~ o .~!azov"é ~j~ště~í, přič:eněno Vitorazsko Úrazové pojišťovně dělnické 
v, Praze", a ': altt~o Urazove PO!!stovne deln~c~e ... v Brne. V zemi Slovenské a Podkarpatoruské byla vlád
n~m nanz;nlm ~IS. ,516/~?19 ,znzena ~emska uradovna pro dělnické pojištění v Bratislavě, která nastou
p!la na" mlsto byvale Kra!lOSke po~l~d~lce v Budapešti. D"ů~hody, které byly vyměřeny v době před státe 
mm prevr,atem, ~,eodpovldaly z~,enenym drahot?~r:n ~omerum. Bez p;ůtahů uznána nutnost je zvýšiti. To 
se stalo zak~ny :IS. 606(191,9, ClS: 481/1921, Jepchz platnost se kazdoročně prodlužuje. Těmito zákony 
dostalo se predt:r~:ratovym u:~z~vy~ důcho~cům dra?otních příplatků k jejich důchodům a tím pod
statne, zlepšena )e~lch ~ospodarska,,,sltuace. Z~konem. cís. 207/1919 byla původní hranice výdělku, roz
h~d~eho pro ~yme~u dueh~du, z"fsena ~a Kc ?OOO - a zákonem čís. 300/1921 na Kč 12.000'-; pro 
?:c:ne a v v?lontery ~z na Ke 5.400 - .. Tlmt~ zakonem byla zostřena povinnost podnikatelů hlásiti po
J1~t?vne urazr v zavodech, z~ě~še~ "vItv, nosltel~ úrazového pojištění na léčení zraněných, kteří mohou 
bY~l donuce~l, aby se podvOlJ~l lekarske pro~~ld:e, .event. , ústavnímu léčení; dále upravena promlčecí 
l~uta pro,;,naroky na od},kod?e. A?y hospod:rsk~ sltua~e urazy p~škozených zaměstnanců nebyla ohrožo
v.ana v p!1fadech, kd~ !1~em o .. :1ar~ku ~,utne dele trva, bylo n,osltelům pojištění dovoleno vypláceti zá
lohy na duchody. Vladmm nanzenlffi ClS. 509/1920 byla zvyšena hranice plného odškodného z pů-
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Sanatoritlm pro děti (Zemské úřadovny pro pojíš/ol/ánl dUn/kíi na Slovmsktl v Bratislavě) v Llléivné II Popradll. 

vodních 60% na 2/3 ročnílio započitatelného výdělku. Vládním nařízením čís. 199/1922 bylo i na Slo
vens.ko a Podkarpatskou Rus rozšířeno ustanovení,.· že se také odškodňuj í úrazy, jež zaměstnanec utrpěl 
při 'pracích, nedotýkajících se sice podniku, ale podnikatelem nařízených pro jeho domácnost a· pod., 
ap-ále úrazy utrpěné na cestě do práce a z, práce; posléze byly báňské podniky v těchto zemích pojaty 
do pojištění u Zemské úřadovny pro dělnické pojištění v Bratislavě, zvýšena hranice započítatelné mzdy 
na Kč 12.000'- a upraven instanční pořad. Vnitřní agenda úrazového pojištění byla v označených 
zemích upravena vládním nařízením čís. 200/1922, jímž byla uvedena v život i zařazovací nařízení 
Č. 143/1914 a Č. 665/1919. Zákonem čís. 172/1925, o letectví, rozšířena pojistná povinnost úrazová 
na letecký provoz létadly registrovanými a na letecká zařízení v republice Československé. 

Jedním z nejvýznamnějších zákonů v oboru úrazového pojištění v republice Československé jest 
zákon Č. 99/1932, zavádějící odškodnění nemocí z povolání. Jím bylo tělesnému zranění postaveno na 
roveň onemocnění v podniku a v povolání nemocemi, jež jsou působena zvláštní nebezpečností prací 
v podniku; jejich seznam jest připojen k zákonu. Zákon byl doplněn ve prospěch zaměstnanců vlád
ním nařízením Č. 36/1938 a zákonem č. 78/1938. 

Zákonem čís. 173/1934 byly změněny a doplněny předpisy o soudnictví úrazového pojištění děl
nického. Až dosud mohl poraněný podati do výměru nositele úrazového pojištění žalobu k rozhodčímu 
soudu, jenž rozhodoval s platností konečnou. Tímto zákonem bylo připuštěno odvolání z rozsudku roz
hodčího soudu k vrchnímu pojišťovacímu soudu (senát pro úrazové pojištění-zaopatření). Vládním na
řízením Č. 262/1934 bylo rozhodčí soudnictví úrazového pojištění (zaopatření) dělnického nově upra
veno. 

Podle zákona o jízdě motorovými vozidly Č. 81/1935, bylo úrazové pojištění rozšířeno i na za
městnance podniků, zproštěných pojistné povinnosti, ohledně úrazů, utrpěných při provozu automobilu, 
dále pak na zaměstnance, kteří závodními automobily jsou dopravováni v zájmu podniků; toto ustanovení 
bylo vztaženo i na dělníky lesní a zemědělské, dopravované automobily takových podniků a v jejich 
zájmu. Pojištění bylo rozšířeno i na zaměstnance podniků, které se zabývají živnostensky garážováním, 
pronajímáním nebo čištěním motorových vozidel. 
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Nařízení čís. 143/1914, platné až do 31. prosince 1935, jímž bylo zavedeno schema pro zařazení 
pOdni,ků do nebezpečenských tříd a ne~ezpečenských procent, bylo nahrazeno nařízením čís. 230/1935, 
platnym od 1. ledna 1936 do 31. prosmce 1940. Vládním nařízením čís. 127/1937 byly upraveny na 
~.l..o~e~sku a .Pod~arpatské Rusi některé právní poměry, týkající se Zemské úřadovny pro dělnické po
JIstem v Brahslave. 

~elezničním zákonem č. 86/1937 byly zvýšeny sazby úrazových důchodů železničních zaměstnanců. 
Umluvou uveřejněnou pod čís. 34/1928 (VII. ženevská mezinárodní konvence z r. 1925) bylo sjed

náno rovnocenné nakládání s cizími a domácími zaměstnanci ve věci odškodnění pracovních úrazů. Úmlu
vami o úrazové pojišťovně hornické, o odborové úrazové pojišťovně rakouských železnic a o úra
zové pojišťovně dělnické pro Vídeň, Dolní Rakousy a Burgenland (čís. 147, 148 a 152/1928 

. Sb .. zá~. a ~ař) ~ošlo _pak k rozdělení břemen a jmění shora uvedených nositelů pojištění 
meZI ~astupmcke staty. Urazového pojištění dotýkají se též úmluvy o sociálním pojištění, uzavřené rriezi 
republtkou Ceskoslovenskou a Rakouskem (čís. 78/1933 Sb. z. a n.) a říší Německou (čís. 209/1933 
Sb. z. a n.). O odškodnění pracovních úrazů byla též sjednána úmluva s republikou Argentinskou a uve
řejněna ve Sbírce zákonů a nařízení pod čís. 5/1935. 

Z hořejších. údajů plyne, že v oboru úrazového pojištění byla za 20letého trvání Ceskoslovenské 
republi~" či~á či?nos; zák?nodá~ná, jež směřovala hlavně k zabezpečení, resp. zvýšení pojistných dávek 
a k roZslfem pOJIstne povmnostI. 

"v,. Vrazo~é 'pojištění provádějí pojištovnYJ jež jsou zřízeny pro je~not1ivá správní území: Úrazová po
JIstovna delmcka v Praze pro Cechy, úrazová pojišťovna v Brně pro zemi Moravskoslezskou, Zemská 
úř~~ovna p~o dělnické poj,išt~ní v Bratisl~yě, .~dborúrazový, pro země Slovenskou a Podkarpatoruskou. 
POJIšťovny JSou autonommml korporacemI. JeJIch členy jsou jednak podnikatelé, t. j. osoby, na jejichž 
vrub se provozují podniky, vykazující zákonné znaky úrazové pojistné povinnosti, jednak dělníci a zá
vodní úředníci v těchto podnicích zaměstnaní. 

Za účelem řádné a úplné evidence všech podnikatelů nařizují zvláštní předpisy, aby pojišťovny byly 
zpra~eny o kaž?ém novém podniku pojištění podléhajícím, příp. o podstatných změnách v provozních 
pomere~h. pod~lků. Správní orgány pojišfoven jsou zásadně voleny. Ve správních orgánech mají zaměst
navatele I zamestnanCl rovnocenné zastoupení; kromě nich jsou ve správních orgánech i odborníci . 

. Yťjime~ně j,sou pO,dniky, n~ležející některým subjektům veřejnoprávním (na př. státní správy že
lezmcm, postovnl a tabakové režIe), z úrazového pojištění vyňaty; pro jejich zaměstnance zřízeno zvláštní 
úrazové zaopatření" kteréž jim zabezpečuje dávky rovnocenné dávkám zákonným. 

~ojištění" úrazo~~ ~e,ní indi;id~eln!~ P?jištěn~m jed~otliv~ch zaměstnanců, nýbrž úhrnným pojištěním 
podmku, takze pO)1steOl podleha)1 vSlchm zamestnanCl, kterí v podniku pracují na základě smlouvy 
služ~bní. Pro~tředky, ,~otřebné k"" zaj}š~ění .~ovi:mýc? dávek, opatřují se pojistnými příspěvky, jež platí 
zames:nava~ele. ,,:ro ucely ;yme:0v.am poJIstneho ,les.: ~tanoveno zařazovací schema, vyznačující 14 ne
bezpecenskych trtd s nebezpecenskyml procenty, vyplyvaJ1Clmi ze statistického zjištění prováděného v pěti-
letých obdobích. ' 

Úrazové pojišťovny poskytují náhrady za škody utrpěné tělesným zraněním nebo smrtí zaměstnance 
v po~nic~~h pOj,ištění. podr?bených .. Při ,tom jsou t.", zv. podnikovým úrazům postaveny na roveň úrazy 
sbehle ff! praClch Sl:e, mImopo~ntkovyc?, ale nanzených zaměstnanci podnikatelem pro domácnost a 
pod., dale ur,?-zr utrpene na ces,te do .,,~race a." z P7áce. Podle zákona O' odškodnění nemocí z povolání 
J,est onemoc.nen~ ta~ovQu n,emoCI r~vnez povazovatl za úraz. Osoba, utrpěvší úraz, jest jiStO'u dobu po 
ura~e, (v hl~tor!ckyc~ ~en;.1Ch 4 }ydny, na Sl?vensku a PO'dkarpatské Rusi 10 týdnů, při nemocech z PO'
vola~l 26" tY,dn~) ." osetrovana, p;lp. podporovana ~la vrub příslušné nemocenské pojišťovny. Je-li po této 
dobe" zra~eny vydelku nes~hopny~, obdrží od n~sltele úrazového pojištění důchod, jehož výše jest zá
sa~ne urce?a podle ~apoCltateln;ho, za posledm rok docílenéhO' výdělku, při čemž se k výdělku nad 
Kc .12.?0.? - nehled~. OmeZe?l důchodu podle tohoto ročníhO' maxima neplatí pro zaměstnance že
leznlC,. JeJIch opomocnych podnIků ~ zaměstnanců p~i železniční dopravě motorovými vozidly. Plný dů
chod JakO' duchod rekonvalescentm lze poskytnoutt zraněnému, který sice již není zcela nezpůsobilým 
k výdělku, ale potřebuje k obnovení úplné výdělečné způSQbilosti zvláštního ošetřenÍ. Je-li obava, že se 
ne~~: ~ povO'lání b~de o?akova~i ~ebo hor,šiti při pokračování ve zvlášt nebezpečné práci, může nositel 
P?J1stc;nl p'0skytnO'utt zamestnanCl prechodny důchod, aby mohl zanechati práce v podniku. Nastala-li z pod
ntkoveh~ urazu smrt zaměstnance, poskytne nositel pojištění pohřebné do výše Kč 900'-, jakož i důchod 
pozůstalym: manželu, dětem, vnukům, asceridentům a sourO'zencům. 

Vdova, jež se .provdá, obdrží trojnásobnou částku ročního důchodu jako odbytné, na Slovensku 
a P~dkarp~tské. RUSI 60% ročního započitatelného výdělku zemřeléhO' manžela (vdovy po železničních 
zamestnanClch I na Slovensku a Podkarpatské Rusi odbytné podle výměry platné v zemích historických 
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Osoba oprávoěoá 

I 
Podmínka a trvání práv na důchod 

I 
Výše důchodu k úrazovému 

důchodu 

Poraněný dostává důchod po čas nezpůsobilosti 2/3 ročního pracovního výdělku při úplné nezpusobi-
k práci losti (nejvýše 8000 Kč); při naprosté bezmocnosti, kde 

důchodce potřebuje cizí pomoci 11/2 násobnou částku 
plného důchodu i při částečné nezpůsobilosti zlomek 
důchodu na dobu jejího trvání dle míry zmenšené 
zpusobilosti 

Ovdovělá 

I 
v případě úmrtí poraněného 

I 
200;0 ročníku pracovního výdělku manželova 

manželka 

Dítě dostává ddchod v zemi České a Morav- 15% ročního pracovního výdělku, 200(0 v zemi České 
skoslezské až do dovršení 15. roku a a Moravskoslezské a 30°(0 v zemi Slovenské a Podkar-
v zemi Slovenské a Podkarpatoruské pato ruské při ztrátě j druhého rodiče 
až do dovršení 16. roku 

Ascendenti, byli-li převážně výživou na zemřelého 20°(0 ročního pracovního výdělku 
vnuci a sou- odkázáni, ascendenti do smrti, ostatní 
rozenci až do dovršení 15., příp. 16. roku 
zemřelého 

U zaměstnanců železničních podnikd, jejich vedlejších a pomocných 
závodd, včetně zaměstnancd při dopravě motorovými vozidly se sazby 
zvyšují: 

Ddchody 
I 

'Dosavadní sazby 
I 

Zvýšené sazby 

zraněných a úhrnu pozů-
staljch. 66 2/3 0io 75% 

J'/ 

20% I 30°(0 
pozůstalých . 

15% 
I 

171/2% 

I 
ročního pracovního výdělku 

a' tO' bez ohledu na maximum výdělku). Vdovec O'bdrží důchod, jen a pokud jest výdělku nezpůsobilým. 
Nárok na důchod mají i děti nemanželské, příp. osvojené. Jsou-li děti, vnukové a sourozenci po doko
naném 15. roce stiženi tělesným nebo duševním neduhem, jenž je činí úplně nezpůsobilými k výdělku, 
mohou jim důchody býti ponechány nadále po dobu nezpůsobilosti k výdělku. Na Slovensku a PO'd
karpatské Rusi může býti ponechán důchod i dětem starším než 16 let, pokračují-li ve studiích. Ve 
zvláštních případech mO'hou býti důchO'dy částečně kapitalisovány, aby poskytnutím určité vyšší částky 
najednou mO'hl důchodce si založiti nebo zlepšiti hospodářskou existenci. Velmi benevolentně provádí 
se kapitalisování důchodů malých. 

Protože i při nejliberálnější odškodňovací praksi nastanou případy, kdy podle zákona nelze přiznati 
odškodné, založily všechny tři pojišťovací ústavy zvláštní fondy k udílení mimořádných podpor. 

Přiznání důchodu poraněnému není trvalé, příp. nezměnitelné. Když se jehO' zdravotní stav podstatně 
zlepší, může mu důchod býti snížen nebo i zastaven; naopak také při zhoršení zdravotního stavu může 
zcela odmítnutý důchodce žádati znovu za přiznání důchO'du, příp. může odškodněný důchodce žádati 
za zvýšení důchodu. Výměry nositelů pojištění rozhodující o dávkách nejsou konečnými; cítí-li se opráv
něná osoba výměrem poškozenou, může podati žalobu k rozhodčímu soudu, event. i odvolání k vrchnímu 
pojišťovaCímu soudu. Těmto soudům sice předsedají soudci z povolání, ale přísedící jsou jmenováni z řad 
zaměstnavatelů, zaměstnanců a odborníků. Při projednávání jednotlivých sporů přihlíží se k tomu, aby 
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povolaní pfísedící byli vzati z oboru, k němuž žalujlcÍ svým povoláním patfí neb alespoň z oboru pří
buzného, aby o věci rozhodovaly osoby znalé poměrů v tom přís.Iušném odvětví podnikání. 

Hodnoty, které při systému zabezpečení dávek úhradními jistinami nositelé úrazového pojištění 
shromažďují, nejsou odnímány hospodářskému, produktivnímu podnikání. Pojišťovny zakupují ve značné 
míře státní cenné papíry, poskytují zápůjčky komunální, investiční i hypotekární, dokonce i jednotlivcům 
k podpoře stavebního ruchu. 

POJIŠTĚNÍ NEMOCENSKÉ, INVALIDNÍ A STAROBNÍ. 

Nemocenské pojištění bylo před státním převratem v historických zemích upraveno zákonem 
Č. 33/1888 ř. z. a jeho novelami č. 39/1889 ř. z. a č. 457/1917 ř. z. Tyto předpisy bylo nutno ihned po 
státním převratu přizpůsobiti novým poměrům a potřebám. Stalo se tak zákony č. 268/1919, 689/1920, 
489/1921, 397/1922, 144/1923 a 248/1923 Sb. z. a n. 

Podstatným obsahem těchto novel bylo zejména rozšíření okruhu osob povinnému pojištění nemocen
skému podléhajících, rozšíření a zlepšení dávek jak peněžitých tak i naturálních, zavedení nových dávek 
rodinného pojištění. Dále bylo přikročeno k úpravě organisace pojištění, zejména pokud šlo o ustálení a 
snížení počtu pojišťoven, jakož i o zastoupení zájmových složek ve správních orgánech. Všechny úpravy 
setrvaly na principu samosprávy pojišťoven. 

Na území Slovenska a Podkarpatské Rusi platil v době státního převratu zákonný článek XIX/1907, 
novelovaný ministerským nařízením č. 4790/1917. I zdt republikánské zákonodárství zasáhlo do takto pře
vzaté zákonné úpravy. Uvésti tu sluší vládní nařízení č. 516/1919, č. 26/1921, č. 20/1922 a č. 145/1923, 
jež tvoří první krok k unifikaci platných zákonu o nemocenském pojištění pro území celé republiky. K uni
fikaci došlo zákonem ze dne 9. října 1924, Č. 221 Sb. z. a n. Zákon ten jest zvláště důležitým mezníkem 
ve vývoji sociálního pojištění československého, neboť nově zavádí významné pojištění zaměstnanců pro 
případ invalidity a stáří. Ustanovení zákona č. 117/1926, jímž ponechány v platnosti některé dosavadní 
předpisy o nemocenském pojištění zaměstnanců podrobených pojištění podle právních předpisů o pensij
ním pojištění soukromých zaměstnanců, jest povahy prozatímní. Na osnově zvláštního zákona o nemocen
ském pojištění zaměstnanců ve vyšších službách pracuje tou dobou komise, zřízená u Všeobecného pensij
ního ústavu v Praze. Zkušenosti nabyté při provádění zákona č. 221/1924 a změněné poměry hospodářské 
vyžádaly si některé další úpravy. Stalo se tak zákonem č. 184/1928 a poté vládními nařízeními č. 112/ 
1934 a 97/1935. Zákonný stav vytvořený těmito právními předyisy jest podkladem pro provádění nemo
cenského, invalidního a starobního pojištění v nynější době. Učelem novely č. 184/1928 Sb. z. a n. byla 
zejména snaha po zlepšení a rozšíření dávek pojištění invalidního a starobního a částečně také pojištění 
nemocenského, dále snaha o ulehčení povahy administrativní a finanční. Vydání novely č. 112/1934 Sb. 
z. a n. vyžádaly si zejména poměry způsobené vleklou hospodářskou krisí, která škodlivě zasáhla do hospo
dářské a finanční situace nemocenských pojišťoven. Snahou její bylo zjednati nápravu v těchto směrech bez 
zvyšování pojistného a omezování léčebné péče. Usilovala o to, aby výhody zákonem poskytované ve svém 
celku zůstaly nezměněny. Jako zlepšení nároků pojištěnců dlužno označiti věkový příplatek, který nově za
vedla. Novelou č. 97/1935 bylo zejména upraveno novým zněním § 156 vydávání léčivých specialit pojiš
ťovnami. 

V této souvislosti dlužno se zmíniti též o úpravě nemocenského pojištění železničních zaměstnanců, 
kde vládním nařízením č. 163/1937 Sb. z. a n. bylo postaveno nemocenské pojištění této skupiny osob 
na právní základ odpovídající zákonům č. 221/1924 Sb. z. a n. ve znění jeho novel, č. 221/1925 a 
č. 117/1926 a upravena právní povaha a organisace nemocenské pojištovny čs. státních drah, jakožto no
sitelky tohoto pojištění. 

Nemocenské, invalidní a starobní pojištění prodělalo, jak vidno z tohoto stručného přehledu, za 20 let 
trvání Čsl. republiky řadu vývojových změn, v nichž byla sledována snaha zabezpečiti pojištěnce pro případ 
nemoci, invalidity a stáří, jak to poměry dovolovaly nejlépe a nejúčelněji. V nemocenském pojištění byla 
především věnována zvýšená pozornost poskytování léfebné péée. Nositelé nemocenského pojištění projevili 
v tomto směru značné úsilí a dosáhli dobrých výsledků, jak je vidno z toho, že dnes mají k provádění 
léčebné péče asi 1300 odborných ambulatorií a ordinačních síní a 150 vlastních nemocnic, sanatorií, lázní 
a lázeňských domů; denní vydání na dávky u pojišťoven, podléhajících dozoru Ústřední sociální pojišťOvny, 
činilo v roce 1936 1,597.000 Kč, z čehož na samotnou léčebnou péči připadá skoro celý milion Kč denně. 
Značných výhod docíleno bylo tím, že zákonné úpravy důsledně provedly důrazné zmenšení počtu pojišťo
ven, čímž bylo docíleno jejich hospodářského posílení. 

Oboru nemocenského, invalidního a starobního pojištění dotýkají se úzce i některé další právní před
pisy, sledujíd úpravu širokých zájmů národního hospodářství. Tu možno odkázati na př. na zákon č. 49/ 
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1934 ve znění novel, podle něhož jsou Ústřední sociální pojišťovna a Všeobecný pensijní ústav povinny 
ukládati v reeskontním a lombardním ústavu 10% přírůstku svého trvale uložitelného jmění, až jejich cel
kový vklad u ústavu dosáhne 5% úhrnného stavu tohoto jmění. Tuto povinnost oba ústavy plní. Podle zá
kona Č. 116/1927 poskytla Ústřední sociální pojišťovna silničnímu fondu v době 10 let v částkách přibližně 
rovnoměrných úvěr do výše 1 miliardy Kč. Z poslední doby lze uvésti zákon č. 77/1938 Sb. z, a n., podle 
něhož se zvyšuje pro přechodnou dobu mezi jiným i dosavadní zákonná kvota, stanovená pro ukládání jmění 
ústavů sociálně pojišťovacích v cenných papírech státních. 

U kládad politika Ústřední sociální pojišťovny jest zřejma i: přehledu uloženého jmění: 

I 
Podle stavu 

Uložené jmění 
k 31. XII. 1926 I k 31. III. 1938 

1. Vklady u peněžních ústavů 118,582.049'- 453,439.000'-
II. Cenné pa pífy 24,857.805'- 1.956,305.000'-

I II. Zápt1jčky - 3.972,421.000'-

Celkem. 
· 1 

143,439.854' -
I 

6.382,165.000'-

Z přehledu je patrno, jak velkým podílem je tento ústav zúčastněn na podpoře národního hospodářství. 
Zápůjčky jsou poskytovány jednak státu, jednak obcím a jiným veřejnoprávním korporacím a zájemcům. 
Účelem jejich je zejména podpora stavebního ruchu, podpora činnosti meliorační, úpravy silnic, stavby 
léčebných ústavů a pod. 

Dnešní zákonný stav nemocenského} invalidního a starobního pojištění: 

Pojištěním pro případ nemoci, invalidity a stáří jest povinen, kdo vykonává práce nebo služby na zá
kladě smluveného poměru pracovního, služebního nebo učňovského. Poj ištění zásadně trvá, pokud trvá za
městnání, zakládající pojistnou povinnost. Základem pro vyměřování pojistných příspěvků a pojistných 
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dávek jest pracovní výdělek, podle něhož jsou pojištěnci zařaděni do mzdových tříd. Zákon ukládá zaměst
navatelům povinnost přihlašovati zaměstnané osoby u příslušné nemoc,enské pojišťovny, jakožto nositelky 
nemocenského pojištění. Tyto pojišťovny provádějí i některé úkony invalidního a starobního pojištění, vy. 
merup a vybírají pojistné na pojištění nemocenské, invalidní a starobní a vymáhají je. 

Pojištěnec má v případě nemoci nárok na nemocenské ošetřování (lékařská pomoc, l~ky, léčiva, thera
peutické pomůcky) pro sebe i pro rodinné příslušníky. V případ~ nemoci spojené s pracovní neschopností 
má pojištěnec nárok na dávky peněžité, t. j. na nemocenské, jež se řídí podle mzdové třídy, do níž jest 
zařaděn. V případě potřeby poskytují nemocenské pojišťovny i ústavní ošetřování v nemocnicích, sanatoriích, 
ozdravovnách a pod. Ústavní ošetřování jest za určitých předpokladů poskytováno i rodinrtým příslušníkům. 
Pojištěnky mají dále nárok na dávky v mateřství, jež jsou jednak dávkami naturálními (pomoc při po
rodu), jednak dávkami peněžitými (dávky v těhotenství, šestine,dělí a příspěvek za kojení). Kromě toho 
má pojištěnec nárok na pomoc při porodu pro svou manželku. V případě úmrtí pojištěncova nebo rodinného 
příslušníka poskytuje se pohřebné. Nemocenské pojišťovny nejsou při poskytování dávek omezeny jen na 
dávky povinné .. t. j. dávky přímo zákonem stanovené, nýbrž mohou podle finanční situace poskytovati 
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i dávky zvýšené a dávky mimořádné z pvrostředk.ů r,nimořádn~ho podpůr?ého f~n~u~ .Okruh rodin~ých 
příslušníků, pro něž má pojištěnec v případe nemoCl narok na davky rodlllneho pOJ1štem, Je stanoven pnmo 
zákonem. 

O nárocích na dávky pojištění nemocenského rozhoduje ~?jišťovna výměrem. P;oti vým~ru připoušt~ 
se žaloba k rozhodčímu soudu pojišťovny, příp. odvolání k POJišťovacímu soudu, ktery rozhodUje s platnosti 
konečnou. 

Po stránce organisační jsou llemocenské pojištovny vybudovány autonomně. Správními orgány jsou: 
představenstvo, dozorčí výbor a společ;tá sch~.:e" p!e.dstav_en~tva ,a d?~or,číh~ .• výboru. " v , 

Nositelkou invalidního a starobmho popstem Jest Ustredm soCtalm Pops/ovna. Pro vadl vsechny ukony 
tohoto pojištění se t.ý~~jící, poku~ k nim po~l~ zák~na ?ejsou .:~'ý~lo~ně po;,olány ~:~o,c~nské. P?jištovny. 
Jedním z hlavních JeJ1ch úkolů Je rozhodovam o naroClch popstencu na davky popstml mva/zd1l1ho a .rta-

robního. Mezi tyto dávky náleží: . ., "'v 
a) Důchod invalidní, na nějž má pojištěnec nárok, jestliže se stal lllvahdll1ffi, t. J. Jes~hze.~ro nemoc 

jím úmyslně nepřivoděnou stal se neschopným k přiměřené práci, takže nemůže si vydělat! am Jednu tře-
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Okremi tumocťnskd pojišfovna v Báňské Bystřici. 

Masarykovo sanatorium pro choro!;y nervové a vnitřni (Ús(řednlho svazu ncmocťnskych pojištovcn v Praze) v DaM/H. 

Sanatorium pro choro!;y srdečnl a cevnl (Ústřcdnl sociálnl Pojišfovny) v Teplidch nad Bečvou. 



Ldzn~ (Gs. Ústředi nemocmskjch poj/Stovm v Praze) ve Velichovkách u Jaroměře. 
Sanatorium pro vnitrni a nervové choroby (Nemocenské pojiřtovny soukromjch úřednikíi a zřizmcíi v Praze) ve Vráti tt Pisku. 

Plicní sanatorium (spolku "Humanita pro zemi Moravskoslezskott" v Brně) v Jablunkově. 
Masarykova ozdravovna (Pronl pražské nemocenské poji1tovny obchodnlch a soukromjch zřizencíi v Praze) 

v Rožnově pod Radhoštěm. , 



Lázeňsky dilm (Nemocenské pojištovny soukromjch tifednfkil a zfh:encil v Praze) v Trenčanskjeh Teplicích. Sanatorium (svazu" Vereinigung deutseher Krankenversicherungsanstalten" v Praz:e) "Martinstal" ve Cvikově. 

Ozdravovna (svazu "Reiehsverhand deutseher Krankenversicherungsanstalten" v Praze) v Kammersgrunu. 
LJz:nl (Jednoty zemMllských nemocenských pojišfovm v Praze) ve Mieném U Budyně n. Ohřf. 



Učebnj diim "Brno" (Okmnf nemocenské pojišlovny v BrnO v Kadovjch Varech. 

tinu to~o, ;,0 zdravý" zam,ěstnan"ec ;éhož oboru. Te~to~, důchod ~kládá s"e ~ č~stky základní, Jez Ctnl rocne 
5~0 ~c, z ,,:ast~k zvysov:C1;h",urcenych po~le mzdove tndy pevne za kazdy tyden získaný v pojištění a ze 
statnmopns.pevku v rocm castce 500 Kc, poskytovaného za splnění určitých podmínek. 

" b) Ddchod staro:~ní j~s~ poskyt?ván za stej~ých podmínek a ve stejné výši jako důchod invalidní, 
ov~:m ~ez o~le~u na }n~alt~lb.~ za pr"edpokla~u, ze pojištěnec dokonal 65. rok věku a nevykonává služeb 
pO]1stne povmnych, pn cemz vykon techto sluzeb není na. závadu nároku, jestliže si nevydělá důchodce ani 
V2 toho, co zdravý zaměstnanec za stejných okolností vydělává. 

c) Vychováv'ctci příplatky na děti mladší 17 let se po~kytují k důchodům invalidním a starobním a to 
tak, že se vyměřený důchod (bez státního příspěvku) zvyšuje o 1/10 za každé dítě, o něž důchodce pečuje. 

1) Ddc~~~ v~ovský nebo
o 
vdov~cký ,,'posky~ovaný za zvláštních předpokladů zákonem stanovených 

vdov: po pOJ1~tenSI ne?,o po duch~~cl~ pnpadn~ vdovci po pojištěnce nebo po důchodkyni, který činí 
V2 duchodu, Jehoz pOJ1štenec (p0}lstenka) pozIval nebo na nějž měl nárok. 

e) Důchod sirotčí poskytovaný dětem mladším 17 let v případě úmrtí pojištěného otce nebo matky 
~est1iže zem~elý .~od,ič ~o~žíval d~chodu invalidního neb~ sta.r~bního nebo měl na něj nárok, jenž činí pr~ 
Jednostranne osue1e dlte 1/5 duchodu, pro oboustranne osuelé dítě pak 2/ důchodu jehož poj ištěnec 
v době úmrtí požíval nebo na nějž měl nárok. 5, 

. yv:dené dáv~y jsou poskytovány periodicky, při čemž pojištěnci určité věkové hranice zvyšuje se 
mvaltdm (s~aro~n9 d~:ho~ o t. zv. věkový p~!Pfatek, ~t:rý d? j~sté míry nahražuje započtení nepojištěné 
doby. ~sobam, ,lez ,ma),l" naro~ na důchod z pneho vere)nopravnIho pojištění, se důchody poskytují pouze 
omezene ve smzene mue. Duchody pod aJ, bJ d) poskytované mohou býti v případě trvalé bezmocnosti 
důchodce zvýšeny o polovinu. 

Vedle uvedených periodických dávek poskytuje Ústřední sociální pojišťovna dávky jednorázové a to 
výbavné v případě uzavření sňatku pojištěnkou a za určitých předpokladů odbytné v případech kde není 
nároku na přiznání důchodu. ' 

.. ~imo pojištění zák~ne~" ~ta~ovené může Ústřední sociální pojišťovna zavésti pojištění jiných dávek 
a J1nych osob (tak zv. pnpoJ1stem). 
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Lázn~ (Revfrnf bratrské pokladny v Mor. Ostravě) v Rájcckjch Teplic/ch. 

Obdobně' jak tomu jest li dávek pojištění nemocenského jest i při poskytování dávek pojištění invalid
ního a starobního pos.taráno o· právní ochranu pojištěnců pojišťovacím soudnictvím. 

-Ústřední sociální pojišťovna poskytuje též léčebnou péči pojištěncům za účelem odvrácení nebo od
sunutí hrozící invalidity. V tomto směru pracuje úzce s nemocenskými pojišťovnami. V rámci této léčebné 
pé6: a v mezích prostředků podporuje zvláštní podniky a zařízení, směřující k odvrácení invalidity a potí
rání lidových chorob. 

Cinnost Ústřední sociální pojišťovny jest významná nejen s hlediska ochrany dělnictva pro případ 
invalidity a stáří, nýbrž - jak bylo již řečeno - i s hlediska národohospodářského, neboť' její jmění, 
spravované a ukládané podle zásad zákonem stanovených, slouží k účelům produktivním a zejména i ke 
zmírňování nezaměstnanosti. Široké pole působnosti přísluší i svazbm nemocenských pojiš/ovenJ jejichž 
činnost v tomto oboru zákonem normovaná přínáší dobré výsledky především na poli léčebné péče. 

Národohospodářský význam nemocenského pojištění vynikne, uvážíme-li zejména, že toto pojištění 
tvoří nejpočetnější složku celostátního opatření zaměstnanců pro případ nemoci, jež zahrnuje více než 
3,600.000 osob s rodinnými příslušníky více než 7Y2 milionu osob, tedy více než 50% obyvatelstva 
státu. Počet osob účastných na invalidním a starobním pojištění jest rovněž několikamilionový a stále 
vzrůstá. 

POJIŠTĚNÍ HORNICKÉ. 

V oboru provisního pojištění horníkd platily před státním převratem v historických zemích horní 
zákon č. 146/1854 ř. z. a zákon č. 127/1889 ř. z., o bratrských pokladnách, s novelami č. 14/1890, 
3/1892 a 178/1892 ř. z., na Slovensku a Podkarpatské Rusi pak ustanovení společného horního zákona 
Č. 146/1854 ř. z., pokud jednala o bratrských pokladnách hornických. 

Po státním převratě byla provedena unifikace tohoto pojištění zejména novým zákonem o báňských 
bratrských pokladnách č. 242/1922. Na pevný finanční základ bylo pak hornické pojištění postaveno no
velou Č. 200/1936. Provádění spadá do kompetence ministerstva veřejných prací; ministerstvo sociální 
péče jest účastno jen v některých směrech. 
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Sanatorium (Revfrní bratrske pokladn)' v BratISlavě) ve Štosu. 

PENSIJNÍ POJIŠTĚNÍ SOUKROMÝCH ZAMĚSTNANCD. 

Pensijní pojištění soukromých zaměstnanců bylo v bývalém Rakousku, a tedy na území t. zv. histo
rických zemí Československé republiky (Čech, Mor;J.vy a Slezska), upraveno zákonem č. 1/ 1907 ř. z. a 
cís. nař. č. 138/1914 ř . z. Tyto předpisy byly po státním převratě (r. 1918) přizpůsobeny novým po
měrům a potřebám, a to v prvé řadě zákonem č. 92/ 1918, o zřízení Všeobecného pensijního ústavu 
a zákonem č. 89/ 1920, jenž rozšířil podstatně okruh pojištěných osob, zlepšil pojištění po stránce dáv
kové a provedl jeho soustředění po stránce organisační. Poválečnému znehodnocení důchodů poklesem 
měny bylo čeleno zavedením zvláštních, až 300%ních drahotních přídavků k důchodům (zákon 
č. 299/ 1921). Zákonem č. 484/ 1921 a vládním nařízením č. 16/ 1923 bylo pak pensijní pojištění roz
šířeno - a to s účinností od 1. ledna 1922, i na území Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na území Hlu
čínska, přivtěleného Československé republice z území říše Německé, byla platnost pens.ijního pojištění 
rozšířena vlád. nařízením č. 321/1921, vydaným na podkladě zákona č. 76/ 1920. 

Právní stav, založený uvedenými zákonnými předpisy, doznal podstatné změny samostatným novým 
(nyní platným) zákonem ze- dne 21 . února 1929) Č . 26) doplněným později nov,elami) zejména zákonem 
Č. 125/1931 a zákonem č. 117/1934. 

Povinnému pojištění podle tohoto zákona podléhají zaměstnanci ve vyšších službách) mezi něž zákon 
v demonstrativním výpočtu zaměstnaneckých kategorií zahrnuje zejména úředníky, kancelářské zaměst
nance vůbec, zaměstnance v redakcích, administracích a výpravnách časopisů, zaměstnance různých pod
niků (divadelních, zábavních, výstavních) a ústavů (vychovávacích, léčebných, dobročinných), obchodní 
pomocníky, obchodní cestující a osoby, zaměstnané převážně dozorem, odborným rozhodováním o pře
jImání zboŽÍ, pracemi uměleckými a kresličskými; konečně sem patří vůbec všichni soukromí zaměst
nanci, kteří vykonávají jakékoli práce převážné duševní . 

Předmětem pojištění je: 

1. důchod invalidní a starobní, 
2. důchod vdovský (vdovecký), súotčí a rodičů, 
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3. výbavné, 
4. odbytné jednou pro vždy, 
5. pohřebné, 
6. nemocenské ošetření důchodců. 

Blíže o těchto dávkách, které jsO'u zákonnými dávkami povinnými, platí toto : 

Nároku na dávky, zmíněné sub 1, 2, 3 a 5, lze dosáhnO'uti teprve po dokonání čekací doby 60 pn
spěvkových měsíců, leč by nastal pojistný případ (t . j. skutečnost rozhodná pro přiznání té které dávky, 
jako na př. invalidita, úmrtí) v důsledku podnikového úrazu. 

Po splnění tohoto základního předpokladu přísluší pO'jištěnci důchod invalidní, jakmile se stal trvale 
nezpůsobilým k výkonu s·vého posledního nebo jiného, jemu přiměřeného povolání, nebo jakmile v době 
své pouze přechodné nezpůsobilosti k výkonu svého povolání vyčerpal nárok na nemocenské. Důchod 
starobní přísluší pojištěnci ve výši a na místě důchodu invalidního bez průkazu nezpůsobilosti k výkonu 
pO'volání, jakmile dosáhl 60. roku věku, jde-li O' muže, příp. 55. roku věku, jde-li o ženy, nebo pojištěn
cům, kteří získali v pO'jištění aspoň 480 příspěvkových měsíců; v obojím případě pouze za další pod
mínky, není-li pojištěnec (pojištěnka) zaměstnán způsobem, který by zakládal pojistnou povinnost podle 
jiného sociálně-pojišťovacího zákona. Kromě tohO'to všeobecného starobního důchodu má pojištěnec (po
jištěnka) nárok na t. zv. starobní důchod sociální, který přísluší po dovršení 120 příspěvkových měsíců 
v povinném pojištění a po uplynutí 12 měsíců od výstupu z povinného pO'jištění pojištěncům nebo po- ' 
jištěnkám, překročivším 55., příp . 53. rok svého věku, nejsou-li zaměstnáni způsobem, který by zakládal 
pojistnou povinnost podle jiných sociálně pojišťovacích zákonů . 

Starobní a invalidní důchod zvyšuje se za každé dítě, pokud důchodce o ně pečuje, o vychovávací 
příplatek . 

Nárok na vdovský důchod má vdova po pojištěnci, který v době svého úmrtí požíval invalidního 
nebo starobního důchodu, anebo měl na tento důchod nárok Naopak zase má vdovec po pojištěnce, která 
v době svého úmrtí požívala důchodu invalidního nebo starobního, anebo by měla nárok na takový dů
chod a která svého manžela ze svých služebních požitků nebo důchodů převážně vyživovala, nárok na 
důchod vdovecký, jestliže a 'pokud pozůstalý vdovec je nezpůsO'bilým k výdělku a je-li potřebným (t. j. 
nemá-li ročního příjmu, převyšujícího daněprosté existenční minimum). 

Nárok na dachod sirotčí má dítě mladší 18 let v případě úmrtí nebo nezvěstnosti pojištěného otce 
nebo pojištěné matky, požíval-li rodič důchodu invalidního nebo starobního, nebo měl-li na tento dllChod 
nárok. S určitým omezením přísluší nárok na důchod sirotčí i dětem nemanželským, osvojencům, vnukt'im 
a nevlastním dětem pojištěncovým . 

Není-li tu ani vdovy, ani vdovce, ani vlastních dětí, mají nárok na důchod pozůstalí rodiče pojiš
těncovi (důchod rodičů). 

Dále poskytuje zákon 'V'ýbavné pojištěnce, jestliže uzavře sňatek po dokonání 60 příspěvkových mě
síců, odbytné jednou pro vzdy vdově (vdovci), po případě dětem, zemřel-li pojištěnec po dokonání 6 pří
spěvkových měsíců, avšak před ukončením čekací doby 60 příspěvkových měsíců, a pohřebné 'pozůstalým 
po důchodci nebo pojištěnci, který dokonal čekací dobu, jestliže mu vypravili pohřeb . 

Dachodci jsou konečně pro případ onemocnění účastni nemo'cenského ošetření, jehož náklady nese 
nositel pensijního pojištění. 

Uvedenými dávkami nejsou výhody pojištěnců z jejich pensijního pojištění vyčerpány: Pojištěnci 
započítává se na útraty státu do pojištění doba jeho vojenské presenční služby nebo l2-nedělního vý
cviku a zvyšuje se mu rovněž na náklad státu jeho důchod o t. zv. státní příspěvek za dobu vojenské 
služby za svetové války. Kromě toho zvyšují se důchody o zvyšovací částky, odpovídající polovině ne
pojištěné doby služební; úhrada k tomu účelu opatřuje se zvláštní přirážkou k běžnému pojistnému. 
Pojištěnec mllže se dále ucházeti u svého nositele pensijního pojištění o podporu v nezaměstnanosti a 
o posKytnutí léčebné péče (preventivní nebo represivní), jež se zavádí, • pokud k odvrácení neb odstra
nění invalidity nedostačuje nemocenské ošetření podle zákona O' nemocenském pojištění (hlavně při tu
berkulose a nervových chorobách) a která se provádí zpravidla umístěním pojištěnce nebo příjemce dů
chodu invalidního v odborných léčebných ústavech nebo lázních. Podpora v nezaměstnanosti a léčebná 

péče jsou sice jen dobrovolnými dávkami nositele pensijního pojištění , avšak náklady na ně jsou velmi 
značné . 

Pokud jde o výši povinných dávek, skládá se roční invalidní důchod ze základní částky 3.600 Kč 
a ze zvyšovacích částek, jež činí za každý příspěvkový měsíc podle příslušných tříd služného dvě až pa
desát Kč, při čemž minimum tohoto důchodu činí 3.600 Kč ročně, kdežto nejvyšší důchod po 40letém 
pojištění činí 27.600 Kč ročně. Výše ostatních dávek je stanovena určitou kvotou důchodu invalidního 
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Úřadovna Všeobecného pensijnfho tÍstavu v Brně . 

a starobního ; tak činí na př. důchod vdovský (vdovecký) jednu polovinu duthodu pO'jištěncova, sirotčí 
důchod jednostranně osiřelého dítěte jednu čtvrtinu a oboustranně osiřelého dítěte jednu polovinu tohoto 
důchodu, výbavné plnou měrou (100%) , ročního invalidního důchodu, na který by pojištěnka měla nárok 
v době uzavření sňatku. Pro důchodce trvale bezmocné připouští pensijní zákon 50%ní zvýšení. 

Pojištěnci jsou k účelu pojištění zařaděni do II třid služného podle svých ročních služebních po
žitků : Do 1. třídy s,lužného patří pojištěnci, jejichž roční služební požitky nedosahují ani 3.000 Kč 
(případně, kteří nemaj í služebních požitků vůbec), do 7. třídy služného pojištěnci s ročními požitky od 
18.000 Kč do 24.000 Kč a do ll. třídy služného (nejvyšší třídy) pojištěnci s ročními služebními po
žitky přes 42.000 Kč. 

Prostředky k úhradě pojistných dávek opatřují se pojistným, které je odstupňováno (od 12 Kč do 
250 Kč měsíčně) podle toho, do které třídy služného je pojištěnec zařaděn . Z pojistného hradí za
městnavatel i zaměstnanec po jedné polovině. Zaměstnavatel hradí však ze svého celé pojistné za ony za
městnance, kteří nemají služného na hotovosti. 

. Dávky shora vytčené může si pojištěnec zvýšiti t. zv. připojištěnim, pro které platí zvláštní sazby a 
předpisy. Zvláštním druhem pojištění, prováděným v rámci pensijního zákona a ve formě připojištění na 
vyšší dávky, je také pojištění novinář-§, k jehož vybudování přispěl stát částkou 20 mil. Kč. Zcela sa
mostatně je upraveno pensijní pojištění zaměstnancíi drah státem neprovozovaných a sloužících veřejné 
dopravě a jejich pomocných ústavů; stalo se tak vládním nařízením č . 33/ 1933 na podkladě § 3 pens. 
zákona. 

Pensijní pojištění provádí pro celé území Československé republiky jednak Všeobecný pensijní ústav 
v Praze, s pěti úřadovnami (po 2 v Praze a v Brně a 1 v Bratislavě), jedna,k 30 pensijních ústavů ná
hradních; tyto jsou sdruženy ve Svaz pensijních ústa~'u v republice Českoslo.venské. Náhradní ústavy pen
sijní jsou zřízeny zpravidla u velkých podnika nebo pro celé skUPiny peněžní nebo průmyslové. Mají 
podle svých stanov za účel pojišťovati své členy na vyšší dávky, než které může podle zákona poskyto
tovati Všeobecný pensijní ústav. Dávkový systém náhradních ústavů je odlišný potud, že skoro všechny 
náhradní pensijní ústavy vyměřují ve svých stanovách důchody zpravidla podle posledního pensijního 
základu pojištěncova, tedy obdobně jako je tomu u zaměstnanců státních. 
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Úřadovna Všeobecného pensijnfho tístavu v Bratislavě, 

Jak Všeobecný pens1)nl ústav, tak i náhradní ústavy jsou samostatné veřejné ústavy s vlastními správ
ními orgány, v nichž jsou zastoupeni paritně pojištěnci a jejich zaměstnavatelé, Jmenovaní nositelé pen
sijního pojištění podléhají dozot'u státní správy, jejž vykonává ministr sociální péče. Rozhodnutí a opa
tření nositelů pensijního pojištění jsou podrobena instančnímu přezkoumání správními úřady (zemským 
úřadem a ministerstvem sociální péče), pokud nejde o spory dávkové, jichž řešení přísluší pojišťovacím 
soudům a vrchnímu pojišťovacímu soudu. 

Dokonale vybudovanou institucí vzájemného vydávání převodních částek je umožněna kontinuita po-
jištění při přestupech pojištěnců od Všeobecného pensijního ústavu k náhradním pensijním ústavům a 
naopak, jakož i při přestupech z jiných odvětví sociálního pojištění, po případě ze služeb vyňatých 
z pensijního pojištění (služba státní, zemská, obecní a pod,) do pojištění pensijního a opačně , 

Veškeré pensijní ústavy v Československé republice pojišťují t, Č. asi 450,000 pojištěnců, z nichž více 
než 400,000 připadá na Všeobecný pensijní ústava zbytek pak na pensijní ústavy náhradní. 

Nositelé pensijního pojištění s Všeobecným pensijním ús,tavem v čele jsou důležitým činitelem na 
poli hospodářské činnosti úvěrové a ukládací. Při ukládání jmění přihlížejí ústavy především k bezpeč
nosti uložení jmění. Vedle povinnosti k ukládání jmění v cenných papírech státních a jiných, požíva
jkích pupilární jistoty, soustředila se činnost ukládací z největší části v zápůjčkách, Poskytovány byly zá
půjčky státu, zemím, okres,ům a obcím, jakož i jednotlivcům. Při zápůjčkách řídí se nositelé pensijního 
pojištění zásadou, že trvale uložené jmění má způsobem svého uložení sloužiti ke zvýšení produkce ve 
všech odvětvích národního hospodářství a podporot'ati zároveň vše, co zlepšuje sociální, zdravotní 

a kulturní poměry pojištěnců a jejich rodin, 
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Sanatorium Všeobecného pensijnfho ústavu ve Smokovci, 

Obraz této úvěrové a ukládací činnosti nositelů pensijního pojištění je patrný z tohoto přehledu: 

Všeobecný pensijní ústav měl k 31. prosinci 1937: 

I, vkladů u peněžních ústavů 
II. cenných papírů 

III. zápůjček 

celkem 

Kč 328,578.194'-

1.565,652,411'-

2.580,882.604'-

Kč 4.475',113.209'-. 

Pokud jde o náhradní pensijní ústavy, činil kor.cem roku 1937 úhrn jejich aktiv asi 3 miliardy Kč. 
Z toho koncem roku 1936 bylo uloženo: 

I. ve vkladech 
II, v cenných papírech 

III. v zápůjčkách . 

Zůstatek byl uložen v nemovitostech a jiných aktivech. 

Kč 135,087.000'-

1.189,772,000'-

757,484.000'-. 
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NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNí VEŘEJNÝCH ZAMĚSTNANCŮ. 

Zákon č. 221/1925. 

Českaslovenská republika dobudavala systém nemacenskéha pajištění zaměstnanců zvláštní úpravou 
nemocenského pojištění verejných zaměstnanců. 

Nemacenské pajištění veřejných zaměstnancLl se vztahuje na zaměstnance státu, zemí, okresů, abcí 
a jiných veřejnaprávních organisací, na učitele, - duchavní, vykonávající veřejnau správu a kanečně na 
asoby, pažívající adpačivných neb zaopatřavacích platů ad těchto veřejnaprávních zaměstnavatelů. 

Prataže zaměstnanci, podléhající tamuto druhu nemacenskéha pojištění, mají i v době nemoci nárak 
na plat, amezilo se nemocenské pajištění veřejných zaměstnanců pouze na dávky naturální: lékařskau pa
mac, včetně pomaci při paradu, přispění parodní asistentky, poskytování léčiv a terapeutických pamůcek. 
Vedle tah a mají pojištěnci nárak na nemacenské ašetření radinných příslušníků. V poslední dabě věnuje 
se zvýšená pazornost preventivní péči léčebné: pajištěnci jsau umisťováni ve značném rozsahu v lázních 
a sanatoriích. Podrobn~jší předpisy o padmínkách a rozsahu léčebné péče absahuje léčebný řád. Lékařská 
služba je organisována na zásadě t . zv. svobadné volby lékařské . 

Pajistné, jehož palavinu platí zaměstnavatel a palovinu zaměstnanec, činí v zásadě 2% služnéhO', mi
nimum 16 Kč a maximum 50 Kč měsíčně . Úhrnný příjem na pojistném staupá (činil v r. 1937 113' 3 mil. 
Kč) ; pojistoé nestačí však ke krytí všech výdajů, takže na nákladnější dávky musí pajištěnci sami připlá-
ceti. Příplatky dosahují již roční výše 23'8 milionů Kč. . 

Hlavním nositelem neinocenského pojištění veřejných zaměstnanců je Léčebný fond veřejných zc:měst-
17ancil. JehO' výkonným orgánem je představenstva, které se skládá z 5 členů. Předs·eda je jmenaván minis
trem saciální péče, ostatní 4 členové jsau valeni Ústředním sbor-em. Ústřední sbar se skládá ze 4 jmena
vaných zástupců státní správy (t. j. zástupce ministerstva sociální péče, jímž je předseda fondu a ze zá
stupců ministerstva financí, vnitra a veřejnéhO' zdravatnictví). Dalších 24 členů ústředníhO' sbaru jsau 
valení zástupci pajištěnců. Pro obvod každého akresního úřadu jest zřízen okremí sbor Léčebného fondu . 
JehO' předsedou je přednasta akresního úřadu , další 4 členové jsau voleni pajištěnci . Schůzí okresníhO' 
sbaru může se účastniti akresní lékař s hlasem poradním. Okresní sbary provádějí vlastní léčebnau péči, 
pouze rozhadavání o t. zv. dávkách mimořádných, nákladnějších, je vyhrazeno představenstvu fandu. 

Léčebný fond veřejných zaměstnanců podléhá dozoru státní správy. Jeho haspadářství je kantrola
váno nejvyšším účetním k?ntrolním úřadem. Spary mezi Léčebným fandem veřejných zaměstnanců a pojiš
těnci vyřizuje zvláštní rozhodčí soud. 

Pačet pajištěnců činil v roce 1937 332.000 osab. O významu pajištění veřejných zaměstnanců mažna 
si učiniti pojem z těchtO' někalika číselných údajů: 

Náklady na lékařské 01etrení činily v race 1927, ta je v prvém roce půsabnasti zákona, 37'1 mil. Kč 
a dosáhl v roce 1937 částky 59'7 mil. Kč, na léky byla vydána v roce 1927 25 '8 mil. Kč, v race 1937 již 
30 mil. Kč, vydání na nemocníc,q stauplo z 7'6 mil. Kč v race 1927 na 14'2 mil. Kč v race 1937, na 
lázně a sanatoria bylo vydáno v roce 1927 4'3 mil. Kč, v race 1937 14 mil. Kč. 

Prataže okruh rodinných příslušníků je v nemacenském pajištění veřejných zaměstnanců širší než 
v astatních obarech nemocenskéha pajištění, činí dávky radinným. příslušníkllm více než 50 % nákladi'!. 

Systém dávek pojištění veřejných zaměstnanců byl stále prahlúbaván a zdokonalován. Průměrný ná
klad na pojištěnce stoupl za 10 let čin na sti fandu a celých 30% . Lázeňské a sanatarní léčení, na něž 
Léčebný fond veřejných zaměstnancll vynakládá již 10% svých ročních příjmů, se rok ad raku rozšiřuje 
a zdakonaluje. Na 10.000 pajištěnců neb rodinných příslušníků je ročně posíláno dO' sanatarií a lázní a ta 
bud' do vlastních, pa všech stránkách plně vyhavujících a vědecky kvalifikovanými lékaři vedených léčeben 
v Karlavých Varech, Luhačovicích a Trenč. Teplicích, nebo na Základě úmluvy do 22 lázeňských neb 
sanatarních míst jiných. 

Léčení v nemocnici poskytuje Léčebný fond veřejných zaměstnanců zásadně po dabu 60 dnů, v adů-
vadněných případech i dále. . 

Pro nejbližší budoucnast zamýšlí Léčebný fond prahlaubiti léčebnou péči maderně vybudavanými 
léčebnými diagnastickými stanicemi, které budou pastupně zřizovány v největších městech republiky. 

Pro některé kategarie zaměstnanecké jsou zřízeny k provádění zákona č. 221 / 1925 zvláštní nositelé 
pojištění; jsou to Léčebný fond poštovních zaměstnanců, Kněžská nemacenská pokladna v Přeravě a Ne
macenská paj iš{avna státních drah. 
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STÁTNÍ STAROBNÍ PODPORY. 

(Zákon č . 43/ 1929 Sb. z. a n.) 

Českoslavenským státním příslušníkům, kteř~ dne 1 .. ~erven~: 19~6 d~~áh:i neba .. ?~e~račili 60. r?~ 
věku a kteří by pavahau svéhO' živatního pavolaní byli pnak ucastm sOClalnlha papstenI, mohau byh 
paskytovány ze státních prastředků starabní padpary, jakn:~le, dovrší ?5 . ~a~ věku, předpa~ládajíc, že)sau 
nemajetní a výdělku neschapní. "St~tní st;uabn~ padpary Cl~~ 50~ K,,~ rac?e lro os~b~, pnp .. 300 Kc prO' 
každou z asab, žijících ve spalecne domacnastt. I v tam pnpade pnslušl vsak kaz~err:u z mc~ padpo~a 
v částce 500 Kč, jsau-li bezmacni a patřebují-li stále pamaci, ošetření a absluhy. !< sta~m sta:abnI podpare 
paskytuje obec bydliště podparovaného příplatek ve výši, 209? 'padpary u abCl s .vlce nez 50.000 aby-
vateli 15 % u abcí s více nez 2000 obyvateh a 10% II abCl neJVyse s 2000 obyvatel!. , v " 

V případech zvláštního zřetele hodných může býti stábní starobní podpara posky.tnuta~ tez ceskasla~ 
venským státním příslušníkům žijícím v cizině. Cizincům bydlícím na území republiky Ceskasloven~k: 
může býti státní starobní podpara poskytnuta, když jejich damovský stát má podobné zařízení a naklada 
s českaslavenskými příslušníky jaka s příslušníky vlastními. 

Státní starobní padpary činily: 

Ke konci 

I 
Počet I Výše <tátni podpoty I Výše příplatku 

roku poživatelů v Kč . obécního v Kč 

1933 187.031 80,658.349 '- 11,145.182 '-

1934 172 527 76,680.262'- 10,664.024'-

1935 159.429 70,872 .353'- 9,942.036 '-

1936 147.944 66,437.862 '- 8,147.672 ' -

1937 136.255 62,397.393 '- 8,445 .901 ' -

STYK S MEZINÁRODNÍ ORGANISACÍ PRÁCE 
A · MEZINÁRODNÍ SOUČINNOST V OBORU SOCIÁLNÍM. 

Českaslovenská republika měla značnau účast na tvoření zásad budaucí mezinárodní úpravy atázek 
saciálně palitických. Zástupcem ve zvláštní komisi, pavěřené na mírové konferenci tímtO' významným 
úkalem, byl nynější president republiky Dr. Edvard Beneš. 

Českaslovenska byla vždy upřímným zastáncem myšlenky a poslání Sp~Ječnasti národů a apravdovým 
přívržencem saciálního pakraku a mezinárodní úpravy atázek sociálně-palitických . Opravdová účast Ces
kaslavenska na řešení mezinárodní úprav)' dělnické ochran)', jakaž i na řádné úpravě všech mezistátních 
a mezináradních styků na pali politickém, haspadářském a sociálnim, byla jednau z hlavních pohnutek, 
pro které byl předsedou jedné z prvýc? konfere~~í p~áce (ra~ ,1925), zv~l:n ?yněj~~ p~esid~~t r;publiky 
Dr. Edvard Beneš. Svým apravdavym zajmem na radnem mezmaradnIm resem sOClalne-poltttckych pra
blémů dasáhla Českoslavenská r~publika v race 1934 volbau místa skutečné ho Clena ve S právní radě l\1e
zinárodního úřadu práce} která je - vedle Rady Společnasti národů - nejdůležitějším mezinárodním 
argánem. Až do roku 1934 byla Českaslavenska zastoupeno ve vládní skupině Správní ~a?y Me~~ná: 
radníhO' úřadu práce jen ve funkci náhradníka. Pro správní rok 1936-1937 byl zvolen mmlstr saCl~lm 
péče Ing. Jaromír Nečas předsedau Správní rady. Na padzim raku 1937 zasedala Správní rada MeZlOá
rodníha úřadu práce v Praze. 

Vedle těchtO' osabních, pa případě farmálních vztahů mezi Českaslavenskau rep_ublíkau a Meziná
radní arganisací práce jsou tu však také velmi těsné styky věcné. Právě z podnětu Ceskaslavenska (byl 
ta prvý ministr saciální péče Dr. Lev Winter) rozhadl se Mezinárodní úřad práce dáti na pořad Mezi
náradní kanference práce otázky socíálně-po jíš/ovací. Českaslavenska ratifikovalo řadtl mezináfodních kon
vencí, přijatých na kanferencích práce (15) . Jaka prvý ~ průmyslových, států . bezvý~radně .ratifikovala 
mezinárodní úmluvu o 4Shodinovém pracovním týdnu. Umluvy, které stat rattfIkaval, Jsau svym absahem 
velmi důležité a závažné. Značná část mezináradních úmluv upravuje avšem atázky práce námořníků nebO' 
paměrů pracovních mimo Evrapu a je tudíž prO' Českaslovensko jako stát vnitrozemský bez praktického vý
znamu. 
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81. zasedánE SprávnE rady MezinárodnEho úřaau práce v řijnu 1937 v Praze. 

Československo ratifikovalo dosud tyto úmluvy, usnesené na mezinárodních konferencích práce , 

I 
Úmluva 

I 
Název (obsah) úmluvy 

I 
Datum 

I 
Čislo 

z roku ratifikace Sb . z. a n . 

1. 1919 aby byl omezen počet pracovních hodin v závodech průmyslových 
na 8 hádin denně a 48 hodin týdně 30. 4. 1921 80/22 

2. 1919 o noční práci hn 30. 4. 1921 81 /22 
3. 1919 jíž se stanoví nejnižší věk dětí pro připuštění k pracem průmyslovým 30. 4. 1921 82/22 
4. 1921 o věku, v němž děti mohou býti připuštěny k pracím zemědělským 28. 7. 1923 98/24 
5. 1921 o spolčovacím a shromažďovacím právu dělníků zemědělských 28. 7. 1923 98/24 
6. 1921 o provedení týdenního klidu v průmyslových závodech 28. 7. 1923 98/24 
7. 1921 o použív'ání běloby v natěračstvi 28. 7. 1923 74/24 
8. 1925 o odškodnění nemocí z povolání '. 6. 8. 1932 196/32 
9. 1925 o rovnocenném nak ládání s cizími a domácími zaměstnanci ve věci 

odškodnění pracovních úrazů 31. 1. 1927 34/2 8 
10. 1926 o zjednodušení inspekce vystěhovalců na lodích . 29. 3. 1928 181 /28 
ll. 1927 o nemocenském pojištění zemědělského zaměstnanectva 15.12. 1928 172/29 
12. 1927 o nemocenském pojištění zaměstnanců průmyslu i obchodu 

a čeledi 15.12. 1928 173/29 
13. 1929 o označování váhy na velkých břemenech, dopravovaných na lodi 26. 2. 1934 194/34 
14. 1934; o pracovní době v továrnách na automaticky vyráběné tabulové sklo ratifikace je projednávána 
15. 1935 o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví ratifikace je projednávána 
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Předsednictvo SprávnE rady Mezinárodn fho úřadu práce při zasedánf v Praze v roce 193 7. 
Ředitel H . Buder - Ministr Ing. J. Nečas - 01'. H. C. Oersted - C. Mertens. 

Ostatní mezinárodní} pří pad. mezistátní úmluvy: 

V oboru sociálního pojištění sjednány vzájemnostní úmluvy o sociálním pojištění mezi republikou Česko
slovenskou a Rakouskou ze dne 5. září 1931 s druhým závěrečným protokolem ze dne lS. ledna 1933 (č . 
IS / 1933 Sb. z. a n.) a mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 21. března 1931 (é. 
209/ 1933 Sb. z. a n.). Úmluva o sociálním pojištění mezi republikou Československou a Jugoslavií ze dne 
14. prosince 1936 není dosud ratifikována. 

V rámci mezinárodní úmluvy o rovnocenném nakládání s ~izími a domácími zaměstnanci ve věci 
odškodnění pracovních úraza sjednána vzájemnostní úmluva s Argentinou ze dne 31. března 1932 (č. 
5/ 1935 Sb. z. a n.) a s řadou států provedeno konstatování reciprocity (Belgie, Estonsko, Finsko, Fran
cie, Holandsko, Irsko, J aponsko, Norsko, Portugalsko, Španělsko,. Švýcarsko) . 

V oboru podporování nezaměstnaných konstatována reciprocita stran možnosti výplaty státního pří
platku k podpoře nezaměstnaných s těmito státy: 

Bulharsko (S. května 1926), Francie (S. května 1934), Německo (22. dubna 1925), Polsko (2. června 
1925), Rakousko (6. dubna 1925), Švédsko (3. srpna 1936), Švýcarsko (ll . března 1926). 

V oboru ochf'any žen a dětí a osob zvláštní ochrany potřebných sjednány, příp. obnoveny tyto úmluvy: 

Německo: Eisenašská konvence z roku 1853 o ošetřování nemocných a pohřbívání zemřelých vzá
jemných státních příslušníků, obnovená vyhláškou ministerstva zahraničních věcí č . 3S7/ 1921 Sb. z. a n.; 

Bulharsko: Konvence o vzájemném bezplatném ošetřování nemajetných nemocných ze dne 6. června 
1925 (č. 81 / 1926 Sb. z. a n.) ; 

mezinárodní úmluva z roku 1933 o mezinárodním postavení uprchlíků (ratifikace č. 179/ 1935 Sb. 
z. a nař.) ; 
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mezinárodní úmluva o potírání obchodu se ženami a dětmi z roku 1910 (plístup vyhláškou min. 
zahraničních věd č . 160/1922 Sb. z. a n.) a z roku 1921 (ratifikace č. 123/ 1924 Sb. z. a n.) a mezi
národní úmluva o potírání obchodu se zletilými ženami z roku 1933 (ratifikace č. 32 / 1936 Sb. z. a n .) ; 

mezinárodní úmluva o nakládání s válečnými zajatci z roku 1929 (ratifik~ce č. 22/ 1938 Sb. z. a n.) . 

Řada speciálních otázek sociálních, jako vzájemná výměna volontérů, některé otázky, týkající se vzá
jemného provádění ochrany domácího trhu práce a repatriace, jsou upraveny interními úmluvami mezi mi-
nisterstvem sociální péče (za účasti ministerstva zahraničních věcí) a příslušnými resortními úřady cizími. 

Všeobecně možno říci, že republika éeskoslovenská se plně snaží, aby i úmluvami, sjednávanými 
v oboru sociálním, přispěla k mezinárodnímu dorozumění. 

PÉČE O MLÁDEZ. 
Vš,eobecný zákoník občanrký z roku 1811 s novelami z roku 1914, 1915 a 1916. Na Slovensku a Podk . 
Rusi zák. čl. XX/1877 (poručenský zákon) . Zákon č. 56/1928 o adopci; zák. č . 256/1921 a vl. nař. 
é. 29/1930 o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských; zák. č. 48/ 1931 a vl. nař. č. 195/1931 
o trestnlm soudnictví nad mládeží; zák. č . 117/1927 a vl. nař. č. 68/ 1928 o potulných cikánech; zák. 
Č . 4/1931 o ochraně osob, oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření. Vl . na",. č . 40/ 1932, upra
v1tjld veřejné poručenství na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Ustanovení o p1'ávu chttdinském . Zák . čl . 
Vlll a XXI/1901, upravující státní péči o mládež na Slovensku a Podkarpatské Rusi s prov. předPisy 

min. vnitra č. 1/ 1903. 

Péčí o mládež rozumí se souhrn všech opatření, směřujících k ochraně, jíž potřebuje mládež pro 
svůj zdárný vývoj po stránce tělesné, duševní a mravní. Péče o mládež zasahuje do nejrůznějších oborů 
právních (právo soukromé a veřejné), zdravotních (hygiena, léčebná péče) a výchovných. Sociální stránka 
stojí ovšem v popředí veřejného zájmu. 

Přirozeným základem péče o mládež je vlastní rodina dítěte. Právní řád československý normuje proto 
především ochranu dítěte ve vlastní 1'odíně. Základní směrnice proklamuje již ústavní listina, jejíž § 126 
staví manželství, rodinu a mateřství pod zvláštní ochranu zákonů. Všeobecnou normu obsahuje také § 21 
obč. zák. , vytyčující zvláštní zákonnou ochranu osob, které pro nedostatek let, pro duševní vady neb jiné 
poměry nejsou způsobilé své věci samostatně spravovati. Dospělosti dosahuje se 14. rokem, zletilosti 21. 
rokem. Jednotlivé zákony obsahují ještě některé jiné věkové hranice; zejména věk mladistvých (od 14-18 
let), důležitý v trestním soudnictví nad mládeží. 

Právní poměry mezi rodiči neb jejich zástupci a dětmi upravuje právo rodinné, jež jest součástí 
práva občanského. Občanský zákon, platný v zemíd1 České a Moravskoslezské, upravuje především po
měry mezi rodiči a dětmi manželskými. Vytyčuje povinnost rodičů vychovati své děti, t. j. pečovati o je
jich život a zdraví a položiti základ k jejich budoucímu blahobytu. Náklad na výchovu nese především 
otec, po něm matka, poté rodiče se strany otcovy a po nich rodiče se strany matčiny. Neshodnou-li se i 

manželé o péči a výchově dětí v případě rozvodu neb rozluky, rozhodne soud, zda děti mají býti ponechány 
otci neb matce. Práva, příslušející otci jako hlavě rodiny, tvoří moc otcovskou, jež může býti odňata z dů
ležitých důvodů. Pokud jde o děti nem.cmželské, stanoví zákon zásadu, že nemanželské zfození nemůže 
býti dítěti na újmu ani občanské vážnosti ani budoucího zaopatření. Právní postavení nemanželského dí
těte je ovšem přece jen rozdílné, zejména v tom, že jeho osobní status řídí se podle matky, nikoli podle 
otce. K výživě nemanželského dítěte je zavázán především otec, po něm matka a po ní rodiče matčiny . 
O zvláštním dozoru nad dětmi nemanželskými bude řeč dále. Ustanovení o osvojení (adopci) obsahuje 
nyní zák. č . 56/1928. Adoptovati může jen ten, kdo nemá vlastních dětí manželských neb jim na roveň 
postavených (legitimovaných, osvojených neb v poměru k matce nemanželských). Osvojitel musí býti 
starší 40 let, osvojenec aspoň o 18 let mladší. . 

Nezletilým osobám, které postrádají otcovské péče, poskytuje zákon ochranu pomčníkern, jehož úko
lem je pečovati o osobu nezletilcovu a spravovati jeho majetek. Je-li nemajetný nezletilec umís
těn ve veřejném neb soukromém výchovném ústavě (neb pod dozorem ústavu v rodině), nemusí býti 
zřizován poručník a jeho úkoly vykonává představený ústavu - ústavní 'port/čenství. Poručenství může býti 
též přeneseno na vhodný orgán veřejné správy neb na některé sdružení péče o mládež - poručenství hro-
madné čili generální. . 

V zemi Slovenské a Podkarpatoruské, kde občanské právo není upraveno jednotným zákoní
kem, platí, pokud jde o právo rodinné, hlavně zák. článek XX/ 1877 (poručenský zákon) s po
zdějšími dodatky. Právní poměry mezi rodiči a dětmi jsou upraveny až na některé odchylky obdobně jako 
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v zemích českých. Slovenské právo nemá poručenství ústavního a hromadného, místo něho jest instituce 
port/čemtví veřejného, jejíž organisace byla upravena naposled vládním nařízením č. 40/ 1932. Veřejný 
poručník je dozorčím orgánem nad poručníky individuelními, případně jejich rádcem. Reorganisace ve
řejného poručenství spočívá v podstatě v tom, že k ustanovení veřejného poručníka jsou přibírány v ši
roké míře organisace dobrovolné péče (okresní péče o mládež). V oboru poručenské správy 
provedena na Slovensku a Podkarpatské Rusi československým zákonodárstvím (zák. č. 100/ 1931) podstatná 
změna také potud, že činnost dřívějších poruf:enských (sirotčích) úřadz1 vykonávají nyní řádné soudy 
(poručenské soudy), jako tomu je v zemích ostatních. 

Snahou právního řádu jest, aby i mimo rámec rodinného práva byla rodina zabezpečena . Jde tu 
hlavně o zajištění rodiny a jejich dětí po stránce materielní ve formě výchovného a zaopatřovacích platil 
a příspěvkil . V oboru sociálního pojištění zaměstnanCit pro případ nemoci, invalidity a stáří (zákon č. 
221/1924 ve znění novel) je zavedena podpora příslušníků rodiny, je-li pojištěnec v nemocnici, dále 
lékařská pomoc pro příslušníky rodiny, sirotčí důchod dětí v případě úmrtí pojištěnce a vychovávací pří 
platek na děti při důchodu starobním a invalidním. Nemocenské pojištovny mohou ve svých stanovách 
určiti zvýšení nemocenského při 4 i vícečlenných rodinách a umisťovati děti pojištěnců v ozdravovnách, 
zotavovnách a jiných zařízeních. Rovněž ostatní od1Jét1lÍ sociálního pojištění (pensijní pojištění soukro
mých zaměstnanců, pojištění hornické, pojištění úrazové) poskytují sirotčí důchody, ' případně vychovávací 
příplatky na děti. Vychovávací příplatky, případně sirotčí důchod, jsou zajištěny též v zákonech o dtt
chodech válečných poškozenci/.. V péči o nezaměstnané přihlíží se ke členům rodiny nezaměstnaného , 
zejména k dětem, při výměře státního příplatku k podporám v nezaměstnanosti. Hospodářská krise vyvo
lala v život řadu administrativních akcí ve prospěch rodin nezaměstnaných . Sem patří akce stravovací, 
jež se provádí ve formě přídělu poukázek na potraviny do nouzových okresů, při níž se vícečlenným ro
dinám poskytuje dvojnásobný počet poukázek. Obdobně je organisována akc.e mléčná, opravňující k od
běru mléka pro děti nezaměstnaných, dále příležitostné akce vánoční, umožňující přilepšení rodinám ne
zaměstnaných v době vánoční. Prostřednictvím organisací péče o mládež provádějí se též vyživovací a 
ošacovací akce ve prospěch dětí v nouzových okresech. 

V době tísnivé nezaměstnanosti dorostu se dobře osvědčila och1wwá akce pro nezaměstnaný do
rost, spočívající ve zřizování ochranných útulků pro nezaměstnaný dorost, v nichž se mladistvým neza
městnaným v zimním období poskytuje přístřeší, strava a umožňuje odborné vzdělání a ušlechtilá rekreace. 
V období jarním a letním je dána možnost přeměniti ochranné útulky na t. zv. pracovní společenstva, 
jejichž účastníci konají všeužitečné práce (na př. stavby a opravy cest, hřišt, úpravy terénu) na pod
kladě předpisů o produktivní péči o nezaměstnané. 

Na podkladě dobrovo-lném byla organisována léčebná péče o neza17zěstnané a jejich rodinné přísluš
níky, a to prostřednictvím okresních komitétů za účasti místních institucí veřejné i soukromé péče zdra
votní i sociální. 

Všechny tyto pomocné akce zavedeny byly z iniciativy a za podpory, příp. příspěvků ministerstva 
sociální péče. Z prostředků tohoto ministerstva umožněna též akce ministerstva veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy, jíž byly děti nezaměstnaných, jichž zdravotní stav toho vyžadoval, umisťovány na určitou 
dobu do ozdravoven a zotavoven. 

Zvláštními zákony jsou upravena některá specielní odvětví péče o mládež : 

Ochrana dětí v cizí péči a dětí nemanželských (zák. č. 256/ 1921 a vl. nař . č. 29/ 1930). 

Děti dO ,14 roků, pokud jsou v cizí péči, a děti nemanželské požívají ochrany, jež záleží ve zvlášt
ním povinném dozoru. Dozor nad dětmi v péči rodinné vykonává poručenský soud, dozor nad dětmi 
v péči ústavní zemský úřad . Okresní soud může však přenésti výkon dozoru na dobrovolné organisace péče 
o mládež, totiž Okresní péče o mládež. To se stalo téměř ve všech okresech. Podobně zemský úřad 
může přibrati k výkonu dozoru nad dětmi v péči ústavní zemská ústředí Okresních péčí o mládež. 
Přímý dozor nad dětmi vykonávají dozorčí důvěrníci, dozorčím úřadem jmenovaní, příp . schválení. K při 
jetí dítěte do ciZÍ péče vyžaduje se zvláštního povolení. Ustanovení zákona, příp. vl. nařízení, přesně vy
tyčují povinnosti pěstounů, jakož i dozorčích důvěrníků. Dozor nad dětmi nemanželskými a dětmi v ciZÍ 
péči byl původně zaveden jen v zemích České a Moravskoslezské, od 1. září 1936 rozšířen byl na celý stát. 

T,'estní soudnictví nad mládeží (zák. čl. 48/ 1931 a vl. nař . Č. 195/ 1931). 

Zákon obsahuje nejen ustanovení trestně právní, nýbrž i sociálně výchovná. Sem náleží ze)mena 
instituce ochranného dozoru, spočívajícího v úředním dozoru nad výchovou nedospělého neb mladistvého, 
a ochranné výchovy rodinné neb ústavní, při níž se nedospělý neb mladistvý dosavadní rodině odnímá a 
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Čs. státnf dětsky domov v Mukačevé. - Kojenecky pavilon. 

umistu}e ve' vhodné rodině cizí neb v ústavu. Tato ochranná opatření nařizuje soud poručenský, případně 
soud mládeže. U dětí do 14 let přicházejí v úvahu jen zmíněná výchovná opatření, u mladistvých mo
hou býti nařízena vedle neb na místo trestu. 

Péče o děti potulných cikána (zák. č. 117/ 1927 a vl. nař. č . 68/ 1928). 

Děti potulných cikánů, mladší 18 let, mohou býti potulným cikánům a jiným kočovníkům, kteří . ne
jsou s to o ně náležitě pečovati, soudním výrokem odňaty. Děti odevzdávají se na státní náklad do 
péče řádných rodin neb vychovávacích ústavů, kde mohou býti umistěny až do zletilosti. 

Ochrana proti zpustlosti mládeže a nebezpečí života pohlavního upravena řadou zvláštních zákonů . 

Náleží sem zejména zákon č. 86/ 1922, který zakazuje podávati ve veřejných místnostech pivo a víno 
osobám do 16 let a ostatní alkoholní nápoje osobám do 18 let, a zákon č. 126/ 1933, který upravuje mo
dality, bránící rozšiřování tiskopisů, ohrožujících mravně mládež. Otázka prostituce je upravena zákonem 
č. 241 / 1922, a to na systému aboličním. Potírání obchodu ženami a dětmi je upraveno v zákoně o vystě
hovalectví č. 71/ 1922 Sb. z. a n. Československo též ratifikovalo příslušné mezinárodní dohody o potí
rání obchodu se ženami a dětmi z 30. září 1921 (č, 123/ 1924) a z ll. října 1933 (č. 32/ 1936). Pokud 
jde o představení biografická, platí min. nař. č. 191 / 1912, upravující filmovou censuru, při níž se zkoumá, 
zda film se hodí pro mládež do 16 let. 

Ochrana osob, oprávněných požadovati výživu, výchovu neb zaopatření (hák. č. 4/ 1931) . 

Zákon směřuje řadou opatření, zejména i trestními sankcemi, k tomu, aby ten, kdo je povinen ali-
mentací (zejména ovšem dětí), závazku svému se nevyhýbal. 

Pokud jde o ochranu práce dětí, viz kapitolu o ochraně zaměstnanců! 

Péče o děti chudé, osiřelé, o puštěné a tělesně neb duševně vadné. 

Právním základem péče o děti pomoci potřebné, pokud není o ně postaráno v rámci spedelních práv
ních ustanovení, o nichž byla řeč dříve, je chudinská Péče svazků územní samosprávy (obcí, okresů a zemí) ; 
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Odděleni kojeneckého pavilonu. 

pouze na Slovensku a Podkarpatské Rusi je vybudována státni péče o mládež. Mimo tento rámec vykoná
vána je péče o mládež v široké míře dobrovolnými (charitativnimi organisacemi). 

Na Slovensku a Podkarpatské Rusi převzal péči o mládež do značné míry stát, takže státni péče 
tvoří v těchto zemích samostatný úsek veřejné péče o mládež. Právním základem jsou zde ustanovení 
zák. čl. Vln a XXI/ 1901 a řada prováděcích výnosů, zejména výnos min. vnitra 1/ 1903. 

Podle uvedených zákonných článků má stát povinnost pečovati o děti nalezené neb úředně prohlá
šené za opuštěné. Za opuštěné mohou býti prohlášeny poručenským soudem děti mladší 15 let, které ne 
mají rodinných příslušníků, povinných a schopných je vychovávati a o jejichž vydržování a výchovu pa
třičně nepečují příbuzní, dobrodinci, dobročinné ústavy neb spolky. K výkonu státní péče o mládež slouží 
státni dětské domovy, jež jsou zřízeny v Košicích, Rimavské Sobotě (pro Slovensko) a v Mukačevě (pro 
Podkarpatskou Rus). Tyto ústavy působí jako střediska státní péče o mládež. V ústavě jsou však pone
chávány pouze děti ne duživé, potřebující lékařské péče, ostatní se umisťují mimo ústavy do t. zv. dět
ských osad, v nichž jsou děti vychovávány pod dohledem u pěstounů. Děti, stižené tělesnými neb du
ševními vadami, jsou umisťovány ve specielních ústavech, jež jsou z největší části ústavy státními. Ná
klady na vydržování a výchovu dětí ve státní péči hradí až do 7 roku dítěte stát, od 7-15 let při 
spívají na náklad domovské obce. Finančně slabým obcím je však i takový příspěvek promíjen. 

Čs. sociální správa dbala toho, aby tato základní ustanovení byla praktikována v duchu stálého zlep
šování. Usiluje se zejména o zdokonalení pěstounské péče tím, že k výběru rodin a dozoru nad nimi byly 
přibrány dobrovolné organisace péče o mládež, v prvé řadě Okresní péče. Pracuje se i k tomu, aby i děti, 
jež vyšly ze státní péče, mohly býti umístěny dále, a to do podnikání zemědělského a živnostenského. Velká 
péče byla věnována zejména vybudování péče kojenecké, výstavbou příp . přestavbou příslušných pavilonů 
v jedr:ntlivých státních dětských domovech a jich moderním zdravotním vybavením. V péči o abnormní 
jest státní péče v zemích Slovenské a Podkarpatoruské na velmi vysokém stupni. 
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ČS. státnf ústav pro hluchoněmé v Kremnici. 

Dobrovolná péče o mládež. 

Účinným doplňkem vereJne pece je dobrovolná péče o mládež. Již z předchozího nástinu je patrno, 
že stát v mnohých ohledech počítá se součinností dobrovolné péče; některé její organisace přímo přibírá 
k obstarávání úkolů veřejné správy, takže se vytvořila polooficielní péče o mládež, již tyto organisace repre
sentují. Nejvýznačnějšími organisacemi dobrovolné péče jsou Okresní péče o mládež a jejich z.emská 
ústředí. Jsou zřízeny (na podkladě spolkového zákona) nyní již ve všech soudních okresech podle ná
rodností, zemská ústředí jsou soustředěna v celostátních říšských svazech. Celkem jest 407 okresních péčí 
českých a slovenských, 177 okresních péčí německých a 2 polské. Zemských ústředí je celkem 10, z nich 
5 českých a slovenských, 4 německé a 1 polské. Říšské svazy jsou dva (český a německý). 

V oboru péče o děti v cizí péči a děti nemanželské přenáší se na Okresní péče dozor na děti umis
těné v rodinách, jejž vykonávají prostřednictvím dozorčích důvěrníků; k dozoru na děti v péči ústavní 
přibírají se zemská ústředí. V trestním soudnictví nad mládeží působí jako pomocná zařízení pro soudní 
péči o mládež. V oboru poručenství obstarávají funkce generálních poručenstev, na Slovensku a Podkar
patské Rusi spolupůsobí při ustanovování veřejných poručníků. V péči O cikánské děti používá se 
jejich ústavů k umísťování cikánských dětí, vychovávaných na státní náklad. Ve státní péči na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi slouŽÍ k vyhledávání pěstounských rodin a dozoru nad nimi. Prostřednictvím 
Okresních péčí a jejich ústředí jsou pořádány různé státní pomocné akce, jako akce stravovací, ošaco
vad, ochranhých útulků pro nezaměstnaný dorost a jiné. 

Vedle těchto funkcí, jež na ně byly speciálními normami přeneseny, vyvíjejí ' svou statutární čin
nost. Provádějí péči individuelní, vyddují řadu ústavů a zařízení, jako dětských domovů, útulků, poraden 
pro matky a kojence, poraden pro volbu povolání a jiných, poskytují pomoc a poradu právní, provádějí 
vlastní akce ' podpůrné, vzdělávací a rekreační. Zemská ústředí okresních péčí působí jako organisační 
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střediska dobrovolné péče o mládež v jednotlivých zemích a sama vyddují řadu různých ústavů, jichž 
význam přesahuje rámec okresu, zejména výchoven. Zemská ústředí a říšské svazy působí též jako poradní 
orgány ministerstva sociální péče. ' 

Jest ovšem ještě velká řada jiných organisací, obírajících se specielními úkoly péče o mládež. Zde 
možno jen přehledně vytknouti činnost, již vyvíjejí spolky pečující o děti abnormní (slepé, hluchoněmé, 
zmrzačelé, slabomyslné), Československý Červený kříž, spolky náboženské, spolky pečující o děti dělnické, 
spolky specialisované na péči prázdninovou, výchovnou, zdravotní, rekreační aj. Také tyto spolky zřídily 
a vydržují řadu odborných ústavů a zařízenÍ. Jako zájmové sdružení organisací péče o mládež 
působí organisace »Demokracie Dětem<-" z jejíž iniciativy jsoU: od roku 1936 vydávány dobročinné poš
tovní známky s příplatkem ve prospěch péče o mládež. Součinnost občanstva v péči o mládež projevuje 
se zejména sbírkami, z nichž vžily se zvláště veřejné sbírky u »vánočních stromů republiky«. 

V oboru centrální správy náleŽÍ věci sociální péče o mládež především do působnosti ministerstva 
sociální péče} jež působí po stránce legislativní úpravy a po stránce organisační a dozorčí . Velkými le
gislativním úkolem je zejména nová zákonodárná úprava veř·ejné péče o mládež, jíž by byla vybudována 
jednotná organisace péče o mládež pro celý stát. Příslušná osnova byla již vypracována. Důležitou funkcí 
min. sociální péče jest rovněž podpora dobrovolných organisací státními subvencemi, jež se poskytují 
na činnost, příp. na jednotlivá zařízení. podle úvěru každoročně ve státním rozpočtu stano.veného. Mnohé 
obtíže působila ovšem hospodářská krise, kdy příjmy organisací z darů a jiných zdrojů značně poklesly 
a naproti tomu úkoly podstatně vzrostly a kdy ani stát nemohl vzhledem k omezeným prostředkům při

spěti, jak by ty o.rganisace dobrovolné péče o. mládež zasluhovaly. 
Podařilo.-li se přečkati i ty nejtěžší doby bez podstatných škod na tělesném, duševním i mravním vý

voji mládeže, je to v neposlední řadě zásluhou dobře zorganisované spolupráce péče veřejné s péčí dobro
volnou . 
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Dum Sociálnf péče v Hořidch. 

Masarykův dětský domov Zemského ústředf péče o mládež v Čťchách 
v Mariánských Láznfch. 

MasaryktJv jubilejnf dům sociálnf plče v Nasavrkách tt Chrttaimé. 

,,.' 
MasaryktJv dum soc. 'ZClrav. peče ve Velkých IHamrech. 

" '. I 



Uťehnj ústav (spolku "Zdravá generace" v Praze) v Choceradech. 

Letnl táhor pro děti (spolku "Zdravá generace" v Praze) 
ve VeleHné na Malši. 

D'(tská ozdravovna (Ústfeanfho svazu nemocenských pojištoven 
v Praze) v Bahicich u Brna. 

Domov mládťŽe (Okrem! nemocenske poji'ftovny v Plzni) v Béhařov~. 

$ 

"Masarykovy domovy", sodá/n f tistavy hlavního města Prahy. 

CHUDINSTVÍ A PÉČE O OSOBY ZVLÁŠTNÍ OCHRANY POTŘEBNÉ. 
Zenze Česká a Moravskoslezská: Zák . č. 105/ 1863 {, z.; o právu domovském; upravující v § 22 až 31 
povinnost chudinského zaopafření. Obecní zřízení P,.o Čechy (č . 7/1864 čes. zem . zák.); Moravu (č . 
4/ 1864 mor. zem. zák.) a Slezsko (č. 17/ 1863 slez. zem. zák.); jakož i mestské statuty; ukládající chu
dinskou péči do scmzostatné působnosti obcí a mest. Chudinský zákon pro Cechy č . 59/1868 čes. zem. zák . 
Slovensko a Podkarpatská Rus: zák. čl. XXll / 1886 o obcích (§ 21 a 145 ukládají chudinskou péči obcím) ; 
zák. čl . XXI/ 1898; o úhrade veřejného ošetřováni chorých a k jeho provedení vydaný statut býv. ",h. min . 
vnitra é. 51.000/1899; dále nař . č. 1422/ 1889, o po'V'inné podpoře cizinců. Pro celý stát pla# zák. 
č. 332/ 1920; ve znení zák. 236/ 1922; jímž přeneseny mnohé úkoly zdl'avotní péče o chudé na stát a jeho 

orgány. 

Chudinskou péčí rozumí se všeobecně péče o osoby, jež nemají a nemohou si opatřiti nezbytných 
prostředků k výživě ani vlastní prací, ani od osob povinných k jejich zaopatření, ani nemají nároku na 
jiné zaopatření (na př . pensijní zaopatření, soc. pojištění, péče o nezaměstnané, péče o válečné poško
zence a pod.) . Chudinská péče jest veřejná a soukromá, č ili dobrovolná. Veřejnou jest ona, jež jest vyko
návána orgány veřejné správy jako veřejnoprávní povinnost, soukromá je výrazem snah charitativních. 

Veřejná péče chudinská v Československu je součástí domovského práva. Povinnost chudinského za
opatření postihuje v prvé řadě obec domovskou. Pokud jde o osoby t. zv. přespolní, t. j. osoby, jež v obci 
pouze bydlí, nemají tam však domovského práva, nemůže jim obec odepříti potřebné pomoci, může však 
žádati náhradu na obci, kde chudý má právo domovské, neb na těch, kdo jsou povinni pomoci podle zá
kona občanského neb podle jiných zákonů. Jde tu o t. zv. právo regresu obce pobytu vůči obci domovské. 

Chudinské ' zaopatření zahrnuje povinnost poskytovati chudým potřebnou výživu, poskytovati opatření 
v případu nemoci a opatřovati dítky chudých, v čemž je obsažena i povinnost pečovati o jejich vychování. 
Výživou rozumí se péče o nezbytné životní prostředky jako strava, ošacení, ' obuv, byt, otop a světlo a to 
nejen pro osoubu chudého, nýbrž i pro jeho rodinné příslušníky, t. j. manželku a děti. Prostředky posky-
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tuje -obec buď jako peněžní podpory aneb in natura. Nejintensivnějším způsobem zaopatření chudého jes~ 
jeho umistění v ústavě a to buď ve vlastním ústavě obecním (chudobinci, chorobinci) aneb na náklad I 

obce v ústavě cizím. 
Je zřejmo, že dobře vybudovaná péče chudinská vyžaduje značných nákladů. Velké neb bohatší obce 

mohou proto vybudovati své chudinství jinak než obce chudé a malé. Dobře vybudovanou sociální péči 
má zejména hl. město Praha, jehož zaopatřovací ústavy, zvané Masarykovy domovy, jsou proslulé 
i v cizině. 

Jsou proto v zákonech ustanovení, jež se snaží chudinskému břemenu obcí ulehčiti tím, že je pře
nášejí na vyšší svazky, to je okresy, země, případně na stát. 

Cliudinské zákony upravují v tomto směru nejprve t. zv. subsidierní péči vyšších svazků samospráv
ních) t. j. - okrest] a zemí.- Vyšším svazkům samosprávním náleží hlavně zřizovati a vydržovati ústavy- pro 
osoby, jež potřebují péče ústavní. Tak byla vybudo",ána řada. okresních a zemských ústavů sociálních a 
zdravotních, jako jsou nemocnice, chorobince (t. j. ústavy pro nezhojitelně choré) , ústavy pro péči 
o mládež, ústavy pro abnormní, t. j. hluchoněmé, slepé, mravně vadné a choromyslné. Ústavy, jež pře 
sahují finanční síly okresu a jsou potřebou celé země, zřizují se jako ústavy zemské, ostatní pak jako ústavy 
okresní. 

Další vývoj v · budování sociálních zařízení, v rámci úkolů okresních a zemských umožňuje zákon 
č . 125/ 1927, o organisaci veřejné správy, jenž ponechává okresním, příp . zemským zastupitelstvům, aby 
zřizovaly a podporovaly ústavy a zařízení pro tělesné i mravní blaho obyvatelstva a zlepšení sociálních 
a zdravotních poměrů v okresu neb zemi. Vyšší svazky samosprivní mohou též přispívati nižším svazkům 
na úhradu chudinských nákladů. 

Pokud jde o chudinskou péči v oboru Péče zdravotní) způsobil podstatnou změnu zákon č. 332/ 1920 
Sb. z. a n., o přenesení výkonu zdravotně policejní správy na stát, doplněný zákonem č. 236/ 1922 ; 
v důsledku těchto zákonů byly mnohé úkoly zdravotní péče o chudé, jež by ve smyslu chudinských zákonů 
měla konati obec, přeneseny na stát a jeho orgány (státní obecní neb obvodní lékaře). Náleží jim 
jmenovitě bezplatně léčiti chudé nemocné, poskytovati potřebnou pomoc chudým rodičkám , první pomoc 
při náhlém neštěstí a j. Naproti tomu řada úkolů vyhrazena je v této péči obcím, zejména zapraviti léky 
předepsané obecním neb obvodním lékařem pro chudé nemocné a postarati se, aby se chudým rodičkám 
dostalo zdarma pomoci při porodu. 

Stran úhrady ošetřovacích nákladů v léčebných ústavech platí zvláštní normy, podle nichž je uloženo 
zemím, příp. zemským fondům, aby hradily nedobytné ošetřovací útraty v léčebných ústavech. Veřejná 
nemocnice má nárok na náhradu nedobytných ošetřovacích útrat ze zemského fondu té země, v níž leží 
obec, do níž příslušel nemocný v době ošetřování právem domovským. Rovněž ošetřování chudých nemoc
ných ve veřejných porodnicích a ústavech pro choromyslné (zák. č . 22/ 1864 ř. z.) a v nalezincích (zák. 
Č. 15/ 1868 ř. z.) jde na náklad země. 

Na Slovensku a Podk. Rusi přenesena je úhrada mnohých léčebných nákladů péče o chudé, jmenovitě 
v péči nemocniční a ústavní, na zemský fond pro léčení nemocných, spravovanf nyní státem, příp. přímo 
na stát (zák. čl. XXI/ 1898 a statut býv. min. vnitra č. 51.000/ 1899). 

V péči o cizí státní příslušníky platí především mezistátní úmluvy v tomto směru sjednané. V nedo
statku asistenčních úmluv platí všeobecné zásady reciprocity, případně dobrovolná péče obcí. Jde-li o oše
třování nuzných cizinců ve veřejných nemocnicích, porodnicích a ústavech pro choromyslné, hradí podle 
výše již uvedených předpisů ošetřovací náklady podpůrně (t. j. nehradí-li jich příslušný ciZÍ stát) zemský 
fond země) kde ústav leží. Na Slovensku a Podk. Rus·i hradí ošetřovací a dopravní náklady chudých bez
domovců a cizinců stát. 

Účinným doplňkem povinné péče veřejné je pNe dobrovolná, Dobrovolnou péči vykonávají jednak 
nositelé péče veřejné) a to tehdy, poskytují-li ji nad rámcc, příp. mimo rámec svých povinností. Tak 
tomu je zejména, když obce, příp. vyšší autonomní celky budují sociální a zdravotní zařízení nej en pro 
své příslušníky, nýbrž pro všechny obyvatele, kteří potřebují pomoci. Náleží sem zejména budování a vy
držování sociálních a zdravotních poraden, stravoven chudých, nocleháren a jiných ústavů a zařízení. Sem 
náleŽÍ i poskytování podpor (subvencí) soukromým organisacím. 

Mimořádnou podpůrnou činnost vyvíjejí také jiné korporace veřejnoprávní, jako nositelé sociálního 
pojištění pro své pojištěnce a jejich rodinné příslušníky, jmenovitě v péči léčebné, dále zájmové korpo
race obchodnické a živnostnické, zemědělské a jiné. 

Dobrovolnou péči vyvíjejí také jednotlivé státní úřady, zejména ministerstva, pokud mají pro ten 
který účel zvláštní úvěry. Ve zvláštních případech uvolňuje takové úvěry vláda, jak je tomu v případě 
mimořádných podpůrných akcí, při podporách krajů neb osob, postižených živelní pohromou neb 
jinou katastrofou a pod. 
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Ve směru dobrovolné podpůrné činnosti může působiti ovšem i president republiky) jejž kromě toho 
ústava výslovně zmocňuje, aby k návrhu vlády uděloval dary a pense z milosti . 

Hlavní doménou dobrovolné péče je však činnost dobrovolných organisací) působících podle práva 
spolkového. Organisace ty jsou po většině zřízeny na podkladě národnostním; u mnohých vyniká specia
lisace jejich úkolů a dokonalá organisační síť. Činnost dobrovolných organisací je mnohostranná. V pod
statě působí ve smyslu svých stanov tak, že udělují podpory (peněžní neb naturální) osobám, spada
jícím do jejich péče, mnohé však zřizují a vydržují i ústavy odborné, jakož i zařízení ve prospěch osob 
sociálně potřebných (ústavy pro péči o mládež, ústavy pro osoby abnormní) a vyvíjejí též činnost poradní. 
Některé z těchto organisací jsou přibrány k součinnosti s péčí veřejnou a tvoří pak t. zv. péči polooficielní . 
Organisace dobrovolné péče jsou často podporovány od státu pravidelnými příspěvky v (su!,vencemi) . 

Z přečetných organisací dobrovolné péče zasluhují zvlá-štni-pozorrrosti -Společnost Cs. Eerveného kříže , 
působící hlavně v oboru zdravotně -sociálním, organisace Okresních péčí o mládež a jejich ústředí, Masa
rykova Liga proti tuberkulose, spolky působící na podkladě náboženském, spolky pečující o zdraví děl
nictva a venkova, spolky péče o abnormní, t. j. slepé, hluchoněmé, zmrzačelé, mravně a duševně vadné, 
spolky pečující o tělesné i mravní povznesení obyvatelstva a j. 

Dík činnosti organisací dobrovolné péče a jejich účinné spolupráci s péčí veřejnou bylo odstraněno 
mnoho bídy, zejména v dobách hospodářské krise. 

PÉČE O VÁLEČNÉ A POVÁLEČNÉ POŠKOZENCE. 

Zdl! . 199/ 1919) vl. n. 561 / 1919) zák. 142/ 1920, zák. 39/ 1922) zák. 41 / 1922) vl. n . 181 / 1922) vl . 11. 

363/ 1922) zák. 133/ 1930) vl. n . 87/ 1932) zák. 67/ 1936 a vl. n. 192/ 1936. 

Při rozpadu Rakousko-Uherska v roce 1918 nebyla péče o oběti světové války na území nynějšího 
Československého státu v uspokojivém stavu. Invalidé i pozůstalí po padlých vojínech dostávali nepatrné 
pense od vojenské správy, k nimž jim vyplácela civilní správa příplatky nebo (místo nich) vyživovací 
příspěvky. Ostatní péči, na příklad u invalidů dodatečné léčení, školení a péči charitativní, prováděly 
instituce polooficielní, které byly zřízeny v době války. Proto již v měsíci lednu 1919 ohlásil ministr 
sociální péče, že o oběti světové války bude se starati stát sám a jako přípravné opatření nařídil soupis 
válečných invalidů ze stavu mužstva. O vojenské osoby z povolání a o důstojníky měla se starati a také 
se dále stará vojenská správa. 

Muži, kteří se přihlásili k soupisu jako váleční invalidé, byli představeni prohlídkovým komisím, 
jež určily, kdo je válečným invalidou a v jaké míře. Materiál takto získaný byl zpracován nově založe
nými úřady pro Péči o válečné poškozen ce) v nichž byla soustředěna péče o všechny válečné a později 
i poválečné poškozence. Tyto úřady mají sídla v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Užhorodě. 

V roce 1922 bylo první vyměření důchodů skončeno; od roku 1923 bylo válečných poškozenců
důchodců: 

Rok 
I 

Invalidé 
I 

Vdovy 
I 

Sirotoi 
I 

Předci 

I 
Celkem 

1923 155.588 121.215 238.156 73.371 588.330 
1924 132.545 104.128 229.133 76.902 542.708 
1925 126.317 100.133 214.914 78.916 520.280 
1926 116.417 95.468 205 .509 75.188 492 .582 
1927 112.210 91.353 188.981 72.105 464.649 
1928 107.168 89.779 162.897 67.1)5 426.999 
1929 103 .779 87.872 137.190 63.451 392.292 
1930 101.230 85 .718 108.662 60.019 355.629 
1931 101.053 84.904 79.616 56.733 322.306 
1932 96.174 84.142 48.511 52.926 281.753 
1933 96.373 83.132 31.429 48.948 259.882 
1934 95.462 81.793 23.850 45.428 246.533 
1935 94.196 81.417 19.776 42.375 237.764 
1936 93 .835 80.843 17.862 39.629 232.169 
1937 93 .073 80.637 15.244 36.434 225.388 
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Počet válečných a poválečných poškozencfi-ddchodcfi (stav 31. XII,) a náklad na péči o ně. 
Ti.lc 2~0 

200 

l~O 

I invalidé 

II vdovy 

~ SlrotCl 
~ o předci a ~ourozcnci 

800 mil, Kč 

100 

600 

)00 

400 

300 

200 

100 

Důchodců ubývá úmrtím a částečně vyloučením z nároku na požitky pro nesplnění zákonných ' pod
mínek. Příčinou velkého úbytku sirotků jest dosažení věkové hranice 18 let, při níž přestává nárok na 
důchod sirotčí. V , počtu válečných poškozenců-důchodců jsou zahrnuti i pováleční poškozenci, t. j. poško-
zenci z vojenské služby po světové válce, jichž bylo -koncem roku 1937 úhrnem 6.824. , 

Ke dni 31. prosince 1937 jest podle bydliště v jednotlivých zemích válečných poškozencll: 

Země 

I 
Invalidé 

I 
Vdovy 

I 
Sirotci 

I 
Předci ' 

I 
Celkem 

Česká 46.706 40.198 6,349 17.575 110,828 
Moravskoslezská 19.261 16.281 3.936 9.300 48.778 
Slovenská, 22,294 20.703 4.188 7.494 54.679 
Podkarpatoruská 4.812 3.455 771 2.065 11.103 

Podle zákona mají invalidé nárok na důchod s 50% drahotní přirážkou, 10% příplatkem na 
manželku, která není výdělečně činna, a na každé nezaopatřené dítě do 18 let věku; dále mají nárok 
na léčebnou péči. Léčebná péče spočívá v poskytování lékařské pomoci a léků, jestliže invalida one
mocněl chorobou, která je v příčinné souvislosti s jeho invaliditou. Místo lékařské pomoci může býti 
invalida dodán do vhodného léčebného ústavu, al veřejného či soukromého" na náklad státu, Tak na
cházíme invalidy v léčení v Jáchymově, v Karl, Varech, v Bohdanči, v Píštanech, v Čízu, v Korytnici 
a ve vysokohorském klimatu v Tatrách. 

Invalidé zmrzačení dostávají prothesy a orthopedické pomůcky. 
Poziistalí po padlých vojínech a po invalidech, kteří zemřeli na chorobu, jež byla příčinou invali

dity, dostávají pouze důchod s 50% drahotní přirážkou. 
Všem válečným poškozenciim může se dostati v případě potřeby mimořádné pomoci podporami 

a bezúročnými zápůjčkami , 

Těm, kteří neohlásili ve stanovené lhůtě nárok na zákonné zaopatření, jsou poskytovány podpory 
ze »Státního podpůrného fondu čs . invalidů«; od roku 1930 'bylo na podporách z tohoto fondu udě
leno ve 14.911 případech Kč 3,948.091'-, 
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Důchody invalidní jsou odstupňovány podle ztráty na výdělečné schopnosti vyjádřené v procentech ; 
teprve ztráta 20% výdělečné schopnosti zakládá nárok na důchod. ' 

A. SAZBY INVALIDÚ: 

Důchod 
1 

500/0 drahotní 
Při 0/ O výdělečné přirážka 

neschopnosti 
Kč ročně 

20- 24 360' - 180' -
25 ,- 34 540'- 270'--

35- 44 720' - 360'-

45- 54 900'- 450' -

55 - 64 1.440'- 720'--

65 - 74 1.680'- 840'-

75- 84 1.920'- 960'-

85 -100 4.800'- 2.400'-

úplní slepci 4.800'- 2.400 '-
1.800'-

B, SAZBY POZdSTAL ÝCH : 

Vdova (družka) bezdětná, jejíž schopnost k vý
dělku jest snížena aspoň o 300/0, ale méně 
než o 50°/0, vdova (družka), jež se nestará o 
více než 1 dítě mladší 16 let, jestliže její 
schopnost k výdělku není snížena aspoň 
o 50 % , 

Vdova (družka) bezdětná nebo jež se stará 
pouze o 1 dítě mladší 16 let, jestliže její vý
dělečná schopnost je snížena aspoň o 50% 
a vdova (družka), jež pečuje aspoň o 2 děti 
mladší 16 let 

Vdova (družka) jež je neschopna k výdělku 
(85-100%) nebo která je starší 55 let, nebo 
která pečuje o 3 děti mladší 14 let 

Sirotek, který ztratil otce 
Sirotek, který ztratil otce i matku 
Ostatní pozil.stalí (rodiče, sourozenci) 

Důchod 

600' -

900'-

900'-

400 ' -
600'-

400'-

1100/0 příplatek na každé 
dítě a na manželku 

36' -
54'-

72'-

90' -
144'-

168'--
192'- -

480'-

480'-

I 50% 
drabotní I přirážka 

Kč ročně 

300'-

450'-

450 ' -
200'-

300 '-
200'-, 

1 Příplatek 

360'-

Celkový náklad, kterého si vyžádala péče o válečné a poválečné poškozence vůbec, činil v jed
notlivých letech od roku 1919: 

Rok 
I 

Kč 

I 
Rok 

I 
Kč 

1919 7,156,287'- 1929 I 43 7,648.642' -
1920 179,084,915 '- 1930 424t479.306·-
1921 228,391.403 '- - 1931 408,127.141 '- -

1922 498,527.263'--- 1932 374,843,766'-

1923 677,601.861'- 1933 346,737.898 '-
1924 818,180.584'- - 1934 333,377.041 '-
1925 641,960.155' -- 1935 327,398.990'--
1926 566,614.070'- 1936 324,457.590'--
1927 508,407.933 ' - 1937 325,754.971 ' - , 
1928 462,941.554'- celkem 7,891,691.370'--

95 



. Soukromá péče o válečné a poválečné poškozence téměř úplně vymizela a zůstala vlastně omezena na 
wé pomoc válečných poškozenctl ve vlastních organisacích; největší organisace celostátní jsou: »Družina 
čs. válečných poškozenců, vdova sirotků«, »Bund der Kriegsverletzten, Witwen und Waisen in der 
Cechoslovakischen Republik« a »Družina oslepených vojínů«. Zvláštním druhem svépomoci válečných 
poškozenců jsou invalidní družstva, jež byla založena k výrobě prothes a orthopedických pomůcek. Druž
stva (počtem 4) dodávají státu prothesy a orthopedické pomůcky pro válečné invalidy. 

STAVEBNÍ A BYTOVÁ PÉČE. 
Zákon č. 98/ 1919 o Státním bytovém fondu, zákon č. 65 / 1936 o stavebním ruchu ve znění zákona 
Č. 259/ 1937 (k provedení hlavy IV až Vl zákona č. 65 / 1936 bylo vydáno vládní nařízení č. 80/ 1936)" 
dádní nařízení č. 160/ 1934 o bytovém hospodářství obcí a obecně prospěšných ·stavebních sdružení, 
zákon č. 260/ 1937 o náhradě podle zákonu o stavebním ruchu (provádění odhadz1 podl,e tohot~ zákona 
bylo upraveno vlddním nařízením č. 48/ 1938) , zákon č. 255/ 1937 o daňových úlevách na opravy domu, 
vládní nařízení č. 27/ 1936 o rozhodčích komisích pro stanov,ení cen stavebních hmot. Zákon č. 44/ 1928 
o ochraně nájemníku ve znění a) vyhlášky ministra sociální Péče č . 62/ 1934, b) čl. I l)ládního nařízení 
Č . 259/ 1935, c) čl. I zákona č. 66/ 1936, zákon č. 45 / 1928 o odkladu exekučního vyklizení místností ve 
znění a) čl. ll, § 2 zákona č. 32/ 1934, b) čl. II zákona č . 66/ 1936. Zákon č . 118/ 1928 o mimořádných 

o patřeních bytové Péče ve znění čl. III zákona č . -66/ 1936. 

Jako v jiných státech, postižených světovou válkou, měla také na území Československé republiky 
úplná stagnace stavebního podnikání v letech 1914 až 1918 za následek naprostý nedostatek bytů, který 
vlivem nejistých hospodářských poměrů v prvních letech obnovené státní samostatnosti se vystupňoval na 
bytovou nouzi téměř katastrofální. Bylo proto jedním z nejnaléhavějšíchúkolů sociální politiky nového 
státu, aby jednak pečovala o opatření nových bytů, zejména pro nezámožné vrstvy obyvatelstva, jednak 
usměrňovala distribuci bytů v domech předválečných. Zákonodárná opatření · v oboru stavební a bytové péče , 
sledující splnění tohoto úkolu, lze podle jejich účelu rozvrhnouti na opatření; která se týkají : 

I. podpory stavebního ruchu, 
II. ochrany nájemníků, 

III. úsporného hospodaření s byty. 
I. Podpora stavebního ruchu. 

Počátky státní podpory stavebního ruchu na území Československé republiky dlužno spatřovati již 
v daňových zákonech bývalého Rakouska a bývalých Uher, které koncem minulého a počátkem nynějšího 
století působily k rozvoji stavebního podnikání, zejména dělnických bytů, dlouholetým osvobozením od 
domovní daně a přirážek. V bývalém Rakousku byl vedle toho zřízen v roce 1908 fond pro bytovou péči 
o státní zaměstnance, z něhož byly stavebním družstvům státních zaměstnanců na stavbu nájemních domů 
poskytovány na nízký úrok zápůjčky do II . knihovního pořadí. Ke zlepšení bytových poměrů nezámožného 
obyvatelstva vůbec byl pak v roce 1910 zřízen Státní bytový fond pro péči o malé byty. Podle stanov tohoto 
fondu, vyhlášených v roce 1912, záležela podpora v tom, že fond přejímal záruku za hypotekární zápůjčky, 
poskytnuté do II. knihovního pořadí na stavbu malobytových domů a v rámci 20% svého jmění posky
toval přímé zápůjčky k témuž účelu. Podpora fondu byla vyhrazena jen pro obecně prospěšné stavební 
akce, především obcí a obecně prospěšných stavebních sdružení, kdežto soukromému stavebnímu podnikání 
nebyla tato podpora přístupná. 

Rozpadem Rakouska oba fondy zanikly, ale již počátkem roku 1919 byl pro území Československé 
republiky zřízen zvláštní Státní bytový fond. V prvních létech po .státním převratu nebylo však mo~no 
počítati s podporou tohoto fondu pro oživení stavebního ruchu a ke zmírnění bytové kalamIty. 
Prudký vzestup stavebních nákladů v té době měl za následek naprostou nerentabilnost staveb, takže sta
vební podnikání se mohlo tehdy rozvinouti jen za předpokladu, že stavebníkům bude očekávaný pokles 
hodnoty stavby a schodek ve výnosu domu nahrazen z vdejných prostředků. Na této zásadě bylo proto 
nutno vybudovati přímou podporu stavebního ruchu v době neustálených hospodářských poměrů. Se zře
telem k těmto poměrům, zejména k dočasným poměrům na · stavebním a bytovém trhu, byly již od po
čátku soustavně upravovány různé způsoby přímé i nepřímé státní podpory stavebního podnikání krátko
dobými zákony o stavebním, ruchu. 

V prvním údobí neustálených poměrů hospodářských a veliké bytové tísně v letech 1919 až 1924 byla 
hlavním způsobem přímé podpory podle zákonů o stavebním ruchu státní záruka za hypotekární zápůjčku, 
poskytnutou zpravidla do II. knihovního pořadí, zesílená závazkem státu k trvalému placení anuit za dluž-

96 

STAVEBNí RUCH. 
v~ItrrELE, KTEŘI POSKYTU HYPOTEKÁRNI OVÉR NA OBYTNE DOMY, VYSTAVÉNE S PODPOROU STÁTU, 

PODLE ZÁKONA O STAVEBNIM RUCHU A o STÁTNIM BYTOvEM FONDU. 

ITIIIIIJ Spořitelny 

St'v 31. prosince 1937 v milionech Kl: 
~ Všeobecný pensi/ni ústav 

_ Ústřední soc iální pojiš{ovm 

_ Hypoteční banka čcski 

_ Hypoteční a zeméděJ. banka moravská . 

Zemská banka 

_ Záložny 

_ Úrazové pojj~ťovny dčlnick é 

~ Stát 

_ OkresfÚ hospodářské záložny . 

~ Náhradní pensijní ústavy 

_ Jiní včřitelé . 

_ Soukromé pojišlovny 

nJ[ill Spořitelní a za!ožní spolky. 

Sirotčí pokladny . 

Celkem 

2.624,3 

871,4 

762,3 

354,8 

58 2, 1 

380,9 

280, 6 

2, 0,0 

196,2 

252,7 

236,6 

66,7 

. 7.281,9 

ník~ až, d? ~plného ~moř~ní zaručené z~půjčkY'vT~dle zák0,nů z l~t 1919 a 1920 byla podpora ve způ
sobe statm zaruky urcena Jen pro obecne prospesne stavebnIky, t. J. takové, kteří podle svého účelu nebo 
podle statutárního určení jsou povinni starati se nevýdělečným způsobem o opatření zdravých a levných 
bytů v pr? n:z~možné ob~v~telstvo; takovými stavebníky j sou především obce a obecně prospěšná stavební 
sdruzenl. J111ym stavebmkum dostalo se v roce 1920 zvláštním zákonem o podpoře soukromého stavebního 
podnikání podpory v hotovosti do výše 40% stavebního nákladu, které však bylo celkem málo použito. 
Kr~;ně.,toh~ byly všechny sta~by v té době prováděné osvobozeny od domovní daně a přirážek na 20 let. 
Poc111aJ1c zakonem o stavebn1m ruchu z roku 1921 byla podpora ve způsobě státní záruky rozšířena na 
všechny jiné právnické a fysické osoby, jimž se však dostávalo přiměřeně nižší podpory než stavebníkům 
obecně prospěšným. U těchto byla také podpora ve způsobě státní záruky mnohdy nahrazována nebo do
plňována přímými zápůjčkami státu, nepodařilo-li se jim získati na stavbu potřebný dlouhodobý úvěr ani 
za pomoci státní záruky. Druhým hlavním způsobem přímé podpory podle zákonů o stavebním ruchu z let 
1921 až 1924 byl státní příspěvek na 25 let, poskytovaný k částečné amortisaci stavebního nákladu těm 
stavveb~~ků~, kteří uhradili nákla~ .vlastní:ni p,rostředky nebo úvěrem bez státní záruky. Podpora ve způ
sobe pnspevku na 2S let mohla byb kombl11ov.ana s podporou ve způsobě státní záruky. Vedle toho byl 
v té době poskytován také příspěvek v hotovosti na provisorní stavby a na úpravy neobytných budov 
~ o~ytný~ úče~ům. O~ r?ku 1923, kdy stavební náklady značně poklesly, byla podpora přiměřeně sni
z~vana. P~edme~em pn:ne pod~or~ podle zákonů o stavebním ruchu byly zásadně jen stavby malohyto
vy~ ~o~u, t. J. takovych, u. nlChz z celkové podlahové plochy všech místností v domě připadaly aspoň 
dve trebny na malé byty, t. ~'. byty s vý~ěrou obytných místností do 80 m 2 • Teprve podle zákonů z let 
1;2.3 a 1924 bylo mozno dOS1CI podpory 1 na stavby obytných domů, t. j. takových, u nichž zmíněné dvě 
tret111y v~ c,elkové o podfahové plochy v do~ě připadaly také na větší byty než do 80 "ffi2 obytné plochy. 
Z nepnmych zpusobu podpory podle zakonů o stavebním ruchu z let 1921 až 1924 bylo nejúčinnější 

vzp:uhou ,,~t~~ebního podnikání" zejména soukromého, dlouholeté osvobození obytných staveb od domovní 
dane a pnrazek. Pro malobytove stavby byla tato úleva poskytována podle zákonů z let 1921 a 1922 na 
~o~u 50 let, podle zákona z roku 1923 na dobu 30 let a podle zákona z roku 1924 na dobu 2S let, kdežto 
Jlnym stavbám, v tomto údobí prováděným, příslušelo daňové osovobození na dobu 20 let. 
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Zensky domov v Praze. 

Při podpoře ve způsobě státní záruky vyhradil si stát zákony o stavebním ruchu právo požadovati na 
vlastnících domů náhradu té části podpory, která m{He býti uhrazena z výnosu domu, až se poměry na 
stavebním ruchu ustálí . K realisaci nároku státu na náhradu části podpory došlo však teprve koncem roku 
1937 zákonem o n.áhradě podle zákonu o stavebním ruchu. Tento zákon jest vybudován na zásadě, že 
vlastníkům podporovaných domů musí zůstati jako trvalý dar státu ta část podpory, kte'rá se rovná poklesu 
původní hodnoty stavebního nákladu se zřetelem k nynějším poměrům na stavebním trhu. Pro zjednodušení 
prakse vymezuje zákon přímo předpokládaný pokles této hodnoty určitým procentem stavebního nákladu, 
z něhož byla podpora vyměřena, ponechávaje však jak vlastníku domu, tak i státu právo, aby skutečný 
pokles. hodnoty byl zjištěn odhadem. Náhrada se pak rovná té části podpory, která přesahuje zákonem 
předpokládaný nebo odhadem zjištěný pokles hodnoty stavebního nákladu. Z důvodů sociálních poskytuje 
zákon úlevy, záležející v osvobození od náhrady nebo v jejím snížení a v odkladu vyměření nebo placení 
náhrady. Náhradě podléhají pouze vlastníci domů, vystavěných s podporou ve způsobě státní záruky nebo 
zápůjčky státu a s podporou ve způsobě státní záruky, sdružené se státním příspěvkem. Na jiné způsoby 
přímé podpory podle zákonů o stavebním ruchu z let 1921 až 1924 se zákon o náhradě nevztahuje. Zásady, 
kterých dlužno dbáti při provádění odhadu za účelem vyměření náhrady, byly upraveny v březnu 1938 
nařízením o odhadech podle zákona o náhradě podle zákonu o stavebním ruchu. 

V dalším údobí hospodářské prosperity v letech 1925 až 1929, kdy dostatečná nabídka levnějšího 
úvěru hypotekárního a ustálenější poměry na bytovém trhu zajišťovaly rentabilnost stavebního podnikání, 
nebylo třeba k jeho rozvoji dřívější vydatné finanční pomoci státu. Zákony o stavebním ruchu, vydané 
teprve v létech 1927 a 1928, působily .proto k povzbuzení stavebního podnikání především dlouholetým 
osvobozením od domovní daně a přirážek, které bylo podle zákona z roku 1927 poskytováno pro malo
bytové stavby na dobu 35 let a pro ostatní stavby na dobu 25 let, zahrnujíc také po prvé osvobození staveb 
od dávky z nájemného na stejnou dobu. Tyto mimořádné úlevy vyvolaly v prostředí, příznivém i jinak 
stavebnímu podnikání" nebývalý stavební ruch, který však měl za následek zdražování stavebních po
zemků a stavebních nákladů. Zákonem o stavebním ruchu z roku 1928 bylo proto daňové osvobození 

98 

s 

Družstevni domy v Praze, vystavěné se státni podporou, 

z~ráceno pro malobY,tové stavby na 25 let a pro ostatní stavby na 15 let a osvobození od dávky z nájem
neho pro malobytove stavby na 20 let a pro ostatní stavby na 10 let. Přímá podpora podle obou zákonů 
by~a obmezena na prostou státní záruku) jejímž účelem bylo toliko opatření hypotekární zápůjčky do II. 
knIhovního pořadí, aby zvýšenou úvěrovou úhradou stavebního nákladu bylo stavební podnikání učiněno 
přístupným i nezámožným stavebníkům. Podpora ve způsobě státní záruky byla určena především na 
malobytové stavby rodinných domků a jen obecně prospěšní stavebníci mohli získati státní záruku i na 
stavbu nájemních domů s malými byty. Tito stavebníci používali v tomto údobí, zejména v letech 1925 
a 1926, kdy zákony o stavebním ruchu nebyly vydány, také obdobné záruky Státního bytového fondu. 

Třetí údobí, počínající rokem 1930, spadá již do hospodářské krise, která snížením důchodové hla
diny převážné většiny obyvatelstva přivodila na bytovém trhu zvýšenou poptávku po nejmenších bytech 
a působila také ke všeobecnému snížení nájemného. Zákon o stavebním ruchu z roku 1930, jehož účin
nost byla prodlužována až do konce roku 1935, zavedl proto znovil přímou finanční podporu ve způ
sobě státního příspěvku} který byl ve spojení se státní zárukou poskytován až do výše 2'5 % ročně na 
zúrokování a umořování státem zaručené a pořadím předcházející nezaručené zápůjčky. Tento způsob 
podpory byl podle zákona určen jen na stavbu domů s nejmenšími byty pro nemajetné vrstvy oby
vatelstva k vyrovnání výnosového schodku těchto domů . Nejmenším bytem se tu rozuměl byt o ku
chyni a jedné obytné místnosti s podlahovou plochou celkem od 30 do 40 m2 kromě příslušenstvi. Podle 
novely z roku 1934 bylo možno považovati za nejmenší byt i obytnou kuchyni. Podporu ve formě státní 
záruky, jakož i os·vobození od domovní daně a přirážek a od dávky z nájemného zachoval zákon z roku 
1930 po dobu své účinnosti v rozsahu upraveném zákonem z roku 1928. 

Následky těžké hospodářskékrise, která vyvrcholila v letech 1933 a 1934, musily se nezbytně pro
jeviti také v bytovém hospodářství zvláště těch obcí a obecně prospěšných stavebních sdružení, která 
stavěla s prostou zárukou státu podle zákonů o stavebním ruchu z let 1927, 1928 a 1930 nebo se zá
rukou Státního bytového fondu. Všeobecné snížení nájemného podlomilo rentabilitu nájemních domů, vy
stavěných s touto podporou, mimo to sociálně slabí nájemníci v družstevních domech naléhali z exis-
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tenčních důvodů aspoň na částečné vrácení vysokých členských příspěvků, kterými družstva hradila část 
stavebního nákladu podporovaných domů. V červenci roku 1934 bylo proto vydáno nařízení o bytovém 
hospodářství obcí a obecně prospěšných stavebních sdružení, které vedle jiných opatření, potřebných k za
jištění finanční rovnováhy bytového hospodářství těchto stavebníků, dalo jim zejména možnost dosíci 
podpory ve způsobě státního příspěvku podle zákona o stavebním ruchu z roku 1930 na nájemní domy, 
vystavěné s podporou ve formě prosté záruky, i když tyto domy neměly povahu domů s nejmenšími byty, 
aby tak byla zachová~a jejich rentabilita. Obecně prospěšná stavební sdružení mohla mimo to zatížiti 
svoje nájemní domy dalšínii zápůjčkami se státní zárukou až do výše 95 % stavebního nákladu a z výnosu 
zápůjček propláceti částečně členské příspěvky nebo jinak získané vlastní prostředky. Za pomoci těchto 
sanačních opatření byla opět zjednána finanční rovnováha v bytovém hospodářství téměř všech ohrože
ných obcí a obecně prospěšných stavebních sdruženÍ. 

Rostoucí hospodářská krise měla v zápětí značný pokles stavebního ruchu, který v roce 1935 dos·áhl 
nejnižší své úrovně od roku 1921. Vycházejíc z přesvědčení, že oživení v tomto důležitém odvětví ná
rodního hospodářství musí nezbytně přispěti také k celkovému zlepšení hospodářských poměrů a ke zmír
nění nezaměstnanosti, snažila se vláda působiti různými opatřeními k opětnému rozvoji stavebního pod
nikání. Vedle rozsáhlé veřejné investiční činnosti a podstatného snížení úrokové míry z hypotekárních 
a stavebních úvěrů přispěl značnou měrou k oživení stavebního podnikání od roku 1936 platný zákon 
o stavebním ruchu ze dne 26. března 1936, Č. 65 Sb. z. a n. Účinnost tohoto zákona, který položil pevný 
základ pro rozvoj stavebního podnikání v létech 1936 a 1937, byla novelou z roku 1937 prodloužena 
na leta 1938 a 1939. D o z á k o na byl y poj a ty též vše ch n y z p Ů s ob y ne pří mé 
i pří m é pod por y s t a veb n í hor uch u, k t e r é s e o s věd č i I y v d ř í věj š í c h z á k o
n ech a s nim i žnu t n o poč í ta t i i v b u d o u c n o s t i, d o k u d s e s t a veb n í pod n i
k á n í n e o b e jde bez v e ř e j n é p o moc i. 

Ze způsobů nepřímé podpory jsou předpisy o vyvlastňování stavebních pozemků namířeny zejména 
proti pozemkové lichvě, chráníce stavebníka před požadováním nepřiméřeně vysoké ceny za stavební po
zemek. Stavební úlevy povolují úchylky od předpisů platných stavebních řádů na prospěch stavebníka a 
stavby a zajišťují urychlené řízení při povolení stavby. Veliký význam, zvláště pro soukromé podnikání, 
mají úlevy daňové a poplatkové. K jeho posílení zachoval i platný zákon osvobození od domovní daně 
a přirážek pro malobytové stavby na dobu 25 let a pro ostatní stavby na dobu 15 let a osvobození od 
dávky z nájemného pro malobytové stavby na dobu 20 let a pro ostatní stavby na dobu 10 let. První 
úplatný převod malobytových domů je osvobozen od převodního poplatku do 3 let po dokončení stavby, 
a jde-li o domy obecně prospěšných stavebníků s přímou státní podporou, do 5 let, při usídlovacích 
akcích dokonce do 10 let od dokončení stavby. 

Hlavním způsobem přímé podpory podle platného zákona zůstává státní záruka, která může býti pře
vzata za zápůjčky do úhrnné částky 300,000.000 Kč, poskytnuté na malobytové stavby rodinných domků 
i nájemních domů. Účelem státní záruky, konstruované stejně jako již v zákonu o stavebním ruchu z roku 
1927 nebo podle zákona o Státním bytovém fondu, je umožniti stavebníkům, aby si opatřili k úhradě 
stavebního nákladu také zápůjčku do II. knihovního pořadí, kterou však jsou povinni sami úrokovati 
a umořovati. Novinkou zákona je, že subjektem podpory ve Zpllsobě státní záruky na nájemní domy mo
hou býti všechny právnické i fysické osoby. Za rodinný domek, stejně jako podle dřívějších zákonů, se 
považuje dům o jednom nebo o dvou bytech , z nichž jeden obývá vlastník domu. Výjimečně může ro
dinný domek za tohoto předpokladu obsahovati i třetí byt, lze-li jej zříditi nepatrným nákladem vy
užitím svažitého terénu. Nájemním domem je pak každý jiný dům o jednom nebo více bytech. Státní 
záruku lze však uděliti pouze na nájemní dům, u kterého z celkové podlahové plochy aspoň polovina 
připadá na byty s obytnou plochou do 40 m 2 • Tímto předpisem má býti podníceno zřizování především 
jednopokojových bytů pro nezámožné obyvatelstvo, po kterých je na bytovém trhu největší poptávka. 
Obce a obecně prospěšná stavební sdružení mohou však na stavby malobytových nájemních domů, které 
této podmínce nevyhovují , získati obdobnou záruku Státního bytového fondu, jejíž poskytování není ča

sově obmezeno. Zaručená zápůjčka smí činiti nejvýše 40% a dohromady s předcházející nezaručenou zá
půjčkou nejvýše 75 % stavebního nákladu. Pouze u nájemních domů, vystavěných právnickými osobami 
veřejného práva nebo obecně prospěšnými stavebními sdruženími, smí činiti zaručená zápůjčka 50 % a do
hromady s předcházející nezaručenou zápůjčkou až 90 % stavebního nákladu. 

Ve zvláštním oddílu vybudoval platný zákon o stavebním ruchu bytovou péči o chudé, záležej ící 
v tom, že obce mohou na stavbu nájemních domů s byty určenými pro chudé rodiny obdržeti vedle státní 
záruky také státní příspěvek. U těchto stavebních akcí smí zaručená zápůjčka spolu s předcházející ne
zaručenou zápůjčkou dosáhnouti plné výše stavebního nákladu, nečítajíc v to náklad na stavební po
zemek, který mají obce pro tento účel zpravidla k disposici. Státní příspěvek je pevně stanoven částkou, 
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která přesahuje 3% na anuitách z celého úvěru a poskytuje se obcím po celou umořovací dobu zaručené 
a nezaručené zápůjčky. Obce samy jsou povinny přispívati ke zlevnění nájemného v domech vystavěných 
s touto podporou aspoň dalším 1 % ročně, čímž se normální nájemné z bytů určených pro chudé rodiny 
snižuje asi na polovinu. Nájemní domy obcí v bytové péči o chudé musí obsahovati výlučně byty o vý
měře obytné plochy do 34 m2 • Za chudé osoby, pro něž jsou byty v takových domech určeny, považují 
se osoby, jejichž roční důchod zpravidla nepřesahuje 6.000 Kč. 

Obdobně podporuje zákon také stavební akce obcí za účelem usídlení nezaměstnaných. Podpora ve 
způsobě státní záruky a státního příspěvku poskytuje se tu nejen na stavby rodinných domků s nutným 
hospodářským příslušenstvím, nýbrž i na opatření zemědělské půdy ve výměře 0'2 až 1 ha, která by sta
čila aspoň k částečné obživě kolonisty a jeho rodiny. Zatím co stavební akce v bytové péči o chudé 
docházejí stále většího porozumění, zejména u větších měst, obmezuje se usídlování nezaměstnaných po
nejvíce jenom na pokusné akce několika obcí. Bližší podmínky přímé státní podpory a postup pro její 
dosažení byly upraveny nařízením ze dne 1. dubna 1936, č. 80 Sb. z. a n. 

Jiným opatřením, které od doby největší hospodářské krise přispělo k oživení stavebního ruchu a ke 
zmírnění nezaměstnanosti, jsou daiíové úlevy na o pra1!y domil . Kdežto účelem podpory podle zákonů o sta
vebním ruchu a podle zákona o Státním bytovém fondu je povzbuditi podnikání nových staveb, zejména 
obytných domů, sledují daňové úlevy na opravy domů zmodernisování a zrestaurování starých domů. 
Plná daňová úleva záleží v tom, že vlastníku domu, který provede opravy starého domu, odečte se ve 
dvou berních letech po 50% nákladu, vynaloženého na opravy, od vyměřovacího základu činžovní daně . 
Tato úleva může podle výše přirážek k činžovní dani představovati podporu až ve výši 30% nákladu 
učiněného na opravy. Daňové úlevy byly počínajíc červencem roku 1934 rok od roku obnovovány, naposled 
pro rok 1938 zákonem z roku 1937. Plná daňová úleva byla poskytována v roce 1934 zásadně jen v ob
cích s více než 15.000 obyvateli, v roce 1935 v obcích s více než 10.000 obyvateli a od roku 1936 
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v obcích s více než 5.000 obyvateli. Sníženou daňovou úlevu na opravy domů lze však získati i v každé 
menší obci. O rostoucím zájmu o tuto výhodu, která přispívá také k zlepšení vzhledu měst, svědčí tato 
statistická data: Kdežto v roce 1934 bylo použito daňových úlev pouze v 26 obcích na 2.554 opravy 
domů, provedené nákladem asi 28,665.000 Kč, použilo v roce 1935 této úlevy již 91 obcí na 8.409 
oprav, provedených nákladem asi 84,916.000 Kč, a v roce 1936 již 208 obcí na 12.710 oprav, prove
dených nákladem asi 124,830.000 Kč. Podle předložených zpráv obcí o výsledcích tohoto opatření v roce 
1937 budou tyto výsledky ještě příznivější než v roce 1936. 

S opatřeními k oživení stavebního ruchu souvisí instituce rozhodčích komisí pro stanovení cen sta
vebních hmot, zavedená nařízením ze dne 24. ledna 1936, č. 27 Sb. z. a n. Účelem této instituce je brániti 
nepřiměřenému vzestupu cen stavebních hmot, který by mohl rušivě zasahovati do provádění vládních 
opatření k povzbuzení stavebního podnikání. Rozhodčí komise jsou zřízeny pro všechny význačnější 

druhy stavebních hmot u zemských úřadů a zakročují teprve tehdy, zjistí-li zemský úřad předběžným 
šetřením, že ceny některého druhu jsou nepřiměřeně vysoké. Dosud byly zákrokem rozhodčích komisí 
upraveny ceny cementu a stavebního skla. 

II. Ochrana nájemníků. 

Vznik zákonných opatření, jejichž účelem byla snaha chrániti nájemníky před neúměrným zvyšo
váním nájemného a před neodůvodněnými výpověďmi, dlužno hledati v nouzi o byty, způsobené svě
tovou válkou. V bývalém Rakousku dal podnět k těmto opatřením příliv dělnictva do míst, kde byl sou
středěn válečný průmysl a kde vlivem toho začal se záhy projevovati nedostatek bytů a v souvislosti 
s tím též stoupání nájemného. Obdobné poměry vyvolalo v bývalých Uhrách stěhování uprchlíků z ob
sazených nebo vyklizených území do středních a západních částí země. Nespokojenosti mezi obyvatel
stvem, která takto vznikala, měla čeliti první nařízení o ochraně nájemníků, z nichž nařízení, vydané 
v bývalém Rakousku počátkem roku 1917, platilo jen v obcích, kde od počátku války nastalo mimořádné 
zvýšení nájemného. Teprve další nařízení z roku 1918 mělo účinnost již všeobecnou. Naproti tomu 
v bývalých Uhrách již první nařízení o ochraně nájemníků z konce roku 1916 vztahovalo se na všechny 
obce a další nařízení, vydané v roce 1917, obsahovalo dokonce již počátky zabírání bytů. První rakouské 
nařízení o ochraně nájemníků nabylo účinnosti dne 27. ledna 1917; první nařízení uherské pak dne 
12. listopadu 1916. Obě tato data stala se ve všech dalších normách, týkajících se bytové péče, mezní
kem, dělícím t. zv. staré domy, na něž se vztahovaly předpisy vázaného bytového hospodářství , od domů 
t. zv. nových, které byly z účinnosti těchto ustanovení vyňaty. 

Nedostatek bytů, který počal se projevovati již za války, jejím skončením a obnovením Českoslo
venského státu vyvrcholil. Příčin bylo tu několik. Především byl to návrat demobilisovaného vojska a 
s tím spojené zakládání nových domácností. To byl úkaz všeobecný, k němuž ve větších městech se dru
žily ještě důvody jiné. Nová státní organisace vyžadovala totiž vytvoření ústředních úřadů v místech, kde 
jich dosud nebylo a kam také směřovala zpravidla snaha průmyslových a jiných podniků přenésti své 
sídlo, ležící mimo území nového státu. Takovýto vZrůst některých míst nezůstával pochopitelně bez ode
zvy mezi živnostnictvem, které se snažilo založiti v nich svoji existenci. To všechno znamenalo příliv 
nových obyvatelů, pro něž nebylo bytů a nebylo také naděje, že by bylo možno opatřiti je v dohledné 
době novými stavbami. Za tohoto stavu nezbývalo novému státu než pokračovati v opatřeních, která byla 
vyvolána v život již za války. 

V oboru ochrany nájemníků bylo krátce po převratu jak rakouské tak uherské nařízení nahrazeno 
nařízením novým, platným jednotně pro celý stát. Kdežto toto nařízení snažilo se udržeti v podstatě 
právní stav, jak byl vytvořen ještě za války, vztahujíc se toliko na byty, jejich části a na obchodní míst
nosti v t. zv. starých domech, představoval zákon o ochraně nájemníků z roku 1920, jehož účinnost byla 
již rozšířena na všechny nájemní předměty v t. zv. starých domech, největší rozsah ochrany nájemníků. 
N .ájemní smlouvy mohl podle tohoto zákona pronajimatel vypověděti jen se svolením soudu a toliko 
z vážných důvodů. Nájemné bylo dovoleno zvýšiti o 20% oproti t. zv. základnímu nájemnému, t. j. ná
jemnému, smluvenému 1. srpna 1914 nebo později, byl-li nájemní předmět teprve poté po prvé pronajat. 
Jinak mohl pronajimatel požadovati vyšší nájemné jen potud, pokud to bylo odůvodněno jeho většími 
výdaji, počítajíc v to i náklad na nutné opravy a obnovy domu. 

Nové všeobecné zvýšení nájemného, a to odstupňované podle povahy nájemních předmětů a jejich 
velikosti a u bytů mimo to podle doby jejich pronájmu, přinesl zákon o ochraně nájemníků z roku 
1922, který ponechal vedle toho volné dohodě určení výše nájemného u čtyřpokojových a větších bytů, 
byly-li pronajaty aspoň na 3 leta. Výše takto smluveného nájemného nesměla však přesahovati hranici 
lichvy, trestané podle zvláštního zákona z roku 1919, jehož příslušná ustanovení v tom směru, upravená 
zákonem z roku 1924, platí až dosud. 
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Následující zákon o ochraně nájemníků z roku 1923 nezměnil v podstatě téměř ničeho na dosa
vadním stavu, připustiv další zvýšení nájemného toliko u nájemníků s větším důchodem . 

První průlom do všeobecné závaznosti ochrany nájemníků přinesl zákon z roku 1924, jehož působ
nost nevztahovala se již na čtyřpokojové a větší byty, pronajaté po dni, kdy zákon nabyl účinnosti, t. j. 
po l. květnu 1924. Všeobecné zvýšení nájemného připustil zákon toliko u bytů a provozoven pronaja
tých po zmíněném dnu, kdežto u ostatních jen tenkráte, šlo-li o pětipokojové a větší byty. 

Další všeobecné zvýšení nájemného, a to o 30% základního nájemného, dovolil zákon z roku 1925, 
vyloučiv však s druhé strany pro příště možnost zvýšení nájemného z důvodu nutných oprav a obnov 
domu. V náhradu za to byla vlastníkům domů dána možnost, aby nové 30% zvýšení nájemného neza
počítávali do vyměřovacího základu činžovní daně a obecních přirážek. Pokud jde o věcný rozs·ah pů

sobnosti ochrany nájemníků, byly zákonem z roku 1925 z ní vyňaty domy státu, zemí, okresů, obcí, osad 
a sociálně poj išťovacích ústavů . 

Zákon z roku 1925 byl v roce 1928 nahrazen zákonem o ochraně nájemníkll ze dne 28. března 
1928, Č. 44 Sb. z. a n., který ve formě, změněné četnými pozdějšími novelami, platí až dosud. 

Tento zákon byl právě tak jako všechny předcházející zákony o ochraně nájemníků zamýšlen jako 
krátkodobé provisorium. Jeho účinnost byla však postupně prodlužována a současně s ní zmenšován 
osobní i věcný rozsah jeho půs.obnosti, takže takto vyvinul se z něho konečný a likvidační zákon ochrany 
Gájemníků. Poněvadž původní znění zákona stalo se četnými změnami a doplňky nepřehledným, bylo 
souborné znění pojato do zvláštní vyhlá:fky ministra sociální péče z roku 1934. Poté byla účinnost zá
kona ještě prodloužena a zákon sám změněn a doplněn jednak nafízením z r. 1935, jednak zdkonem z r. 1936. 

Zákon č . 44/ 1928 Sb. z. a n. byl již ve svém původním znění vytvořen v duchu postupné likvidace 
ochrany nájemníků. Zákon se totiž nevztahoval na nájemní předměty, pronajaté po počátku jeho účin
nosti, t. j. po 3l. březnu 1928, a mimo to na domy obecně prospěšných stavebních sdružení; od l. října 
1928 byly vyňaty z účinnosti zákona byty nájemníků s důchodem aspo·ň 100.000 Kč. Ze zákona z roku 
1924 bylo převzato ustanovení, že ochraně nepodléhají čtyřpokojové a větší byty, pronajaté po l. květnu 
1924. Obce s méně než 2.000 obyvateli zmocnil pak zákon, aby samy se schválením zemského úřadu 
vyloučily ve svém obvodu účinnost zákona. 

Další postupná likvidace byla vedena dvojím směrem, a to jednak se zřetelem na povahu nájem
ních předmětů, jednak podle hospodářské a finanční schopnosti nájemníkovy. V úvahu pro likvidaci 
přichází tu ovšem již jen nájemní předměty, pronajaté před l. dubnem 1928. 

V prvém směru byly vyňaty z ochrany, a to od 1. ledna 1933, nejprve pětipokojové a větší byty, 
jichž se neužívalo k výkonu povolání, a velké provozovny. Po nich následovaly od 1. října 1933 zbý
vající pětipokojové a větší byty a pak byty čtyřpokojové bez ohledu, zda se jich užívalo k výkonu po
volání či nikoli. Pro třípokojové byty, jichž se neužívalo k výkonu povolání, zanikla účinnost zákona 
dnem 31. prosince 1934 a pro ostatní třípokojové byty a pro střední provozovny dnem 31. března 1935. 
Dvoupokojové byty a místnosti, které nejsou ani byty ani provozovnami, pozbyly podle zákona č . 66/ 1936 
ochrany dnem 30. června 1937; jednopokojové byty a malé provozovny pozbudou jí dnem 30. června 
1940. Pokud j de o druhý způsob likvidace ochrany ná j emníků, by I y vyňaty od l. ledna 1933 z ochrany 
byty nájemníků s důchodem aspoň 75.000 Kč, od 1. října 1933 byty nájemníků s důchodem nejméně 
50.000 Kč a od l. ledna 1935 byty nájemníků s důchodem aspoň 36.000 Kč nebo 24.000 Kč podle toho, 
má-li nájemník zákonnou povinnost pečovati o výživu jiné osoby či nikoli. Tato důchodová hranice sni
žuje se podle zákona č. 66/ 1936 Sb. z. a n. od l. července 1938 na 24.000 Kč a 18.000 Kč a od 1. čer
vence 1939 na 18.000 Kč a 15 .000 Kč. Z jiných místností pozbyly od 1. ledna 1933 ochrany živnostenské 
provozovny a jiné místnosti, v nichž se provozuje výdělečná činnost, bylo-li nájemníkem kapitálové sdr\.l
žení, t. J. akciová společnost, komanditní společnost na akcie nebo společnost s omezeným ručením. 

Pokud jde o výši nájemného, připustil zákon č. 44/ 1928 Sb. z. a n. ve dvou termínech všeobecné 
zvýšení o dalších 40 % základního nájemného. Celé toto zvýšení spolu se zvýšením nájemného z roku 
1925, tedy celkem 70% základního nájemného, může s~ vlastník domu odečísti od vyměřovacího základu 
činžovní daně a obecních dávek. Tato odpočitatelná částka byla zákonem z roku 1930 zvýšena ještě 
o 20% a u nejmenších bytů zákonem z roku 1934 o 50% . Další zvýšení nájemného podle nájemníkova 
důchodu, které se objevuje po prvé v zákoně z roku 1923, z něhož přechází do zákonů z let 1924 a 
1925, připouštěl i zákon č. 44/ 1928 Sb. z. a n., jakož i jeho další dvě novely z roku 1930, odstupňováva
j íce zvýšení dokonce i podle počtu nájemníkových nezaopatřených dětí. 

Postupná likvidace ochrany nájemníků podle zákona č. 66/ 1936 Sb. z. a n. byla vybudována na 
předpokladu postupného zlepšování hospodářských poměrů a úměrného přírůstku nových bytů . Pro pří
pad, že by v některých oblastech tento předpoklad se nesplnil, byla vláda zmocněna, aby nařízením v ta
kovýchto místech termín zániku ochrany odsunula. Tohoto zmocnění vláda dosud nepoužila. 
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Uvedené předpisy o ochraně nájemníků vztahovaly se toliko na byty a jiné místnosti, dané v užívání 
na podkladě nájemní smlouvy. Neplatily však pro byty, které byly dány zaměstnancům jejich zaměstna
vateli v užívání bezplatně místo mzdy nebo její části. Uživatelům těchto bytů měla býti poskytnuta 
ochrana před výpovědí zvláštním nařízením z roku 1919, jehož účinnost však počátkem roku 1920 za
nikla. Na jeho místo vstoupilo pak nové nařízení z roku 1920, které umožňovalo jak nájemníkům tak 
zaměstnancům s bezplatným bytem, aby žádali za odklad ,exekučního vyklizení místností, neměli-li beze 

s"é viny jiné přiměřené náhrady. 
Toto nařízení bylo v roce 1923 nahrazeno zákonem o odkladu exekučního vyklizení místností, který 

byl změněn v roce 1924 a poté vystřídán novým zákonem z roku 1925. Poslední zákon o odkladu exe
kučního vyklizení místností byl vydán v roce 1928. Je to zákon ze dne 28 . března 1928, č. 45 Sb. z. a n., 
který se změnou podle zákona z roku 1934 platí podle zákona z roku 1936 až dosud. Věcný rozsah účin
nosti tohoto zákona byl však již podstatně obmezen v souvislosti s postupnou likvidací ochrany ná-

jemníků. 
III. Vspo1'lzé hospodaření s byty. 

Nedostatek bytů, který již za války vyvolal v život nařízení o ochraně nájemníků, vynutil si též vy
dání zvláštních opatření, jejichž účelem byla snaha po úsporném hospodaření s byty. V bývalém Ra
kousku bylo v tom směru vydáno v roce 1918 nařízení, které dovolovalo jen výjimečné slučování bytů 
nebo jejich používání k jiným účelům a s druhé strany za určitých podmínek připouštělo i bydlení v míst
nostech jinak qeobytných. Obdobné předpisy o používání bytů obsahovalo v bývalých Uhrách nařízení 
o ochraně nájemníků z roku 1917, které však šlo ve výkonu bytové péče dále než zmíněné rakouské na
řízení, umožňujíc též kontrolu pronajímaných bytů, ba připouštějíc dokonce i zabírání bytů prázdných 

nebo takových, jichž se používalo k jiným účelům. . 
Toto uherské nařízení bylo po převratu nařízením o ochraně nájemníků z roku 1918 sice zrušeno, 

avšak později, když nedostatek bytů nabýval čím dále většího rozsahu, bylo nutno vrátiti se opět jak 
k myšlence zabírání bytů, tak ke kontrole osob stěhujících se do měst, v nichž byla bytová nouze. 

Prvou myšlenku realisovalo nařízení z počátku roku 1919 a po něm zákon, vydaný koncem téhož 
roku, které dovolovaly zabrati a pronajmouti osobám bez přístřeší především byty prázdné nebo takové, 
jichž držitel používal jen občas nebo za skladiště. Ze zabraného bytu platila se původnímu držiteli při
měřená náhrada. Provádění těchto předpisů bylo svěřeno obcím nebo s.polečným . bytovým úřadům, je
jichž působnost vztahovala se vždy na obvod několika obcí. Toto zmocnění obcí a společných bytových 
Madů zaniklo v polovině roku 1921, když byla vyčerpána zásoba předmětů, jťž bylo možno zabrati. 

Kontrolu osob, stěhujících se do obcí, zmocněných k zabírání bytů, nebo do obvodu spQlečného by
tového úřadu, měl umožniti zákon o omezení práva stěhovacího z roku 1919, podle něhož každý, jehož 
pobyt nebyl v obci nebo v obvodu společného bytového úřadu nutný, potřeboval ku přesídlení souhlas 
obce nebo společného bytového úřadu. Zákon měl velmi krátkou účinnost, ježto se v praksi neosvědčil, 
postrádaje trestních sankcí. V roce 1921 byl nahrazen novým zákonem, který se vztahoval jen na obce, 
určené zvláštním nařízením, a platil do konce roku 1922. 

Mezitím došlo v roce 1922 k vydání zákona o mimořádných opatřeních bytové péče . Navazuje na 
rakouské nařízení z roku 1918, snažil se zákon především zabrániti tomu, aby se bezdůvodně nezmen
šoval počet bytů jejich slučováním nebo jejich používáním k jiným účelům anebo prostě tím, že by byly 
ponechány prázdné. Výjimečná svolení, daná podle zmíněného nařízení, aby za byty se používalo též míst-
ností jinak neobytných, zůstala nadále v platnosti, avšak nařízení samo bylo zákonem zrušeno. . 

Požadavku obcí, aby bylo zabráněno přílivu osob, jejichž pobyt nebyl v obci nutný, zejména obcí, na 
něž se nevztahoval zákon o omezení práva stěhovacího z roku 1921, snažil se zákon o mimořádných opa
třeních bytové péče vyhověti tím, že zmocnil všechny obce, aby se svolením zemského úřadu zavedly kon-

trolu prona jímaných bytů . 
Bytové nouzi státních zaměstnanců měl zákon odpomoci aspoň tím, že byty státních zaměstnanců, 

které se uprázdnily přeložením jejich držitelů na jiné služební místo, musely býti pronajaty opět státním 
zaměstnancům, jež určil úřad. To bylo t. zv. zajištování bytů státních zaměstnanců. 

Zákon byl v roce 1923 změněn a doplněn a poté byla jehO' účinnost několika dalšími zákony pro-

dloužena. 
V roce 1928 byl zákon z roku 1922 nahrazen novým zákonem o mimořádných opatřeních bytové péče 

Zť dne 11 . července 1928, Č. 118 Sb. z. a n. , který na dosavadním právním stavu v podstatě ničeho ne
změnil. Jednotlivá ustanO'vení tohoto zákona byla pO'stupně odbourávána v souvislosti s postupnou likvidací 
ochrany nájemníků, takže dnes podle zákO'na ze dne 26. března 1936, Č. 66 Sb. z. a n. , platí z něho jen 
předpisy o zajišt~ní bytů státnich zam~stnancůJ obmezené ovšem prakticky již jen na byty, podléhající 

dosud ochraně. 
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OCHRANA SPOTŘEB1TELÚ. 

Záko~ č~s. , 14~/:9~3 ,rochrana spot~eb~elůJ kompetence ministerstev) ) zákon čis. 568/ 1919 a č. 80/ 1924 
(~ :1estam vafecne l,;hvy~ , o vl. ~ar. c. 516/ 1920 (o zásobování obyvatelstva a dtUežitých podniků stát-
111: ' st~no'~e~, ce~ pre~,metu potreby), zákon čís. 89/ 1897 (o obchodu s potravinami a nekter' mi fed
mety uZltnyml) , z~kon ctJ. ,,26~1~06 (~ ~bch,odě s máslem, sýrem, sádlem a jejich náhražkami! zá1. čl. 
XLV~/18?5 (o zakazu faiso va111 zemedelskych plodin, výrobkii a potřeb), vl. nař. Č. 377 a 240/ 1920 
(o vy;obe a obc!odu , s po:~avmovými náhražkami) , zákon čís. 87/ 1926 a vl. nař. Č. 216/ 1926 (o 0-

d0r;"mm obchode), zakon ClS. 168/ 1930 (ceny piva), zákon čís. 86/ 1932 (ceny lihu) vl nař č 3/ 1132 
a c. 8;/ ,,1935 (ceny záPalek) , zákon čís. 123/ 1932 (ceny droždí) zákon čís . 38/ 1933 (. ceny'~ , k) 
vl nar c 48/ 1935 ( I kt"') 'k ", , . ' . zarove , . " , " c~ny e e rtny , za on :/S. 41 / 1936 (ceny kyseliny octové) , vl. nař. č. 257/ 1936 
~c;ny" uhlt) ) vl. n~. c. 51 / 1934 (ceny" umelých tuků jedlých) , vl. n'ař. č . 76/ 1934 (ceny mléka) , vl. 

. c. 137/ 1934, c. 152 a 156/ 1935, c. 219/ 1936 a vyhl. min. zemědelství č 220/ 1936 ( bOl' 
a mouky zásob " b'l') 'k "4 / . ceny Oll , " ovam o 1 'r:z.' za on c. 6 1930 (o výrobě chleba), zákon č. 141/1933 (o karteleCh 
och~ana pr:1 ce~o~ou poltt:~~u kar;elů) , vl. nař. č . 207/ 1933 (o patřrení proti nepřimeřene v sok' r/z 
ce~am zbozl, zeJmen~ c:tUeztt~ch pr:dm~t~ nebo úkonů potřeby) , vl. nař. Č. 27 a 180/ 1934, Č. 22~/lh5 
a c. 264/ 1936 (opatre111 protI bezduvodnemu zdražm'ání) vl nař č 27/ 1936 ( ta ' t b' h h ) 'k" " ' . . . s novem cen s ave mc 

mot , za ~n.c . 251/ 1933, v!. nar. Č. 101 a 236/ 1935 ač. 70/ 1936 (prodej zboží za jednotné cen ) , 
vi. nar. co 170/ 1933 a c. 327/ 1936 (ceny dřeva) , vl. nař. čo 160/ 1935 (ceny sýra [brynzy]). y 

v Ochrana spotřebitelů, zvláště spotřebitelů sociálně slabých, stala se aktuelní v době války 1914--1918 
k?r: na~t~l nedo;tatek předmětů denní potřeby, jako pO'travin, oděvů, obuvi, paliva svítiva atd Před 
va ou . .!:- opatrení ~a oc~ranu spotřebit~lů jen ojedinělá, na pf v obotu obchodu 's otravina~i ab 
~yla .~~J!s:en~ zbdra~ot,m, ~ez~vadnost pO,travm. y době války směřovala ochrana spotře~telů před~vší~ 

za)1stem zaso oV.am ucelnym omezemm spO'treby a úpravou obchodu v dr h' v d V k k ' 
vzestupu c Sť t " , b ' u e ra e pa zamezem 
., , , en. , a m sp~ava na uzemíývalého státu rakousko-uherskéhO' za války vzala na sebe veškeré 
f1Z~~l z;: otov a?í potra~mami a jinými předměty denní potřeby. V obnoveném státě Československém byly 
z vuvo u ?ntl~u~ty pre;rzaty v té době platné předpisy o zásobování obyvatelstva; jinak ani neb 10 
~::zno, P?nev~dz 1 po, vaJce trval po delší dobu nedostatek potravin a jiných předměhl. denní potřehr 
~c~ ~ V~Cl zaS~?OVaCl. byla, v ,Česk?slovens~é republice přikázána zvláštnim~ ministerstvu ro zásobo~ 

vanl hdu, k soucmnO'stl v otazkach zasobO'vaClch byli však ve velmi široké mÚe prvl'b ,. , t
P 

. b 
telst a b ' b "d'l d ranl zas UpCl o yva-

v , a y zaso ovanl a o se po kontrolou veřejnosti. 
, Z~kon~1é .předp.isy, pla:~é pro zás·obování obyvatelstva za války byly postu ně nahražován 

n~J,ml , ~re~P!sy ~ ]epch ,;,celem byl~ zabezpečiti co možná spravedlivou distribu~ potravin a jl 
;~o ~re b me:u, ~~m to~reby a, c~ranlb obyvatelstvo před nepřiměřenými cenami. Ministerstvo 
. z~so ovam 1. ~ Y o opravneno podle zvláštních předpis.ů upravovati v'robu obchod 
1 spotrebu, stanOVlt! ceny, kontrolovati zásobování a J' Velmi po v t' v d ' Y I ' 1922 b I P t v v o k '1 '.... , . ce ne pre plSy z et 1918-

. .y Y ~s upne zruseny, F ml e se zvyslla vyroba pO'travin a produkce ostatních předmět" p t '" b 
a Ja~ml~e se ~ ceny ,u:tálil~ n,a nižší úrovni. Nicméně bylo třeba čas od času některých opatřent v ~á~~~ 
~;~~seneho zasobovanl, ze]me~a pak, r;a ochranu před novým vzestupem cen u některých druhů zt1oŽí. 

o . bylo mmlsterstvo pro zasobovam ltdu ltkvldO'váno teprve v letech 1932- 1933' p "" ťt l"k'd . 
brla Je~o, kompetence na 00r~nu spotřebitelů zachována a rozdělena do několika ~ini:~er:t~v! ~:á:~l 
Z~so?o~am oby~~t:lstva a poltt!ka cenová. ~yly přikázány ministerstvu vnitra, zásadní otázk ochr~n s: 
~~~~:~~ byly pndeleny do kompetence mmlsterstva sociální péče, které též spolupůsobí v oiázkách !en~vé 

Jest tedy nyní ministerstvo sociální péče povoláno všeobecně ochraňovAtl' , všude t kd b hl b" ,. """ zaJmy spotřebitelů, a to 
. a~, e! ~o y v yt! tyto zaJmy poškozeny; je legitimováno uplatňovati zá

o 

em s otřebitelů 
~/s~lovat: o ťep~efl1_ ;P1otreby při úpravě_ hospodářských otázek, při řešení věcí obch~dně-:olitických 
.... 1 ... , trave ce at'

b 
Uce ... :~ oc~r~ny sp?tre!:ltelů Jest vytvářeti pO'dmínky pro vyšší životní úroveň ne}': 

SlfS1C vrstev a za ezpeClt1 kaz demu pnmerenou účast na vy'těžku národní p , 
Oh t Vb' 10 ' ''' o race. c ra~a spo re lte u nema vsak Jen tento úkol sociálně-politický' zlepšení a zv'šení s otřeb ' ... , 

:~~~ take. h~spo?ářsk~m'b poněvad~ jednou z hlavních příčin periodických hospod~řskýl krisí Yj~:t P:~: 
dářs~' m~zl s upnen; vyro ~ .: spotreby. Národní hospodářství až dosud málo dbalo zřetele na hos 0-

n.adp;odv:~~:,mač~~Jr:~~č:s~:)1je d:~:h~r~id~Ý~o!u p~á~:n:ěs~~:::~:~; !srp~~O'J~~i o~~~v~~~ petri~.~~c~~ retl~ti~ní 
treby' proto považ' .. t t " 1' ''' lnu neJsl ZlVO nt po-

" o uJe ~~nls ers vo sOCla nI péce za úkol péče o spotřebitele také usilovati op' , h d 
nocem spotřeby Jako čInitele hospodářského . s ravne o -
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Ze zákona o trestání válečné lichvy (č. 568/ 1919) jsou dnes praktická jen některá ustanovení; je to na př. 
ustanovení o trestání překročování úředně stanovených cen; podle tohoto předpisu má býti potrestán 
administrativním Ma dem vězením do 6 měsíců, po případě pokutou do 25.000 Kč ten, kdo za před
měty potřeby požaduje vyšší cenu, než je cena úředně stanovená; o úředním stanovení cen platí řada 
zvláštních předpisů. Trestá se také ničení potravin, aby byla zmenšena nabídka a zvýšeny tak ceny, 
trestné je dále schovávání předmětů potřeby za účelem zvyšování cen aj. 

Jedním ze základních předpisů pro ochranu spotřebitelů je vládní nařízení čís . 516/ 1920, o záso
bování obyvatelstva a d zUežitých podnikl} státních . Toto nařízení umožňuje naříditi soupis zásob předmětů 
potřeby, t. j. všech věcí movitých, v kte~é slouží přím? nebo "nepří~~ k uk?)ení li~~~(tc~ p~třeb n~b?, p~~řeb 
zvířat domácích, obsahuje dále predplsy o zabavenI a pozadovalll ZbOZI k za)1stell1 zasobovall1, pnka-
zuje vyznačování cen zboží a obsahuje š~roké. zmocnění ke. stan?v:ení ~ejvy~~ích ~en zbo.Ží: Po~le ,to~?to 
nařízení jsou povinni obchodníci vyznacovatt ceny potravm vIdltelne a Cltelne; admlntstrattvlll urad 
může naříditi vyznačování cen i u jiných předmětů potřeby. Zboží, které se prodává na váhu, může 
si kupující bezplatně přev,ážiti v obchodě, kde je kupuje. Nejvyšší (maximální) nebo směrné ceny mo
hou býti vyhlášeny příslušným administrativním úřadem a jejich nedodržování je trestné. Podle tohoto 
nařízení jsou zřízeny u administrativních úřadů též zvláštní kontrolní orgány, které dohlížejí nad do
držováním předpisů o cenách, kvalitě potravin aj. ; podléhají ministerstvu vnitra; každý je povinen 
dáti těmto orgánům vysvětlení o zásobách, o nákupních a prodejních cenách, jakož i o všech okolnostech 
důležitých pro kalkulaci cen; dozorčí orgánové mají přístup do všech obchodních a provozovacích místností, 
skladišť a jiných místností, mají právo nahlédati do obchodních záznamů a j. 

O ochraně spotřebitelů před falšováním potravin- platí ještě předpisy starší, na př. zákon čís . 89/ 1897, 
č. 26/ 1902, zák. čl. XLVI/ 1895 a j. Vládní nař. č. 377 a 640/ 1920 upravuje v zájmu ochrany spo
třebitelů výrobu a prodej potravinových náhražek; tyto smějí býti vyráběny a prodávány jen po úřed
ním schválení a pod úředním dozorem; v obchodě nutno náhražky jako takové zvlášť označovati; také 
jejich ceny podléhají úřednímu schválení ; povolení k výrobě je vydáváno po slyšení zvláštního porad
ního sboru v němž vedle odborníků zasedají též zástupci spotřebitelů. 

Řády 'o prodeji zboží na trzích vydávají auton"on~ně oobce,~e ,sc~válením st~t~ích administrativn!ch 
úřadů ; obce při tom pamatují též na ochranu, spotr~b~telu zvlastnl,ml.~stanovenlln:,o kont~?le cen,. v.~hy 
a míry a o zdravotním dozoru na trzích. Spravy trZll1 zaznamenava)1 ceny ZbOZI za ucelem JeJICh 
kontroly. 

Jedním z důležitých instrumentů ochrany spotřebitelů jest úřední stanovení cen a s,azeb . .v~eob~cn~ 
předpis o stanovení cen a sazeb obsahuje všeobecný "Živnostenský řád; podle něho mohou admmlstratlvlll 
úřady vyhlašovati nejvyšší přípustné ceny pro nejnutnější předměty denní potřeby. Zásadně brl~ ne
přípustno, aby živnostenské organisace se usnášely na závaznosti nejnižších cen za zboží nebo neJll1žš}.ch 
sazeb za výk~ny: nyní ,isou yž př.ip~št,ěn~ odchy~ky; v z~jmu poc:i~é sou.tě~e n:oh~u, ~e korporace z~v
nostníků usnašett na zavaznych mmlmalnlch cenach, kdyz to schvall admmlstrattVll1 urad, aby bylo ce-
leno nekalé soutěži. 

Na ochranu spotřebitelů a poctivého obchodního styku jsou vydány předpisy o užívání a cejchování 
'ů'ah a mě1r ; úřední přezkoušení vah a měr (cejchování) provádějí státní úřady. 

Předpisy o podomním obchodu (zák. č. 87/ 1926) mají mezi jiným}a ~čel chrá~~ti sP?,třebitel: 
před osobami nespolehlivými, které by podomního obchodu mohly zneUZIvatt k prOdejI zbozI zdravI 
škodlivého nebo k poškozování spotřebitele. 

O cenách zboží v zájmu ochrany konsumentů byla - jak již uv~deno - ~ydán~ řada, předpisů; "ta~ 
jsou právními předpisy upraveny nebo přímo stanoveny a k~ntrol,ovany ce?y pIV:', ~lhu, zapal~k, ~ro~dI, 
žárovek, elektřiny, uhlí, mléka, obilí, mouky a j . Ceny nekterych druhu zbozl JSou pevne ~rcovany 
bez zvláštních právních předpisů, jen na základě ujednání úředních míst s průmysle~; tak [; tomu 
na př. u cukru, kde platí ujednání, že ceny cukru nebudou bez dohody s vládou .~vyšovany . V" pr~p~~ech 
nutnosti mohou ceny zboží stanoviti administrativní úřady I. stolice, po případě )1né zvlášt urcene urady. 

Když v zájmu ochrany domácí produkce živočišné byla omezena výroba umělých jed~ých t~ků, by~o 
učiněno opatření, aby byly vyráběny především levné tuky a aby těchto tuků se dostalo predevsIm neza-
možným spotřebitelům. "., ,, . , 

Velmi významná opatření v zájmu ochrany sptřebitelů byla provedena pn uprave obchodu ~ o~tltm, 
podle vl. nař. č. 137/ 1934 a pozdějších předpisů. V obchodní spole.čn?sti pov"ěřené :ikupem a, dIstnbuCl 
obilí jsou za spotřebitele zastoupena též konsumní druž~tva, Tato ?btl~I spol~cnost Je p,0dle z~kona po
vinna pečovati o dostatečné zásobování obyvatelstva obIlím a krmIVY, Je povInna na pnkaz vlady vy~vo
řiti .a udržovati zásoby pšenice, žita a ovsa. Výkupní a prodejní ceny ~bi.lí jsou ,,~ta~?ve?y za, dozor~ "vlady, 
příp. ministerstev ; tak je zabezpečeno, aby ceny obilí byly pro spotrebItele pnmerene. Vlada muze sta-

108 

noviti ceny mouky i ceny chleba; ceny mouky byly stabilisovány v r. 1935 a současně byly upraveny 
i ceny chleba. Ceny chleba jsou zvlášť pod přísnou kontrolou administrativních úřadů a jsou · v jed
notlivých okresech vyhlašovány. 

V souvislosti s novou úpravou československé měny byly vydány s dočasnou platnosti zvláštní před
pisy o o patřeních proti bezd12vodnému zdražování (vl. nař. č . 27 a 180/ 1934, č. 227/ 1935 a č . 264/ 1936). 
Administrativní úřady a na jejich vyzvání obecní úřady jsou povinny bdíti nad tím, aby předměty a úkony 
potřeby nebyly bezdůvodně zdražovány. Předměty potřeby rozumějí se tu movité věci, které slouží přímo 
nebo nepřímo k ukojení potřeb lidských, jakož i suroviny, polotovary, nástroje a pomůcky sloužící k vý
robě uvedených věcí a k výrobě v zemědělství, v průmyslu, živnostech a k výkonu jiných povoláni. Za 
bezdůvodné zvyšování cen se považuje také ono' zvyšování, které se děje pouze pod záminkou nové 
úpravy měny. Pro otázky cenové byl zřízen u ministerstva vnitra poradní sbor, který se skládá z 10 
zástupců z podnikatelských vrstev zemědělských, průmyslových , obchodních, živnostenských, hornických 
a dopravních a z 10 zástupců z vrstev spotřebitelských a zaměstnaneckých; zástupce jednotlivých skupin 
jmenuje vláda na návrh příslušných ministerstev; poradnímu sboru předsedá ministr vnitra nebo jím 
ustanovený úředník. U administrativních úřadů nižších stolic jsou zřízeny podobné poradní sbory pro 
otázky cenové, v nichž jsou zastoupeni zástupci spotřebitelů a zaměstnanců. 

K předpisům, které se vztahují na ochranu spotřebitelů, patří také předpisy o sazbách advokátů, no
tářů, sazbách lékárníckých, sazbách dopravních při dopravě železniční, automobilové aj.; tyto sazby bý
vají vyhlašovány buď vládním nařízením nebo jsou po schválení příslušných úřadů veřejně publikov.ány 
jiným způsobem . 

Na ochranu sociálně sJabých vrstev obyvatelstva byly vydány též předpisy o ochraně nájemníků, které 
omezovaly výpověď z bytů a stanovily výši nájemného ; z těchto předpisů platí dosud jen předpisy 
o ochraně nájemníků v nejmenších bytedl. 

Ochrany spotřebitelů dotýkají se některé další předpisy : Poradní sbor pro otázky hOJ podářské, zří
zený u ministerstva obchodu, má za úkol podávati dobrá zdání nebo činiti návrhy o otázkách všeobecné 
hospodářské důležitosti; vedle zástupců podnikatelů průmyslových, . živnostenských, obdlodních a země
dělských jsou tu zástupci z kruhů zaměstnaneckých a zástupci z kruhů konsumentských (stanovy Poradního 
sboru pro otázky hospodářské byly vydány vládním nařízením čís. 3/ 1922). Zákon o prodeji zboží za jed
notné ceny (čís . 251/ 1933, vl. nař. č . 101 a 236/ 1935 a č. 70/ 1936) byl vydán k ochraně obchodníků, 
avšak pamatuje také na ochranu spotřebitelů; ustanovuje, že na zboží, které se v obchodech s jednotnými 
cenami prodává, musí býti vyznačena cena za množství míru a váhu v obchodě obvyklou. 

Zákon o obraně státu (čís. 131 / 1936) obsahuje některá zvláštní ustanovení k ochraně spotřebi
telů; tak zejména stanoví, že výroba, obchod a spotřeba může býti za války podrobena zvláštní úpravě 
a kontrole, aby bylo zajištěno zásobování obyvatelstva. V době mobilisace branné moci a v době války 
mohou býti stanoveny úřední ceny zboží, aby bylo zabráněno lichvě. Zástupcům spotřebitelů vyhražuje 
se součinnost při úpravě hospodářských otázek v době války. 

Předpisy o dovozu zboží pamatují na ochranu spotřebitelů zpravidla v té formě, že ministerstvu 
sociální péče je vyhraženo zastoupení v orgánech, které regulují dovoz zboží z ciziny; v některých pří
padech jsou v orgánech upravujících dovoz z ciziny též zástupci spotřebitelů . 

Pokud jde o sledování cen životních potřeb, jest ministerstvo vnitra a sociální péče ve stá
lém kontaktu s administrativními úřady. Administrativní úřady vyšetřují zjištěný vzestup cen, 
v některých případech za účasti zástupců konsumentů, a činí opatření proti bezdůvodnému zdražo
vání. Také obce věnují v mezích své kompetence pozornost ochraně spotřebitelů; upravují obchod na 
trzích, zřizují tržnice, skladiště, jatky, chladírny, pečují o zdravotní kontrolu potravin, kontrolují váhy 
a míry; budují vlastní podniky, na pf vodárny, elektrárny, plynárny, lázně, koupaliště , místní elektrické 
dráhy a automobilní spoje atd. 

Zákon o kartelech (čís . 141/ 1933) má za účel - vedle jiných úkolů - čeliti též výstřelkům cenové 
politiky kartelů. Státní úřad statistický vede v patrnosti ceny a sazby stanovené na základě kartelových 
úmluv. Jestliže je důvodná obava, že by prováděním kartelové úmluvy byl ohrožen veřejný zájem ne
přiměřeně vysokými cenami, nebo nepřiměřeně vysokými sazbami podniků dopravních, úvěrních nebo po
jištovacích, zahájí příslušné ministerstvo, do jehož oboru působnosti podniky spojené v kartelu náleží, 
vyšetřování a podle výsledku učiní buď vláda nebo zvláštní kartelová komise rozhodnutí; tímto roz
hodnutím může býti kartelu zakázáno požadovati ceny nebo sazby přesahující stanovenou výši . Požado
vati vyšší ceny jest zakázáno. Předpisy tohoto zákona se namnoze neosvědčily a proto se připravuje no
velisace kartelového zákona. 

Na ochranu spotřebitelů bylo pamatováno i při zákonné úpravě výrobních a odbytových poměrů 
y některých odvětvích, která byla provedena v době hospodářské krise, aby se čelilo škodlivým násled-



kům nadprodukce a příliš tíživé soutěže . Tato úprava spočívala ve většině případu v omezení výroby, 
regulaci odbytu a ve stanovení cen. Aby byly chráněny zájmy spotřebitelů, je tu zabezpečena účast 
zástupců ministerstva sociální péče a zástupců spotřebitelů při provádění předpisů, jsou sledovány otázky 
cenové, výše mezd a j. Tak na př. při omezení těžby dřeva (vl. nař. č . 170/ 1933 a Č . 327/ 1936) za 
účelem odstranění příliš rozsáhlé nabídky a zlepšení cen dřeva bylo stanoveno, že příslušný úřední 
orgán má dbáti, aby bylo zabezpečeno zásobování dřevem a aby ceny dřeva byly přiměřené . Při úpravě 
výroby sýra (brynzy) podle vl. nař. Č. 160/ 1935 a při úpravě pěstování papriky podle vl. nař . čís . 
328/ 1936 bylo stanoveno, že ceny těchto výrobků schvalují příslušná ministerstva. Také přI úpravě vý
robních poměru v textilním průmyslu podle vl. nař. Č. 228/ 1936 bylo pamatováno na součinnost mi
nisterstva sociální péče; bylo tu stanoveno, že regulace výroby má dbáti toho, aby zásobování bylo nerušeno. 

K lepšímu zajištění ochrany spotřebitelů směřují snahy o vytvoření autonomních veřejných korporací 
spotřebitelů (spotřebitelských komor). Zástupci spotřebitelů byli přibíráni k veřejné kontrole zásobování 
již v době války a zejména v době poválečné, tedy v době zásobovacích obtíží ; určování zástupců kon
sumentů dálo se tu však podle volné úvahy administrativních úřadů ; jen někdy byli za legitimní zástupce 
spotřebitelů považováni zástupci konsumních družstev a dělnických odborových organisací. Někdy byli 
za zástupce spotřebitelů povoláváni zástupci jednotlivých politických skupin. Aby se spotřebitelům dostalo 
pevnějšího zastoupení před veřejnou ' správou, zřídilo ministerstvo sociální péče zvláštní poradní sbor 
s potřebitelský ze zástupců organisací konsumních družstev. Úkolem tohoto sboru je sledovati otázky spo
třebitelské, zejména věci výroby a distribuce předmětů denní potřeby a otázky konsumního družstevnictví 
a podávati ministerstvu sociální péče dobrá zdání a návrhy v záležitostech ochrany spotřebitelů . 

Ochrana spotřebitelů je do značné míry nový obor veřejné správy, takže obsah veřejné administrace 
v tomto obo,ru není dosud dostatečně vymezen. Proto se zatím projevuje ochrana spotřebitelů ponejvíce 
jen v individuelních opatřeních hospodářských , která "šak přece vykazují určitou jednotící tendenci ; je 
to snaha po zajištění spravedlivější distribuce důchodů a zvýšení reální kupní síly nejširších vrstev. Proto 
usiluje ministerstvo sociální péče v oboru své působnosti o zvyšování mezd, o stabilisaci cen a po případě 
snížení cenové hladiny. Zvýšení životní úrovně nejširších vrstev bude nadále základní směrnicí působ
nosti ministerstva sociální péče v oboru ochrany spotřebitelů. 

DRUŽSTEVNICTVí. 

Právní úprava družstevních poměrů v Československé repu'blice není dosud jednotná. Zákonem ze dne 
28. říjn.a 1918, č . 11 Sb. z. a n ., ponechány byly v platnosti dosavadní zákony rakouské i uherské, jež 
byly později doplňovány dílčími novdami a speciálními normami, jak toho vyžadovaly změněné poměry 
politické a hospodářské. Základní právní normou družstevni v zemích České a Moravskoslezské jest zákon 
ze dne 9. dubna 1873, Č. 70 ř. z. , o výdělkových a pospodářských společenstvech, v zemi Slov enské 
a Podkarpatoruské pak zákonný článek XXXVII z r. 1875 (obchodní zákon) , který v oddíle XI, v §§ 223 
až 257 obsahuje př,ed pisy o družstve'ch (a pokud jde o drttžstva úvěrní, zákonný článek XXIII z r. 1898) . 

Hlavní zásady těchto základních zákonů jsou tyto : 

1. Zákon č. 70/ 1873 ř . z. organisuje družstva jako zvláštní společenské závody, odlišné od společností 
obchodního práva (akciových společností, společností s ručením obmezeným a pod.); podle zák. čl. 
XXXVII/ 1875 jest družstvo společností obchodního práva. Proto jsou v zemích České a Moravskoslezské 
pro družstva zvláštní společenstevní rejstříky, kdežto v zemích Slovenské a Podkarpatoruské zapisují se 
družstva do rejstříku obchodních firem. Zřízení a ved~ní těchto rejstříků upravuje nařízení č . 71 / 1873 ř . 
z., resp. zák. čl. XXXVII/ 75. 

2. Oba zákony jsou obecným základem všech družstev ; nemáme pro různé druhy družstev zvláštní zá
kony (na Slovensku byly některé poměry zvlášt upraveny pro družstva úvěrní zák. článkem XXIII/ 1898). 

3. Právní forma družstva oběma zákony určená je závazná (obligatorní) ; aby totiž společenský závod 
mohl platiti jako družstvo, musí býti organisován v této formě. 

4. Oba zákony ponechávají družstvům značnou míru autonomie. Vedle předpisu kogentních, jimž se 
musí každé družstvo podrobiti, obsahují i ustanovení, která platí jen tehdy, nemají-li stanovy družstva 

jiných ustanovení. 

Zákonný název pro družstva podle zákona č . 70/ 1873 ř. z. zní »Výdělkové a hospodářské společen
stvo«, zák. čl. XXXVII/ 1875 užívá názvu »Družstvo«. Tento název přešel též do některých úředních textů 
v zemích České a Moravskoslezské a jest ho též v praxi užív.áno. . . 
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Pojmové znaky družstva jsou určeny takto: 

a) družstvo nesmí míti uzavřený počet členů, 
b) jeho účelem musí býti podporování výdělku neb hospodářství členů, a to 
c) buď společným provozováním závodu nebo poskytováním úvěru. 

, Družst~a v lráv~ím ,,~myslu .se d.ělí na družstva s ručením obmezeným nebo s rucemm neobmeze
n~m . V ~r~?m pupade ru,CI -",doJd"e-l1 ~e k~n~u:su dru~stva, - k~žd~ člen jen do určité , stanovami předem 
v)'mezene castky, v druhem pupade ruCI kazdy clen veskerym svym Jměním. 

Pod~tatnou součástí členství jest závodní podíl. Zákon ponechává družstvu úplnou volnost jak si 
s:,anovam: vyřeší otázk~ podílovou. Výše podílu ~~že v bý~i stano~ena libovolně, avšak musí býti st~jná pro 
~sechny . c!e?y. Na~rot.l tomu mohou stanovy urCltl, zt clen můze převzíti více podílů. 

V mtrm orgamsaCl p~nechává z~kon autonomii družstva. Závazně předepisuje zákon jen představenstvo 
a valnou hr~madu, v .zem1 Slovenske a Podkarpatoruské též dozorčí radu. Tato jest v zemích Ceské a Mo
ra~skoslezske fvak~l~atlvní. ~ružstvo ,mů~~ zříditi i jiné orgány, jmenovati zmocněnce, úředníky a jiné za
mes~na~ce. ~azdy c!en dru;stva,;nu~l ~1t1 na, voalné ~romadě alespoň jeden hlas. Stanovy mohou mu při
znati v~ak vl,ce hlasu, n~ pr. up1s~-h Vice poddu, avsak nemohou ho zbaviti hlasovacího práva vůbec. 

,lezto za~on o druz~tvech (c. ?0/ 1873 !. z.) nestanoví pro družstva žádného obligatorního orgánu, 
~,tery by ~o.zl[al na spravu a. na cmnost predstavenstva, vznikla potřeba, aby všechna družstva byla pod
~lzen~ reV1S1 , nestrannyc~ a na dru~.s~vu nvikter~k nez~častněných orgánů, která by mohla zabrániti even
tuelmm, škod~m, plynouClm ,ze z~euz~tl druzstev Jednoth~ci. Proto byl vydán zákon o revisi č. 133/ 1903 ř. 
z., kterY,Plat1 "dosud v zemlch Ceske a Moravskoslezske. V zemi Slovenské zavedl nucenou revisi družstev 
teprve zakon c. 210/ 1919 Sb. z. a n. a v zemi Podkarpatoruské zákon č. 130/ 1926 Sb. z. a n. 

, Uvedené_ z~klad?í ~ákony, ~prav~jíd poměry družstev, jsou již velmi staré a v mnohém směru pře
kon~,ny skutecnyn; VyvOltj'm, druzstev~t,ctv~ .. ~e~ylo-li ,d~sud přikročeno k jejich novelisaci, stalo se tak pře
de~slm z to~o duvodu, .ze uzce . SOUV1Sl s pny~l ve}kym

o
1 prace~i le?,islativními, které byly zahájeny a dosud 

n~Js~~ sko~lC~r:,y (na pr. novehsac~ .obch?dmch z~kon.u). Ponevadz však družstevnictví setkalo se s četnými 
prekazkam1, Jez bylo nutno odstramtl v zajmu druzstevnictví samého i národního hospodářství byly uve~ 
dené zák~adní záko~y dopln,ěnY "dí,lčí novelou č . 116/ 1935 Sb. z. a n., která řeší otázky, souvis~jící se sty
kem druzstev, s necl;ny. VyZ?~cnyn;. znak~m této nov~!y )~st, ž:. výslovně přiznává družstvům oprávnění, 
a?y vedle sve hlavm hospodarske cmnostl mohla vyv1Jetl Jako cmnost vedlejší také činnost sociální' vzdě
lavací ~ pomocně-zdravotnickou, jako jest na př. zřizování zotavoven, letovisek, prázdninových osa.ď hřišt 
koupal1sé a"pod. Nove!a, za~~zuje družstvům" rozšiřov~ti proti ustanovením stanov hlavní hospodářsk~u čin~ 
nost na , necleny",~ z:vadl p;l; .ne tre~y na prestoupem tohoto zákazu. Při tom pamatuje však na případy, kdy 
~ tak~vemu ~ozsl[em, ~lavn,l cmnos:~ na necleny ~ošl~ .buď ; nutnosti (na př. při živelných pohromách, ne
ur?de surovm, hrOZ1Cl zkaze zboz1), se svolemm Cl z príkazu veřejné správy (pomocné akce pro neza
rr:,~~tnané, akce no~zové) nebo nezaviněně. V. ~ěchto pří~adech vyslovuje vládní nařízení beztrestnost příp. 
Vf pmky z tr:stnOStl, neboť by by!? ?ev~pravedhve, aby druzstvo (zaměstnanci, příp. funkcionáři) bylo tres
tano za. to, ze bylo nuceno roZSlfltl cm no st na nečleny anebo že nemohlo tomu zabrániti . 

MI~o~ádné pom~?: ;znik~é h,ospo~řsk~u ~risí, vedly k tomu, že vládním nařízením č . 162/ 1935, 
p~od~ouz:nym a pozmene?,ym Vla?nll~.naf1z:m.m c.} 48/ 1937 byla učiněna opatření, čelící v určitých přesně 
v~ poct~nyc? oborec~ v~mku ~ovych ;1~nost1 , J:sthze by vyvolaly nezdravý vliv na soutěžní poměry. V sou
v~sl?stl s ,tlmto opatren}m, avsak nezav1sle na ~em, bylo upraveno zřizování nových družstev, příp . zřizo
van: novyc~ "druzs.t,e:~lch. ~rovozoven a"p.rodeJen. Vládní nařízení stanovilo tu zásadu, že k zřízení nového 
?ruz:tva muze doptl Jedme tehdy, kdyz Jest prokázáno, že družstvo jest schopno plniti zvolený účel a že 
J~s~ cler:,em ane~o po, svém zpz:ní bude přijato za člena svazu, zmocněného podle platných zákonů k re
V1S1 dru.zstev. Prukaz JSou opravneny vydávati ve vládním nařízení jmenovaná ústředí družstevních svazů. 
Pokud Jde o, no~ou 'pro~?zo~nu nebo p;odejnu, musí si družstvo opatřiti k tomu souhlas ústředí svazů. 

Uvedene v!adnt nanze"nt bylo vydano jen na přechodnou dobu, původně do 30. června 1937. Jeho 
platnos~ by!~ v~ak pr~dlouze~a ;l~dní~ nařízením č . 148/ 1937 do 31. prosince 1938. 

lvf:mo:a~ne 'p0mery p~valecne} ~eJ:néna důsledky deflační politiky, vyvolaly zřízení zvláštního fondu 
pro z"mlrnem ~~rat,,, r:o~staly~ z Rovalecných poměru (zákon č. 237/ 1924). Účelem fondu jest poskytnouti 
p~ostre~ky" k, castecn; uh~a·de ztrat, povstalých akciovým společnostem , společnostem s ručením obmeze
ny~, ~aloz.~am, ~ponteln~m, dru,žstvům úvěrním i neúvěrním a jejich nákupním a prodejním svazům. 
U~ern1 druzst;a JSou p,o~~n~a odváděti d~ z:,lá~tního fondu příspěvky ve výši 10% příspěvkové základny, 
t. J. ~O% z p~~byt~u, vytezk~ na~ provoznl1;l1 naklady, za tím účelem, aby z fondu mohly býti poskytnuty 
prostred~y ~ castecne ,,~r:de ztrat, ,tov~tal!ch z poválečných poměrů. Naproti tomu mohla se úvěrní druž
stva uchazetl do 6 meS1CU po vyhlasenl zakona o poskytnutí pomoci z fondu, jestliže vykazovala ztráty, 
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zaviněné poválečnými poměry. Družstva neúvěrní a jejich nákupní a prodejní ústředny měly ro·vněžprávo 
žádati za udělení podpory, ač nejsou přímo povinny platiti příspěvky zvláštnímu fondu; zákon zmocnil 
však vládu, aby nařízením uložila družstvům povinnost platiti 10% bilančního čistého zisku zvláštním 
fondům, zřízeným u jejich ústředí (svazů) k zajištění bezpečného vývoje přičleněných družstev. K vydání 
takového nařízení dosud však nedošlo. O žádostech za poskytnutí podpor neúvěrním družstvům rozhoduj í 
vládou určená zájmov.á ústředí. Pro dělnická družstva bylo určeno Zájmové ústředí družstveních svazů 
v Praze. Podpory dostalo se družstvům ve formě dluhopisů fondu, jimiž družstva mohou uspokojiti své vě
řitele. 

Uvedené právní normy nevyčerpávají všechny předpisy, které se týkají družstev. Zvláštní povaha druž
stevního podnikání vyžaduje, aby při úpravě té které materie byl vzat na ně patřičný zřetel. Tak na pf 
obsažena jsou zvláštní ustanovení o družstvech v zákoně o přímých daních, v řádě konkursním, ve vlád
ním nařízení o úpravě úrokových sazeb a pod. 

Družstevní hnutí v Československu vztahuje se téměř na všechny obory lidské činnosti, ať již jde 
o zemědělství, výrobu, obchod nebo spotřebu. Do oboru působnosti ministerstva sociální péče spadají 
však jen dělnická družstva výrobní a pracovní, jakož i spotřební. Cílem těchto družstev jest jednak hospo
dářsky napomáhati pracujícím vrstvám a zvýšiti jejich životní úroveň, jednak pHspěti též k vybudování 
dokonalejšího hospodářského řádu, opřeného o zásady spravedlnosti a demokracie. 

Význam družstevního hnutí československého není však jen hospodářský, nýbrž i mravní, probou
zejíc ve svém členstvu smysl pro zájem celku, pro spalečné podnikání při stejné míře práv, povinností 
a .odpovědnosti. Značnou činnast vyvíjí družstevní hnutí na poli kulturním. Vztahuje se na členstvo, či
navníky družstev a na jejich zaměstnance. Jsau pařádány přednášky a kursy, zřizovány stálé škaly a vy
dávány časopisy a knihy. 

Na poli charitativní činnosti většina družstev zavedla fondy pro padparu svých členů, jež poskytují 
individuálně pomoc členům družstva, upadnuvším do tísně. Je to na př. padpora na pahřební útraty, neba 
mimořádná podpora při dlouhotrvající nemoci, nezaměstnanosti či v jiných případech neštěstí. Družstva pad
porují též chudé dítky svých členů, vysílajíce je do .ozdravoven a prázdninavých .osad. 

Podle statistiky za rak 1936 byla v Českoslo·vensku celkem 16.670 družstev, z tah o úvěrních 7505 
a neúvěrních 9165. Ve skupině neúvěrních družstev náleželo k družstvům zemědělským 5364, živnosten
ským 1504, konsumním 816, stavebním 1341 a ostatním 140. 

S hlediska občanského rozvrstvení zařazují se družstva do 4 skupin: zemědělské, dělnické, živnasten
ské a občanské. 

Skupina dělnická jest representavána Zájmovým ústředím družstevních svazů, v němž jest sdružena 
5 družstevních svazů, a to: Ústřední svaz českaslovenských družstev v Praze, Verband deutscher Wirt
schaftsgenoss.enschaften v Praze, Unie českoslavenských družstev v Praze, »Legiojednota«, svaz legionář
ských družstev a záložen v Praze a Moravskoslezská jednota potravních a jiných svépamocných družstev 
v Brně. Tato skupina měla v roce 1936 družstev konsum'ních 589, výrobních 357, stavebních 362, dělnic
kých domů 156, úvěrních 155, hospodářských a jiných 105, celkem 1724 družstev. V těchto družstvech 
bylo organisaváno 1,031.123 členů, kteří dacílili celkové tržby 2.244,444.610 Kč. Na závodních podílech 
vykazavala 153,904.106 Kč, na reservních fondech 201,579.859 Kč a na členských úsparách 459,555.164 Kč, 
úvěrní družstva na vkladech 553,093.959 Kč. Družstva měla celkem 20.578 zaměstnanců. 

Nejsilnější složka u Zájmovéha 4středí družstevních svazů jsou družstva konsumní. V roce 1936 
měla 4830 prodejen a zásobovala 798.980 členů. Tržba činila 1.769,405.257 Kč. Nutno ovšem pazname
nati, že kromě svazů, organisovaných v Zájmovém ústředí družstevních svazů, sdružují kansumní družstva 
také některé jiné svazy. 

Význam konsumních družstev spočívá v tom, že v sobě ztělesňují typické znaky pravého 
svépomocného družstva. V konsumních družstvech sdružují se všechny vrstvy pracujících spatře
bitelů k součinnosti za účelem opatřování statků spotřeby způsobem, který je uspokojuje a dává 
jim z.áštitu na tamto poli hospodářsko-zásobavací činnosti. Podle sčítání členů všech konsumních družstev 
v roce 1934 bylo členstva rozděleno podle povolání v tomta poměru: 
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dělníků 

úředníků a zřízenců 
živnostníků a obchodníků 
rolníků 

pensistů aj. 

celkem 

539.120, 
200.632, 
44.621, 
65.676, 

35.980, 

886.029. 

Konsumní družstva organisují tedy spatřebitele bez .ohledu, jaké třídě náležejí, a přinášejí prospěch 
nejen svým členům, nýbrž všem spotřebitelům, neboť ovlivňujíce trh s předměty denní potřeby a jejich 
výrobu zabraňují bezdůvodnému zdražavání. 

Kansumní družstevnictví pakračuje ve svém vývoji zvolna. Při sčítání družstev raku 1919 byla v Česko
slovensku ·1127 družstev a roku 1934 již jen 706 družstev. Tento číselný pokles souvisí s velkou reorgani
sací družstevnictví, spočívající ve slučování malých a méně zdatných družstev v lepší a odolnější .organi
sační tělesa větších družstev ku prospěchu členů i družstevního hnutí. Zaměstnanců přibývalo se zvýšením 
počtu členstva. Proti 6702 zaměstnancům roku 1919 zaměstnávala jich konsumní družstva roku 1930 již 
11.104 a . roku 1934 12.284. Za největší nezaměstnanosti v uplynulé haspodářské krisi umožňovala kon
sumní družstva zaměstnancům stále pracovní příležitost. 

Pozoruhodná jsau též data o nakupování zboží družstvy. Roku 1933-1934 nakoupila družstva zboží 
za 1.544,156.000 Kč. Z toha připadlo na nákupy u družstevních ústředí 676,649.000 Kč, u podniků ne
družstevních 867,507.000 Kč. Zboží odebrané družstvy od družstevních ústředí pochází ze 44% (300,000.000 
Kč) z vlastní výroby družstevnI, 56% (376,649.000 Kč) jestpůvadu nedružstevního. Celkem tedy na
koupila konsumní družstva od soukroméha podnikání (průmyslu a .obchodu) za 1.244,156.000 Kč zboží. 
Umožňuje tudíž družs.tevní organisace soukromému padnikání mnoho pracovní a obchodní příležitasti. 

Zájmové ústředí družstevních svazů vývajem doby uplatnilo s·e též jako zástupce spotřebitelů a jest 
i státní správou jako takové uznáváno. Při úpravě v různých .oborech podnikání zastupuje zájmy spo
tiebitelů; tak na př. v Čsl. obilní spoléčnosti, ve Sboru pra záležitosti mlynářské výraby, v Syndikátu pro 
zpeněžování dabytka a živočišných výrobků, v Čsl. exportním ústavě, v cenových komisích mléčných a ve 
vyrovnávacích fondech mléčných; přičleněná úvěrní družstva zastupuje pak v Poradním sbaru ve věcech pe
něžnictví a stejně i v Ústředním smírčím orgánu ve věcech peněžnictví. 

Zájmové ústředí družstevních svazů pověřena jest též veřejnoprávními úkoly podle vládního nařízení 
Č. 162/1935 ve znění vládního nařízení Č. 148/ 1937 a vykonává činnost jednoho ze zájmových ústředí, 
určených vládou podle zákona Č . 237/ 1924. 

Jak již uvedeno, spadá do o.boru působnosti ministerstva sociální pNe ochrana dělnických družstev 
výrobních a spotřebních . Sledujíc jejich vývoj i potřeby, pečuje ministerstvo sociální péče o to, aby navé 
právní předpisy respektovaly potřeby dělnickéha družstevnictví výrobního a spotřebního a aby jimi nebyly 
kladeny překážky dalšímu jeha vývoji. 

SOCIÁLNí ÚSTAV ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. 

Již před světovou válkou vyskytovaly se v našem veřejném životě snahy o založení vědeckého ústavu 
pro uplatňování poznaItků sociálních a studium sociálních věd. _Příznivé podmínky pro uskutečnění těchto 
snah byly dány teprve roku 1919 založením Sociálního ústavu Ceskoslovenské republiky prvým ministrem 
saciální péče Drem Lvem Wintrem. Stanovy vytyčují Saciálnímu ústavu několik velmi širokých úkolů: Jednak 
má býti vědeckým ústavem pro studium věd sociálních a střediskem všech pracovníků na poli sociálně poli
tickém, jednak má působiti jako poradní sbo1' ministerstva sociální péče při jeho legislativní a administrativní 
činnosti; konečně jest mu přiřčen také vysoce důležitý úkol propagační, totiž šířiti ve veřejnosti vědecké po
znatky sociální a vyšší sociální nazírání. 

Za členy Sociálního ústavu byli vždy povoláváni nejen teoretičtí odbarníci, nýbrž také zkušení pracov
níci ze řad zaměstnaneckých i zaměstnavatelských, čímž. dána záruka, že Sociální ústav bude při řešení růz
ných sociálně politických i sociálně hospodářských otázek postupovati jen s ohledem na věcné a odborné 
důvody, jakož i hospodářské možnosti, čímž přispěje k umírnění sociálních zápasů našeho veřejného života. 

Funkce Sociálního ústavu jako poradního sboru ministerstva sociální péče byla vyjádřena také v po
měru ústavu k ministerstvu po stránce organisační a finanční. Ministr sociální péče má právo jmenovati 
polovinu členů, jakož i představenstva ústavu; ravněž správní agendu ústavu obs.tarává ministe.rstvo sociální 
péče svými úředníky a náklady hradí v mezích svého rozpočtu. 

Původně byla práce v Sociálním ústavu rozdělena do pěti sekcí; z nich byly průběhem let podle naby
tých zkušeností vytvořeny 3 pracovní odbory: 

1. Pracovní odbor pro teoretická badání, v němž jsou řešeny problémy sociologické, sociálně-filoso
fické, národohospodářské teorie, zejména socialismu. S tímto odborem Sociálního ústavu spalupracuje velmi 
úzce Masarykova sociologická společnost, založená roku 1925 právě na podnět I. pracovního odboru. 

II. Pracovní odbor pro dělnickou ochranu, sociální pojiHování a socialis.aci zabývá se otázkami děl
nického ochranného z.ákonodárství, otázkami .odborových organisací zaměstnanců všech kategorií, stávkami 
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a 'I kami mzdovy' mi soudy tarifními smlouvami, nezaměstnaností, zprostředkováním práce a vystěhova-
vy u " . " . k "v v , k 'h 

I t 'm Dále soustřeďuJ' e řešení všech problémů sociálního poj lštovam, a to Ja popstenl nemocens e o, 
ec Vl, , v 'K v v d' t k' 

tak i úrazového, starobního, invalidního" ~ateř~kého a, ~r~tI ne~a~est,nanosh., onecne spa a. s~m a e 
družstevnictví, dělnické podílnictví na sprave a zIsku, vmtrm zemedelska kolonlsace a obecm sOClahsmus a 

akce zespolečňovací vůbec. v , " . ' 

V roce 1930 byly vytvořeny v rámci II. Pracovníh? odboru ~ekter~ sp~,Clelm ~omls:, a t~ J)Komtse 
pro studium po p'Ulačních otázek") která ú.~ce , spoI;lpracu~e s Mez,maro~111 U~ll pro ::~eck: st~d1Um poP.u-

I v , h O'tázek a sdruŽUJ' e vedle členů SOClalmho ustavu I odbO'rmky mImo ustav StopCl. Dale Je to KomlSe 
acnlC v " vv , 'II db k 1929 
P t ,dl'um speciálních dílsledku prumyslové racionalisace, znzena rovnez v ramCl . O' oru ro u , 
rost . d,vk'h h'k'h 'b v ' hl , ·, v 'k I m J'est sledovati otázky racionalisace neJ'en s hledIska hospo ars e o a tec mc e o, ny rz I s e

JeJ1z u oe , ., , , v·, v I kl'dk' '" 'tľ 
diska fysiologického, psychologického, etickeh~ a sO~lalmho, ted'y s na!~.zlty~ ~ret: em . 1, S e~~ Clnl.~ 1 

, . b" Rozsáhlou činností může se vykázati KomIse pro studttlm del!11 delntckeho hnuti a depn socfal-
ve vyro e. .,' db 'k o' " k d 
'h Ob c která byla vytvořena v roce 1930 a vzala Sl za ukol za pomoCl o or111 u 1 mImo ustav, po u 

nic vu e , .,' k 'k'" 
se zabývají otázkou dějin sociálních, zachraňovati a v~onse~va;atI c~nne d?kumenty ao pamat y, ty aJ1C1 se 
dělnického hnutí, dobudovati sociální museum a ponzovah plsemne soupISy pramenu. 

III. Pracovní odbo1' technicko-zdravotnický, výchovný a htmzani/l,ti podjal se, řešenídůle~itýc:? otá~ek 
organisace práce vůbec, zejména psychotechniky, dále ochranné techmky, prac?vmho zdrav~t~1Ctvl a z~r~
votnictví sociálního vůbec, eugenických snah, bytové péče" a reformy bY,d:em~ v Sem s~ad~J1 I :eb~v~dd~
vací a umělecké snahy zaměstnanců, život rodinný, dále péce o matky a dlte, pece o mladez, o valecne pos-
kozence, veřejné chudinství a v souhrnu zařízení sociálně humanitní. 

Prostředky, jichž ústav při své činnosti používá, jsou, zejn:én~ knih.~vn~ a č~t.árn,a odb~rnýc~, k~ih a .č~s~~ 
pisů ministerstva sociální péče, bibliografie l~~eravtury ~oc.lOl~g1Cke a sOClalne pohtlcke, :trChl~ socvlaln; pO!ltlck~ 
a sociálně politické museum, zkoumání sOClalne statIsttcka, ank;ty a ~ood. , p:acoovm ~,ch~z; c~enu, vedeck.e 
rozhovory, přednášky a sjezdy, vydávání zpráv ústavu a odborny~h, S~ISU" ~et~k~, 'p0radam vy stav,ek , Vy~l
sování veřejných soutěží a cen, studijní cesty a vycházky, ~t~k s ClZlI~:U s-~:lal~lml.~sta;y a O'dbor?l~y a ko
nečně podávání dobrých zdání, sdělování popudů, porad 1 mformaC1 sOClalne pO'lrtIckym pracovmkum, kor-

poracím a úřadům. , v, ~ ' ~,~, 
Jedním z nejdůležitějších oborů činnosti Sociálníh? ~st.avu byl~ od J~hov zalo:e~~ ct~nost pre~,:ask~va~ 

pro niž volena themata aktuálního významu a vyhlv~davan} kvalt!lkova~~, pre,dnase"Cl", neJen, ?OmaCl, nybrz 
velmi zhusta i vynikající odborníci z cizin~. Tout,o cIn,~os~I" ktera s·e, teSl s~ale. ve:slmu zaJ}~u :' oh~asu 
v tisku jakož i celou vědeckou činností Zl skal Sl SOClalm ustav velml dobreho Jmena ve vereJnostl. Pred
náškovÝch a diskusních večerů bylo od založení Soci~lníh?, ú~tavu, do konc~ ,června 19.3 8 cel~em v 322,; 
promluvilo na nich 266 referentů domácích a 56 hostl SOClalmho ustav~ ~ ClZIr:,~' ~ elm; v ~noha pre~na: 
šená themata zabrala celou řadu ve-čerll pro diskuse. Bylo tomu tak z~Jmena pn prednaskac? o s0C1al~1 
politice v Československé republice a o mezinárodním zákonodávrst:í ?ělnlCké~ .v ro~e, 1:21, dale o novel!: 
saci sociálního pojištění v roce 1927, o otázc~ reá~ný~h mezd delmckych u ~as ! v CIzme (v letech 1925 az 
1928), problému politiky stavební a byto~e ': tec:?ze letech a o o~~zc; ?anov; re!orrr:~ v rovce 1926, P?d
statným znakem přednáškové činnosti SOClalmho ustavu bylo usporadam cyklu prednase~ vzdy v pO?Zl~n
ním a zimním období, jichž osou byl určitý zásadní problé~., V roce 1928 byla ro~vm~~a v obsah lem 
cyklu otázka ochrany domácího, trhu prác~." a

v 
r,oku _ následuFClhO' (1929) cy~lus predna~ek. a ~o~pra~ 

)' 0 léčebné a zdravotní péči SOCiálního popstem«. Ukolem techto rozprav bylo Jednak poukazatl vereJnostl 
~a velký zdravotní význam sociálního pojištění a na nesmírno~ důl~žitost lé~·;b~é pé~~ . pro , celý, nár~d, 
jednak zainteresovati pro so:::iální pojištění lékaře u vědomí, ze sluzbou sooalne pOJ1stovac~~ ,ustavum 
slouží velké myšlence lidskosti, Druhým cyklem přednášek., v t~mž~ ro~e, byl cyk!us »? s~~lalmch ,pod
mínkách výchovy k míru «, pojednávající o významu Spolecnostl narodu 1 Mezm:rodmhO' ~uadu lrace : 
jej ich důležitosti pro náš stát. V roce 1930 ?y l"'p0ř~~án cyklu~, o m:dách, a koupe~chopno.s,tI ~ame~tnancu 
u nás, v roce 1931 bylo promluveno v řade prednasek o teorll

ý 

druz~tevnl?O hn~tI, o soc;al~lm vyzna~u 
družstev, vývoj i a stavu družstev všech směrů" a o nut~é ref~-rme ý druzstev,ulh? prava; y temze, roce do"l~ 
k pronikavějšímu zájmu o otázku nezamestnanostl, ~tera, za~ala nabyv~tl ve s~ate hr~:lvych forem, 
uspořádán cyklus přednášek, spojený s rozhovorem o raClonah~~Cl,a n~zame~tnan~stI, ~akte:" ~ roce 1932 
pokračováno z podnětu vzrůstající a prohlubují~i s; ho~po~~rska "knse Vv cas0'jc~. prednasvkach o ~eza
městnanosti, jej ích příčinách, důsledcích a, prostredClch, J1mlz mozno a treba cehtl . ne;amestn.~no~tI z~
jména po stránce praktické. V roce 1933 uspořádán c~~lus předr:ášek »? ~drav,O'tmctvI, a ~oClaln~, ~Oll
tice«. Tímto cyklem byla sledov_~na snaha získ~ti fro Cln~,ost, a C1~~ SOClal~lho ustavu ý lekare, ~te~l JSo~ 
či chtějí býti činni na poli veřejného zdravotmctvl a ~oClalvm ~O'ltt1kr Otazky nezames"t,nanostI dlskuto 
vány také v dalších letech , zejména v roce 1934 v novem prednaškovem cyklu, Roku dalslho (1935) pod-
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robeny zkoumání otázky sociálně hospodářské v souboru přednášek o hospodářském plánování; v roce 
1936 projednány veškeré současné problémy -sociálního pojištění. V letech 1937 a 1938 věnována zvláštní 
pozornost pracovním důchodům, výrobě a spotřebě, mzdovým teoriím a sociálním i · hospodářským pomě
rum zaměstnancll různých oborů pracovních. Mnohé podněty vyšlé z těchto přednášek uplatněny byly při 
zákonném řešení četných sociálně politických otázek. . 

Studijní knihovna Sociálního ústavu je přičleněna k administrativní knihovně ministerské, tvoříc s ní 
specielní sociálně-politickou knihovnu, jedinečnou co do úplnosti význačné světové literatury. Ježto mo
derní sociální politika nemůže se omeziti na pouhou ochrannou péči, nýbrž musí býti aktivní politikou 
hospodářskou, musí mO'derní sociálně-politická knihovna obsahovati též literaturu o kapitalismu, socialismu, 
plánovitém hospodářství, hospodářské demokra!Cii; i po této stránce je knihovna Sociálního ústavu knihov
nou v Československu ojedinělou , Obsahuje všechen důležitý materiál jak teoretický a sociologický, tak 
praktický, statistický, právnický a politický, týkající se krise a nezaměstnanosti, pracovního práva, sociálního 
poj ištění, péče o mládež, chudé a nezaměstnané, péče o vystěhovalce, válečné poškozence, péče bytové, 
odborového hnutí, družstevnictví, výživy, spotřební politiky, socialismu, plánovitého hospodářství. 

Všecky knihy jsou podrobně rozanalysovány a lístky zařaděny do všech oddělení systematického ka
talogu, jichž se kniha dotýká. Ukázkou, do jakých podrobností je katalog vypracován, buďtež uvedena 
pododdělení hesla »nezaměstnanost«: »statistika«, »příčiny a čelení nezaměstnanosti«, »sociologie neza
městnaných«, »zdravotní stav a úmrtnost nezaměstnaných«, »děti nezaměstnaných rodičů«, »mládež neza
městnaná«, »útulky«, »ženy nezaměstnané«, »inteligence nezaměstnaná«, »pojištění a podpory v nezaměst
nanosti«, »gentský systém«, »kulturní péče o nezaměstnané«, »exekuční ochrana« a »svépomoc nezaměst
naných«, »pracovní příležitost«, »zastavování provozu«, »veřejně investice«, »produktivní péče, nouzové 
práce«, »rozdělení pracovní příležitosti (zařadění a přeřadění nezaměstnaných) ·«, »převýchova nezaměst
naných, odborná výchova nezaměstnané mládeže«, »pracovní povinnost, tábory, pospolitosti, kolonie«, 
»racionalisace«, »strukturelní nezaměstnanost«, »nouzové oblasti«, »náhradní průmys1y-«, »pracovní doba 
a nezaměstnanost«, »výrobnost a nezaměstnanost«, »zahraniční obchod a nezaměstnanost«, »útěk z ven
kova, návrat k půdě«, »osidlování, rekultivace<t, »prodloužení školní povinnosti«, »dvojí zaměstnání«, 
»manželské dvojice«, »sezonní nezaměstnanost«. Specielní podhesla jsou zaváděna ihned, jakmile se ve 
světovém tisku vyskytnou, a to obyčejně podle tisku časopiseckého, kde nové 'Otázky bývají projednávány 
dříve nežli knižně. 

Rovněž jsou katalogisovány a věcně tříděny všecky důležité sO'ciálně-politické články ze všech od
borných světových časopisů. 

Vědecký materiál je opatřován ihned, jakmile se na světovém knižním trhu objeví; knihovna má 
literaturu připravenu předem, takže chce-li odborný pracovník studovati nějakou otázku, dostane ihned 
všechen důležitý materiál. Po této stránce plní knihovna současně úkol vědeckého ústavu bibliografic
kého; k tomu cíli též vydává čtvrtletně výbor z knih nově zařaděných, kterýžto seznam je současně so
ciálně-politickou bibliografií, registrující všecky významné světové publikace. 

Knihy jsou opatřovány podle recensí v odborných časopisech povětšině francouzských, německých a 
anglických a dle specielních světových bibliografií. 

Knihovna dosáhne záhy 50,000 svazků; ročně přibude přibližně 2,500 svazků a to jednak koupí, jed
nak výměnou za publikace Sociálního ústavu a za Sociální revui, jednak darem; výměnou dostává ze
jména všecky publikace Mezinárodního úřadu práce a na požádání darem značný počet publikací vydáva
ných sociálně-politickými korporacemi ve všech hlavních státech . 

Knihovna slouží nejen administrativním potřebám úřadu, nýbrž současně též studijním potřebám členů 
Sociálního ústavu a odborných pracovníků vůbec. 

Při knihovně je čítárna se 400 odbornými časopisy, veřejně přístupná, 
V tiskovém archivu jsou trvale ukládány ve věcném utřídění všecky důležitéwciálně-politické články, 

vystřižené z denního domácího tisku. 
Má. tedy odborný pracovník v knihovně Sociálního ústavu (ministerstva sociální péče) k disposici 

všechen studijní materiál, podrobně věcně utříděný, takže mu stačí říci pouze předmět, o který se zajímá, 
aby dostal ihned potřebnou literaturu. 

Sociální ústav vypisoval čas od času různé sot/téze na práce pojednávající o určitých sociálně-politic
kých otázkách tak, aby byla vytvářena samostatná 'vědecká literatura v obo1'tt sociální politiky . V roce 1923 
byla to soutěž na studium o kolektivních smlouvách v Československé republice od převratu do roku 
1922, v roce 1925 ceny na stručná pojednání, která by se obírala právy a povinnostmi členů závodního 
výboru na podkladě prakse, dále na práci o československém odborovém hnutí zaměstnaneckém; v roce 
1927 byla vypsána cena z fondu zřízeného k uctění památky prof. Dra. Grubra na práci o účasti zaměst
nanců na správě a zisku. Z podnětu Rod<:efellerovy nadace a za jejího finančního přispění podnikány 
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v minulých letech zejména od roku 1930 výzkumné práce, které řídila t. zv. Výzkumná sekce Sociálního 
ústavu. Především sdružila pracovníky ke zkoumání účinků krise na život rodin nezaměstnaných a polo
zaměstnaných dělníků, zejména na složení jejich spotřeby_ Výsledkem této práce byla studie, která vyšla 
česky a německy pod titulem »Vliv krise na rodiny nezaměstnaných dělníků«. 

Další výzkum týkal se zkoumání civilisačních a urbanisačních vlivů na pražské okolí, dále vlivu krise 
na nezaměstnanou inteligenci a studia slovenské zemanské dědiny v Turci, kterážto práce vyšla slovensky 
a anglicky pod názvem »Integrálna dedina«. V posledních letech zabývá se výzkumná sekce přípravou 
práce o spolupráci Čechů a Němců na poli hospodářském a sociálním v Československé republice. . . 

Zvláštní zmínky zasluhuje práce na vybudování sociálního archivu, jehož založení bylo usneseno pž 
roku 1920. Má shromažďovati nebo aspoň vésti v evidenci listinné památky týkající se jakkoliv sociálního 
hnutí a sociální péče v našem státě. V posledních letech ujala se této práce velmi intensivně Komise pro 
studium dělnického hnutí a podařilo se jí vybudovati historický archiv Sociálního ústavu, obsahující cel
kem 475 inventárních čísel. V programu je též vybudování sociálního musea. 

Roku 1923 započal Sociální ústav s vlastní publikační činností, která průběhem let velmi podstatně 
rozrostla; vydáno bylo již celkem 73 publikací, z nichž některé s ohledem na svůj informativní účel a po
slání byly vydány v cizích jazycích ponejvíce francouzsky_ Publikace obsahují jak práce původní, tak 
z menší části i přeložené a některé z nich zachycují celé soubory přednášek v Sociálním ústavě proslove
ných. Publikace slouží nejen k informaci naší ve:řejnosti o úkolech a vykonané práci v ohledu sociálně
politickém u nás nebo za hranicemi, nýbrž tím, že jasně osvětlují a vyhraňují různé sociální skutečnosti 
a potřeby našeho i mezinárodního života, stávají se účelnými příručkami pro všechny, kdož zabývají se 
otázkami pracovního práva. Konečně informují také cizinu o československém sociálně politickém zákono
dárství, jednak přímo, jednak ve způsobu výměny za publikace jiných vědeckých institucí a odborných 

revuí doma i za hranicemi. 
Svoji informační a propagační činnost pěstoval Sociální ústav vedle uvedených již způsobů také 

úzkým pracovním stykem s jinými vědeckými k01"poracemi a institucemi domácími i zahraničními . Je ze
jména uznáván za československý národní svaz Mezinárodní associace pro sociální pokrok, účastní se 
všech jejích sjezdů a konferencí a vysílá své zástupce na mezinárodní sjezdy v oboru sociální politiky_ 
Sociální ústav byl v roce 1924 místním pořadatelem I. Mezinárodního sjezdu sociální politiky v Praze, 
který přispěl mohutnou účastí znamenitých sociálně-politických pracovníků ze zahraničí nejen k posílení 
pokrokových snah sociálně-politických, nýbrž splnil také svoje poslání jako dobrý propagační prostředek 
vůči cizině . V roce 1937 zúčastnil se Sociální ústav význačným způsobem všech prací II. Mezinárodního 
sjezdu sociální politiky v Paříž i , kde uvedl do diskuse na mezinárodním foru zejména otázky kontroly 
úvěru v zájmu sociálním a o svobodě odborového sdružování zaměstnanců . Pro informaci domácí veřej
nosti absolvován byl veLký počet 11ozhlasových relací pod názvem »Sociálních informací« a každoročně 
podává řadu písemných i ústních informací cizincům o sociálně-politických otázkách u nás. 

:I: * 

PUBLIKACE VYDANÉ SOCIÁLNíM ÚSTAVEM ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. 

Čís . 1. Sociální ' ústav Československé republiky. Jeho založení a činnost v prvém tříletí 1920-1922. 
Čís. 2. O zprávách o činnosti živnostenských inspektorů Čs . republiky. 
Čís . 3. O výsledcích zákonů o stavebním ruchu v letech 1919-1921. 
Čís . 4. Úprava pracovních poměrů domáckých dělníkiL 
Čís . 5. Sociální pojištění v Československé republice. 
Čís . 6. St. Bauer: ldéal social et orientation sociale. 
Čís. 7 . Dr. L. Winter: O osnově zákona o sociálním pojiš tění v Československé republice. ' 
Čís . 8. Přehled rozhodnutí nejv. správ. soudu ve věcech závodních výborů. Sestavil Dr. Kotek . 
Čís. 9. Kolektivní smlouvy pracovní. Napsali V. Dundr a A. H ampl. 
Čís . 10. Přehled průměrných mezd dělnictva a obchodního zaměstnanectva v Čs . republice v období 1921-1923. 

Čís. ll. Sociální politika v Československé republice. 
Čís . 12 . Mezinárodní sjezd sociální politiky. 
Čís. 13. Les assurances maladies, invalidité et viei11esse des salariés. 
Čís . 14. Pracovní doba v průmyslu Československé republiky . 
Čís. 15 . Kontinentální vystěhovalecká statistika v Československu . 
Čís . 16. Ing. f. Lang: Domácká práce pro výrobu rákosového zboží. 
Čís . 17. B . Adžija : Dělnické zákonodárství v Jugoslavii. 
Čís . 18. Mezinárodní sjezd sociální politiky v Praze dne 2.-4. října 1924. 
Čís . 19. Prof. Dr. Jos . Gruber 1865-1925. 
Čís. 20. Dr. E. Štem - Jar. Koudelka: Na cestě k hospodářské demokracii . 
Čís. 21. O státním příspěvku ku podpoře nezaměstnaných. 
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Čís . 22 . Hem'y Fuss, odb. přednosta v Mezinárodním úřadu práce v Zenevě: O zabraňování nezaměstnanosti a hospo-
dářské stabilisaci. 

Čís. 23 . Skutečná mzda dělníků u nás a v cizině. 
Čís. 24. Politique et prévoyance sociales en Tchécoslovaquie du 1 e r Juillet 1924 au 31 Décembre 1925 . 
Čís. 25 . Dr. r Janko: O nezaměstnanosti v Českoslovens·ku. 
Čís . 26. Mezinárodní organisace práce a sociální pojištění. 
Čís. 27 . Základní problémy sociálního pojištění. 
Čís . 28 . Osnova zákona o přímých daních. 
Čís . 29. Dr. H. Kubišta: O státní podpoře stavebního ruchu u nás a v cizině . 
Čís. 30. O provádění sociálního pojištění u nás . 
Čís. 31. Přehled rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího správního soudu ve věcech závodních výborů. 

Sestavil Dr. Josef Kotek . 
Čís. 32 . Politique et prévoyance sociales en Tchécoslovaquie du 1. Janvier au 31 Décembre 1926. 
Čís . 33. Uni.v. prof. Dr: E. Schoenbaum: Finanční a organisační zásady sociálního pojištění. 
Čís . 34. SOClální ústav CSR. Zpráva o činnosti v druhém období 1925-1926. 
Čís . 35 . Mezinárodní organisace práce a Československo . Genese mezinárodní organisace práce, její působení a účast 

Československa na jejím díle. 
Čís . 36. O pozemkové, stavební a bytové politice Čsl. republiky. 
Čís. 37. O ochraně domácího trhu práce. 
Čís. 38 . ~olitique et prévoyance sociales en Tchécoslovaquie du 1. Janvier au 31 Décembre 1927. 
Čís . 39. Ceskoslovenské vystěhovalectví, jeho příčiny, dusledky a vyhlídky. 
Čís. 40 . Dr. Evžen Štem: Deset let naší sociální politiky. 
Čís . 41. PhDr. R. Mudroch: Poměry číšnických učňů v Praze. 
Čís. 42 . Dr. E. Beneš: O problému omezení zbrojení s hlediska politického, sociálního a hospodářského . 
Čís . 43 . O léčebné a zdravotní péči v sociálním pojištění. 
Čís . 44. Dr. E. Chalupný: O otázce populační a reformě trestního práva. 
Čís . 45 . PhDr. Ma1'ie Neéaso vá-Poubová : Školní prospěch a sociální poměry dítěte . 
Čís. 46. Politique et prévoyance sociales en Tchécoslovaquie du 1 e r Janvier au 31. Décembre 1928. 
Čís. 47. Společnost národů a Mezinárodní úřad práce. 
Čís . 48 . RacionaIisace - vědecká organisace a otázka sociální. Zpracoval za pomoci odborníků doc. Dr. Vel'unáé. 
Čís. 49. MUDr. F. Kafka: O duševně chorých v lidské společnosti. 
Čís. 50 . Dr. Jos. Kotek: Odborové hnutí zaměstnanců. 
Čís . Sl. Politique et prévoyance sociales en Tchécoslovaquie du 1e r Janvier au 31 Décembre 1929. 
Čís . 52. Mzdy a ceny. (Soubor přednášek pořádaných Soc. ústavem na jaře 1930.) 
Čís. 53. Družstevnictví a jeho hospodářské a sociální poslání v Čs . republice. Cyklus přednášek uspořádaných Soc. ústa

vem v říjnu 1930 až v únoru 1931. 
Čís . 54. Politique et prévoyance sociales en Tchécoslovaquie du 1'" Janvier au 31 Décembre 1930. 
Čís . 55 . Sociální pojištění v Československu. Soubor odborných článků o vývoji a nynějším stavu všech odvětví soc. 

pojištění u nás ~ 
Čís . 56. Světová hospodářská krise a nezaměstnanost. 
Čís. 57 . Politique et prévoyance sociales en Tchécoslovaquie du 1er Janvier au 31 Décembre 1931. 
Čís . 58. PoHtique et prévoyance sociales en Tchécoslovaquie du 1 c r Janvier au 31 Décembre 1932 . 
Čís . 59. MUDr. FranÚšek Kafka: O psychologickém výzkumu v kriminologii . 
Čís. 60 . Zdravotnictví a sociální politika. Soubor přednášek pořádaných Soc. ústavem na jaře 1933. 
Čís . 6l. Prof. Dr. E. Schoenbaum: Současný stav sociálního pojištění v Československu. 
Čís. 62. PhDr. a JUDr. Kazimír Dobiáš: Účast zaměstnanců v zisku a kapitále podniku. 
Čís. 63 . JHí H ejda: Krise a spotřeba. 
Čís . 64. Na cestě k plánovitému hospodářství. Rozšířený cyklus přednášek pořádaných Soc. ústavem ČSR . 
Čís. 65 . Sociální ústav památce svého zakladatele a předsedy Dr. Lva Wintra. 
Čís. 66. Dějepisectví dělnického hnutí na evropském kontinentě. Prací členů historické komise Soc. ústavu. Redigoval 

Dr. M . Volf . 
Čís . 67. Iva Šmakalová: Integrálna dedina. Študia slovenskej zemianskej dediny v Turci. 
Čís. 68 . La prévoyance sociale en Tchécoslovaquie du 1 er Janvier 1933 au 31 Décembre 1935 par le Dr. Jean Řípa . 
Čís. 69. Dr. Ing. Bohuslav Glos: Práce a mzdy žen. 
Čís . 70. Politique sociale en Tchécoslovaquie. Dr. Josef Kotek. 
Čís. 71. Současné problémy sociálního pojištění. Cyklus přednášek uspořádaných Soc. ústavem ČSR. v ziině 1936-1937. 
Čís. 72. JUDr. Jan Ce1'man: Podporování nezaměstnaných podle předpisů o státním příplatku k podpoře nezaměstnaných . 
Čís. 73 - Ing. Jaromír Neéas, ministr sociální péče: Nezaměstnanost a podpůrná péče v Československu. 
Sociální 1'evue, úřední věstník íÍ1,inisterstva sociální péče, slouží též vědeckému poslání Sociálního ústavu; otiskuje 

mimo časové podněty přednášky, proslovené v Sociálním ústavu, které nebyly vydány jako samostatné publikace. 
Sleduje systematicky judikaturu v otázkách sociálně politických, trh práce a zaměstnanost a vůbec veškerou činnost 
sociální jak v užším okruhu zájmů vnitrostátních, tak i s hlediska mezinárodního. 
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