
Dr. M. KOPffiCKÝ: 

Změny v předpisech o výplatě státního příplatku 
k podporám nezaměstnaných. 

Vládním nařízením ze dne 31. hlezna 1936, 
, č. "78 Sb. z. a n., byly provedeny v p~edpis,ech 

o výplatě podpO'r v nezaměstnanosti a státnÍ
ho ,příiplatku (t. "ZN. gentský systém) v pod
statě dvě 'změny proti stavu dosud platnéma. 
Obě znamenají zlep.šení nároků osO'b podpo
rovaných a také určité zjednodU'šen~ po'Cl/půrné 
agendy, neboť zmenšuji počet zákonných ná
ležitostí pro získání podpory, event. zmenšují 
pD1če1: možných druhů podpůrných sazeb. 
plr~ní změna týká 'se § 6, bodu č. -1 zák. 

č. 267/21 S'b. z. a n. Předrpis ten stanovil pů
VIOdně, t. j. až do 15. září 1933, podle svého 
slGvného znění, že nárolk lZ'trá;cí" kdo v j "!;inom 
roce rp'O~ííVal státní fpříp,latek po ' 26 týdnů 
anebo 6 měsí'ců. To jinými slovy znamená, 
že Ikaždý má nárok na státní přÍlplatek po 
dDbu nej.výše 26 týdnů v roce (6 měsíců). 
NGVÝ nárok mohl býti prGto olpětně rpNznán 
těm, kdož podporu vyčerpali, aJž kd~ nastal 
nový /podp,ůrný 'rolk. N ovelis'ací ,v Iroce 1933 
byla přiJpoljena k tomuto předpisu: nová věta, 
podle níž vlznikla !prO' IZisl~áni opětovného ná
roku nOíVá podmínka. Od 1,6. 'září 1933 bylo 
zapGtřebí, alby upJynul rolk: od počátku pod
půrného roku, ale alby ťélŽ UJplynulO' 6 měsíců 
od posledníhO' rp'Odlpůrného dne. Kdo na pŤ. 
bral ipodporu v lednu, rpak v llwětnu, červnu, 
červenci, SI'1PIIlU a :září, tedy ce'flrem6 mě:SÍ'ců, 
mohl dO' 16. ~áří 1933 získati podporu znova 
v lednu lPřÍ'štího roku, od novely z ~oku 1933 
však. až v dubnu následujÍcÍ'ho rokU!, nehoť od 
prvního řÍljilla dO' konce ibř~a hě~ela Dna 
šestiměsíční čekací lhůta. Nyní vydané vládní 
nařÍ!Zení ruší tuto podmínku, vracejíc se ke 
stavu iP,řed 'zářím 1933. 

POlZměněná, resp. doplněná stilisace no:vého 
znění po administrativní stránce 'přináší ~jed
nO'dušení též v tom směru, že 'rolk při týden
ních vý!platách nehude pOČÍtán 3,65 dní, čili 

52 týdnů a 1 den, nýlbm jen 'Oněch 52 týdnů, 
ta;k!že jest organisacím umožněno ~acho'Vání 
výlplat v týdenních obdobích od ponděllka do 
soboty. 

Jjjž dosavadní praxe připouštěla, ruby orga
nisa,ce si stanovily dobrovolně delší podpůrné 
období, v němIŽ liZe jen jednou vy;čerpati oněch 
2'6 týdnů podpory. TatO' Ipraxe dostala oporu 
v novém. 'znění zákona, v němž jest nyní vý
slovně ~ínka o 65týdenní'm podlpůrném ob
dobí. K urv:arorvání pO'chYlbnos.tí bylo iby ovšem 
Lélpe, kdy.by nebyla uvedena výslovně ona 
čÍlslice 65, neboť některé organisace měly oib
doibí podJpurné 58, 7g a pod. týdnů trvající. 
Rovnělž slO'va o »souhlasu vlády«, jako pod-
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mÍlnce prodlomení podpůrného obdoibí, nejsou 
pro praxi Ip!říliš vhodnými. Ministerstvo so
ciální pé'če, rOlZhodU'j'íc o schlvalován~ podpůr
ných: ~á;dů, hude kO'mpeten tní bez dovolání se 
vlády jen v těch vi-ipiadech! kde již dO'sud 
platný podpůrný ,řád měl ustanovení o delší'm 
podpůrném období, kde tedy běží O' prodlou
ženi dosavadního stavu. Vlá;dě by však bylo 
nutno pi-edložiti k projednání podpůrný řád, 
Ikdytby se stejné úpravy domáhal některý 
svaz, který jí dosud nemá. Zatěžování vlády 
podobnými adminilstrať1vní'mi úkO'ly není 
vhO'dné ani účelné. 

Platnost výše zmíněné, šestiměsí1ční čekad 

lhůty byla ,však kromě Zlnění zákona nově 
nyní up!raveného, zavedena ještě druhým, 
formálně 'zcela nezávislý'm IZlpŮ!s,olbem, a to tím, 
že lkaJždá organisace ji musila podmoU't podle 
vlá;dní íVyhlášky č. 3'9/1934 Sib. lZ. a n., v čl. 
III., odst. 5, dO' svého rpodpůrného řádu jako 
podmill'ku pro získání organisační podpory. 
Proto musejí všechny organisace, které chtějí 
vy.užíti tohoto zlepšení zákona, zlEljpšiti též 
text :svých podpůrných pra'Videl. Kdyby tG 
neprovedly, pak !by změna zákona zůstala pro 
členy neiVYU!ŽitJa. Členo~é iby v oné ,čekací lhůtě 
nedos'bali podjpO'ru organisační a v důsledku 
toho by nemO'hili ani dostati státní Ipnplatek. 
Doibrovolně mohou ovšem organisace býti 
pNsněj:ší ne1ž zá;kon a čekací lhůtu Dnu si 
v pod!:>úrném řádě nechati i :za nynějšího 
~ění zákona. To učiní pravděpodoibně ty 
svazy, 'k1teré i nyní již měly prro vznik opětov
ného nároku předepsánu čekací lhůtu delší 
než 6 měs]ců. 

Důsledek. odstranění šestiměsí'ční čekací 
lhůty hude, že dne 1. června počnou bráti 
podporu v nezaměstnanosti se stát. p~~plat
kem všichni ti nezaměstnaní členové organi
sa,cí, kteÍ'Í ji vytče~pa1i, jimž uplynul již rok 
od prvního podpůrného dne, kjt&í ;však čekali 
na proběhnutí 6 měsíců od pO'sledního pod
půrného dne. Všichni nezaměstnaní, jichž se 
tato výhoda týká, mohou se u veřejných 

úSlta'ViŮ práce ,hlásiti 'jiJž v posledním týdnu 
květnovém, v němIŽ jim proiběhne týdenní če
kací lhůta podle § 8 zákona, a pak ihned po
čáJtJkem čer'Vlla nastanou dny, za Ikteré slku
te'čně dostanou pO'dporu se státnÍlm pří.plat
kem. 

Druhá změna Iplatného právního stavu týká 
se těch nezaměstnaných, jimž byl státní pří
platek omezen na /polovinu tO'ho, co' by jim 
jin'aJk pamlo z toho důrvodu, že současně týž 



druh podpory rpooíval ještě jeden 'člen rodiny, 
žrjicí ve s'polečné domácností. V ta:kových:to 
prřipadech ibyl 'státní pří'pJatek buď jeden
ačtV!rt- nebo jeden3jpuLnásoibkem organisační 
podpo~'Y, napříště tyto . zlomkové násobky mi
zejí a oni nezaměstnaní budou dostávati dvoj
násobek organisační podpory. Dosavadní úpra
va 'Znala 7 variant nás,oblků při podporách 
řádný'ch a 6 varian1t IPŤi po~po.rá!ch mimořád
ných, n3jpfÍ!ště hudou jen 4 !při řádných a 3 
.při mimořádných podporách. Všem s,vým čle
nům, kteří měli dosud 'poukáJzánu !podporu se 
státním příplatkem ve ·vý,ši ome:zené takto na 
polovinu, organisace musí od 1. 'června vysta
viti nový ,po.Ulkaz nebo. opraviti starý. Nově 
vys:ta'Vený poukaz byl pa:k spolu se starým 
připojen k průkaznímu lístku OIběJma 'Slpoleč
nému při předkládánv účtu ministerstvu so
ci'á;lní péče k refundaci. 

S p~atnoS'tí od 1. 'června t. r. podle vlád. 
nař. Č. 111/1936 Sb. z. a n. musejí ibýti pro
vedeny též některé drobné změny v přihláš-

JUDr. :MILOŠ KOČKA: 

kách O' [podp,oru a v 1P0ulkaJZech. Změny ty 
nutno provésti ve všech tiskopisech, na jejichž 
podkladě dojide k výplatě, event. k 'P0'kraJčo
vam 'Výíplaty ' od 1. června. V !přihláškách 

body Č. 10 a 11 se doplňují údaji, které již 
dnes musila organis.ace 2Jj'išťovati:, jestUže 
měla 'správně rozhodnouti o nároku, Ibude 
moci proto téměř kJaŽ'dá doplnění 'Provésti 
sama v ústředí, anilŽ by musila vraceti při
hlášku členo'Vi, bě\Ži~1i jen o pokračování 

v podJpůrném připadě. Data na pouka:zech 
nově vy.JZna!čovaná rovnělŽ ka;ždá organi'sace 
musí míti ve 'Své ka:nceláři, stačí tedy, bu
dou-li příslušné rubriky ra;zítkem na staré 
tiskopisy ,přidány a vy;plnění provedeno před 
siÚČ'továním IPrřÍ;padu min. so'c. Ipéče. Proti do
plňování přiJhláJšek a vystavování nových po
ukazů v :září 1933 přivodí letošní 2Jměna před
pisů novou !p'ráci IP'ro organisace v :ro:zsahu 
jen nepatrném, práce ta ibude i o to radost
nějšÍ, :že 'znamená zl elPŠení těŽlkého postavení 
nezaměstnaný-ch. 

Pojem nezaměstnaného v oddlužovacÍch 
opatřeních. 

Hoslpodářská krise postavila zákonodárce 
před nové problémy. Vedle pO'sitivní péče 
státu o nezaměstnané (podpory, nouzové 
práce) bylo třeba poskytnouti nezaměstna

ným i och r a .ll u p r á v n í. Četní neza
městnaní převzali v době konjUillktury různé 
závazky, které po vyřadění z práce přirozeně 
nemohli plniti. První právní ochranu, arciť jen 
velmi kusou, poskytl nezamě:stnaným dlužní
kům před vymáhající-m věřitelem zákon zl. 
července 1932, Č. 116 Sb. z. a n., kterým jsou 
z exekuce vyloučeny 'Podpory v nezaměst
nanosti ( »Archiv« str. 133/I-1932). Další 
zákonná opatření: zákon Č. 34/1934 (» Archi v« 
str. 40/III) , vl. nař. Č. 142/1934 (»Archiv« 
str. 126/11I), vl. nař. Č. 251/1935 (»Archiv« 
str. 76/V) a vl. nař. Č. 77/1936 (»Archiv« 
str. 160/V) Sb. z. a n. dala ochraně nezaměst
naného nový široký právní základ. N eQ;a
městnaný stal se podle těchto ustanovení 
privilegovaným subjektem práv 
a p r á v n í ch z á vaz k Ů. Nikoliv však kaž-

- dý nezaměstnaný. Kdežto zák. Č. 116/32 Sb. z. 
a n. poskytoval o.chranu všem nezaměstnaným, 
další citovaná zákonná opatřeni poskytují 
ochranu jen těm, kteří vyhovují podmínkám 
tam stanoveným. 

Pojem »nezaměstnaného« byl v našem zá
konodárství o oddlužovacích opatřeních de
finován tři krá t, a to v § 4 zák. Č. 34/34, 
§ 1 a 2 vl. nař. 'č. 251/35 a v § 12 vl. nař. 
77/36 Sb. z. a n. Obě posléz uvedená vl. naří-
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zení vymezují pojem nezaměstnaného shodně, 
takže prakticky jde o dvě definice. 

Podle § 4 zákona z 22.' února 1934, Č. 34 
Sb. z. a n., o do,časných opatřeních v exe
kuČním a konkursním řízení proti nezaměst
naným: 

»považují se za nezaměstnané osoby, které 
v posledních třech letech před účinností tohoto 
zákona aspoň po dobu tří měsícft byly v za
městnání, podrobeném povinnému nemocenské
mu pojištění, a ač se o to u zprostředkovatelny 
práce ucházejí, nemají zaměstnání vftbec nebo 
jsou zaměstnány jen omezeně nebo střídavě a 
nemají příjem, rovnající se aspoň mzdě (platu), 
jež při plném jejich zaměstnání v jejich oboru 
by odpovídala mzdě podle platného mzdového 
tarifu nebo mzdě v místě obvyklé«. - O d s t. 2. 
»Totéž platí obdobně o osobách, které provozo
valy samostatnou výdělečnou činnost, musily se 
jí pro hospodářské poměry vzdáti a nemají 
příje,m, rovnající se příjmu, uvedenému v od
stavci 1.« 

Nezaměstnanými se zde tudíž rozumějí 

dvě kategorie osob: 1. osoby, které byly dří
ve v nějakém pracovním nebo slUIŽebním či 
učňovském pornéru, čili které z důvodu svého 
zaměstnání byly podrobeny povinnému ne
mocenskému pojištění.; 2. osoby, které byly 
dříve . samostatně . výdělečně činné. 

Nezaměstnaný, který hodlal užíti úlev zák. 
34/1934, musil vyhovovati vše m zákO'nem 
stanoveným podmínkám. Nezaměstnaný, kte
rý byl dříve v nějakém praco.vním a služeb
ním pomě'ru musil tedy: 




