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l« vydávaný redakcí Dra 
n čsl. železničních práv-
ročník IV. - Cílem jeho 

j jak právní tak hospo
ho, i má proto »Čas opisc 
Iro každého, kdo pi'-ichází 
zajímá o otázky národo
is lo ročníku IV., obsahuje 
)k v reorganisaci rakou-

glos a poznámek, cenné 
smlouvy« a Dra F. Mazla 

sice »Sbírka zákonů že
lě « a dále » Přehled judi
lÍt dosáhla již 432 stran. 
~3 rozhodnutí nejvyššího 
vyššího správního soudu, 
nebo nepřím o. (-v-) 

ho věku. Díl 1. Orient a 
Str. 265. - Vydavatelství 
c o historii všech národů 
odobného rázu vědeckého, 
ch dějinách, jimž je pře
rehistorii. Pak následuje 
n ě Sumerech, Akkadech, 

o stycích sta rého světa 
Topě až do r. 500 pi-o Kr. 
,utor všímá si hojně otá
ránce ve lmi prospěšné " 

C:l. 
lidstva i budoucnosti lid
• 8. - Americký Čech, dL 
fysickou antropolQgii pi-i 
Praze několik pi-ednášek 
rědeckou hl oubkou, nýbri 
rčeny pro nejširší akad e
lOgrafovány a vyšly nYllí 
:ást i, v nichž pokusil se 
torick)'ch jevÍt jako vál ek, 
mavější je pos lední, v níž 
íki'l zv lá š tě a již PosuzuJ e 
~ zcela optimis ticky. 

Čao 
esko slovenské podle judi. 
ávního soudu. Nákladem 
Praze, 19:?4, 80 , stran .:124, 
,azuj e - sbírkou soudních 

na ti-i díly. Prvý díl ob
o spo l ečenstvec h ze dne 

nutí n ej vyššího správního 
vedena jsou pak rozhod
os t knihy spočívá v tom, 
( to, co i praktický práv
átou času musí shledávat i 
ictvÍ. Dr. Jindi-ich. ' 

lktor dL František Čáda. 
ské nám. 28. 

ROČNIK Vl. ČERVEN 1925", ČlSLO 9· 

v 

VSEHR 
LIST ČESKOSLOVENSKYCH 

Péče o nezaměstnané se zvláštním zřetelem 
ke gentsl,ému systénlu. 

Dr. O takar S c h Li II e r (Prah a). 

Až do konce světové války nebyla v bývalém Rakousku pro
váděna státem péče o nezaměstnané. Jiní veřejnoprávní činitelé, 

hlavně obce, pečovaly sice O nezaměstnané v dobách předválečných 
i později za války, pokud tehdy nezaměstnanost byla, ale péče ta 
nebyla jednotná, ustálená a trvalá, nýbrž jen případ od případu Pľo

váděná, a to obyčejně tenkľáte, když nezaměstnaní shluknuvše se 
požadovali dúrazně práci. Tak v Praze se před válkou stávalo, že 
nezaměstnaní demonstrací " docilovali toho, že magistrát jim přika

zoval práce nouzové obyčejně na městs~ých hradbách. 
V tehdejších dobách nenabyla totiž nezaměstnanost tak velkého" 

rozsahu jako po válce, neboť tenkráte dělníci kvalifikovaní i nekva
lifikovaní z největší části nalezli práci a pokud snad nenalezl odborný 

·dělník zaměstnání ve svém oboru, tu přijal práci nekvalifikovanou, 
l)ři čemž konkuroval s dělníkem neodborným. A dělníci nekvalifiko 
vaní byli spokoieni s prací jakoukoliv, třeba i nejnižšího druhu; hlav
ním oborem pracovním těchto dělníků byly jmenovitě práce t. zv. se- " 
zonní, POkUli. snad nevyžadovaly sil kvalifikovaných. Málo tudíž děl
níků zůstalo za normálních pracovních poměrů tehdy bez zaměstn:mí 
a prá ce; jen snad lidem štítícím se práce na zaměstnání nezáleželo. 
Nutno však podotknouti, že vyskytovaly se i tehdy případy, že i větší 
počet dělníků řádných zůstal bez zaměstnání, ježto v Eěkterých obo
Tech následkem stagnace a přechodných krisí v průmyslu práce ne
bylo. V těchto případech byli odkázáni povětšinou na nepravidelné 
podpory různých spolků, dělnick5Tch svépomocí a družstev a v po
slední řadě i na chudinské podpory své obce, CQž zajisté naplúovalo 
duši dělníka řádného a pracovitého trpkostí, neboť to pokořovaío jeho 
lidskou důstojnost. 

Takové pomě-ry mohly trvati jen v době, kdy kapitalismus téměř 
neomezeně ovládal práci. Ke konci ?větové války však začínal obrat. 
K tomu přispěly především nové směry sociální, jimiž Evropa mu
sela se zabývati, ježto o.rganisované dělnictvo poznalo svoji sílu a ži
dalo za úpravu otázek, dělnických i za účast ve" veřejné správě. Státy 
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poznaly nutnost připraviti se včas na dobu poválečnou, ježto bylo lze 
předvídati, že po skončení světové války nezaměstnanost jakožto 
přirozený dúsledek války bude značná. Vlnou tou bylo zasaženo i bý
valé Rakousko, jež ještě tíživěji mohlo pociťovati než jiné válčíd 
státy jednu z obžalob zločinné války - nezalněstnanost. Zmítané lÚ

rodnostními zápasy, sevřené vítězícími státy c1olwdovými a zvolna 
se již ro.zpadávající Rakousko přístupuie tudíž na 3 klonku světové 

války v roce 1917 ku zřízení ministerstvct sociální péče císařským 
rozhodnutím ze ďife t: října 1917 s počátkem působnosti od 1. ledna 
1918. Působnost, jež byla pro rakouské ministerstvo sociální péče 
určena vyhláškou veškerého ministerstva ze dne 27. prQsince 1917, 
č. 504 říš. zákona, vztahovala se na záležitosti, jejichž úprava stala 
se akutní válečnými poměry, a sice péče o mládež, o válečné nedu
živce a jich pozústalé, pak sociální pojištění, živnostenské právo děl
n1tké a ochrana dělnictva, bytové záležitosti a po.slézc ochrana vy
stěhova1cú, zprostředkování práce a péče o nezaměstnance. 

Ministerstvo , sociální péče bývalého I(akouska nenwyedlo 
v krátké době svého púsobení v bo.uřlivém roce 1918 sice žádnou pro
nikavou reformu pro dobu poválečnou v oboru péče o nezaměstr.ané, 
nicméně zařaděním této agendy do oboru půso.bnosti ministerstva, 
tedy nejvyššího ' úřadu státního. hyl dán podklad prn budoucí prov:t
dění péče o nezaměstnané se strany státu, čímž zajisté učiněn vý
znamný krok na poli sociální péče vúbec. 

Za těchto poměrú nastal převrat 28. října J 918 a zřízení samostatné 
republiky Československé. Funkci rakouského . ministerstva sociální 
péče převzalo ministerstvo sociální péče republiky Československé, 
zřízen é spolu s jinJ'rmi nejvyššími správními úřady na podkladě zá
kona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 2 Sb. z. a n. 

Naš-= ministerstvo. sociální péče počalo svoji púsobnost za mimo
řádně neutěšených poměnJ. Nezaměstnanost vzrostla veHkou měrou. 
TovánlY většinou za války přetvořené na vfrrobu válečného mate
riálu nemohly ihned přejíti do mírového stavu; také scházely Hm 
nutné suroviny .i stroje. Též obchod vázl následkem neiístoty vývoje 
politických a valutárních poměrů u okolních států. 

Okolnosti právě uvedené měly přirozeně neblahj'r vliv na neza
městnanost. Nejen dělníci, kteří dosud v továrnách jmenovitě na vá
lečný materiál pracovali, zůstal'i bez zaměstná d, nýbrž šiky jejich 
byly značně rozmnoženy přílivem vracejících se, demobilisovaných 
dělníků-vojákú z fronty. 

Tu československé ministerstvo sociáln í péče rázně se podjalo 
úkolu uspořádati péČi o nezaměstnané, jak toho vyžadovaly poválečné, 
mimořádně t~žké poměry hospodářské. 

Zákonem ze dne 10. prosince 1918, Čí,S. 63 Sb. z. a ll .• o p_octpo-r 
nezaměstnaných, bylo stanoveno, že příslušníci čs1. 3tátu, odkázaní 
svojí výživou na mzdu nebo služební požItky a podléhající zákonu 
o pojištění dělníkú v nemoci ze dne 30. března 1888, z. ř. čís. 33, (nyní 
s novelami) nebo zákonu o bratrských pokladnách ze dne 28. čer-

vence 1889, z. 
poru v nezam 
vojenské, prop 
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ní péče rázně se podjalo 
Iho vyžadovaly poválečné, 

63 Sb. z. a ]1.. o p_odp.ole-
šníci čsl. 3tátu, odkázaní 
ltky a podléhajÍcí zákonu 
1a 1888, z. ř. čís. 33, (nyní 
dadnách ze dne 28. čer-

vence 1889, z. ř. čís. 127 (nyní zrušený), moho.u činiti l1i1rok na pod
poru v nezaměstnání (§ 1, odst. 1 ~ a že nárok též mohou činitI osoby 
vojenské, propuštěné ze služby vojenské, ncb osoby, které podléhaly 
zákonu ze dne 26. prosince 1912, z. ř. Č. 236, o. vá!ečnych úkGnech 
(demobilisovní) (§ 1, odst. 2). 

Zákon tento platil původně do 15. února 1919; účinnost jeho v:;ak 
byla čtyřikrát prodloužena s některými změnami, dvakrát zákonem, 
dvakrát vládním nařízením.1) 

Z krátkých lhůt - po dvakráte přes čtrnáct dní - po které pro·· 
dlužována byla platnost prvního zákona čsl. republiky o podporách 
nezaměstnaných ze dne 10. prosince 1918, čís. 63 Sb. z. a n., je patrno, 
že si byl zákonodárce vědom neúplnosti a nedostatečnosti prvního. zá
kona v oboru péče o nezaměstnané a že prodlužování jeho platnosti 
mělo za účel získati času na vypracování nového zákona, dokonalej 
šího a plně přizpůsobeného poměrům nastalým v roce 1921 a ná
sledujících letech. Pro prodlužování tohoto zákona i1a tak krátké lhůty 
bylo s počá tku také rozhodujícím ustálené mínění, že nezaměstnanost 
za jistou dobu pomine sama sebou, až po převratu se hospodářské 
poměry konsolidují; což se však n-estalo tak rychle, jak bylo původně 
předpokJ2dáno. 

Úprava nová v roce 1921 se stala dvěma zákony; jsou to: 
1. Zákon ze dne 19. července 1921, čís. 267 Sb. z. a n., o státním 

příspěvku k podpoře nezaměstnaných; -
2. zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 322 Sb. z. a n., o podpoře 

nezaměstnaných. 
Předchozí dva zákony JSOLl nejdůležitější a nejo.bsáhlejší, jež 

v oboru péče o nezaměstnané byly vydány do dnešního dne v re
publice Československé. Jsou to pilíře, na nichž spočívalo veškeré 
další budování péče o nezaměstnané v do.bě popřevratové a kdy 
každ~r měl značný význam pro dobu, pro kterou byl určen, jmenovHě 
zákon ad 1., který platí nyní: C b 1 

Zákon ze dne 19. července 1921, čís. 267;:). 
z. a n., j (m ž odL dub n (\ t. r. s e z a vád í v o b or u I 
pec e o 11 e z a mě s t na n é - t. zv. g e 11 t s k ý s y s t é m.~) 
Zákonem tímto měl býti zaveden nový způsob provádění péče o ne
zaměstnané, odlišný od dosavadního. Dle zákona čís. 267 Sb. z. a n. 
z roku 1921 nemá jenom stát nésti veškeren náklad na podpory Jako 
se dálo dosud, nýbrž mají vlastní podpory v nezaměstnanosti vy-

1) Zákonem z 12. ún\ora 1919 čís. 63 Sb. z. a n. do 15· března 19 19, 
vládním nařízením z J 3. bi-ezna 1C)19, čís. 127 Sb. z. a n. do 31. bi-ezna 
1919 a opětně v ládním n.ai-í zením z 27. bi-ezna 1919, čís. 157 Sb. z. a n. 
do 15. dubna 1919 a kcnečně zákonem z 10. dubna 19 19, čís. 195 Sb . 
z. a n. nadále t. j. až do zákon,a ze dne 12. srpna 1921 _ čís_ 322 Sb. z. 
a n. o podpoi-e nezaměstnan)TCb, kter)'T llyl dne 5. září 1921 vyhlášen a 
nabyl účinnosti 14 dní po vyhlášen í. . 

2) V Gentu v Belgii před 25 lety v doL>ě veliké nezaměstnanosti 
bylo usneseno v měst ké rad', aby město pr-j p ívalo odb o rov}'m orga
nisacím na nutný ná.klad pi-i v}'platě podpor v n e z~1111ěstllallosti 
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pláceti zvláštní odborové organisace zaměstnanců, kdežto stát zú
častní se akce jen zvlá štními příspěvky. 

Z důvodu, že uvedEní v činnost zákona o gentském systému vy
žadovalo mnoho přípravných prací, nebylo možno stanoviti ihned den 
jeho účinnosti, jako u jiný-ch zákonů, nýbrž bylo v § 15 zákon~ usta
noveno, že »zákon tento nabývá účinnosti dnem, který určí ministr 
sociální péče v do.hodě s ministrem financí vyhráškou~(. Tato vy
hláška byla uveřejněna ve Sbírce zákonů a nařízení teprve 10. ledna 
1925 v částce 3, ročníku 1925 jako »vyhláška ministra sociální péče 
v dohodě s ministrem financí ze dne 23. prosince 1924, čis. 4 Sb. z. 
a n. z roku 1925«, dle níž stanoví se počátek účinnosti zákona ze 
dne ] 9. července 1921, čís. 267 Sb. z. a n. na den 1. dubna 1925. 

Pomalu čtyři roky uplynuly mezi dobo.u vyhlášení zákona ve 
~bírce zákonů a nařízení a počátkem jeho účinnosti. Na tu dobu, než 
wešel v platnost zákon v předchozím odstavci uvedem'r z roku 1921, 
byl určen druhý z á k.o n z e dne 12. srp n a 1921, čís. 322 
S b. z. a n., o pod p oře n e z a m ě s t n a n Ý c h, dle něhož 
v § 23 se zrušují zákon o podpoře nezaměstnaných Ze dne 10. pro
since 1918, čís. 63 Sb. z. a n. a všechna zákonná ustanovení jej do
plňLljící a pozměňující; zákon tento nabyl účinnosti 14 dní po vyhlá
šení a pozbyl ji dnem 31. prosince 1921. 

Účinnost zákona čís. 322 Sb. z. a n. z roku 1921 byla prodlou
žena pětkráte , vždy zákonem a sice: zákonem ze dne 21. prosince 
1921 čís. 482 Sb. z. a n. od 1. ledna 1922 do 31. března 1922, záko
nem ze dne 4. dubna 1922, čís. 115 Sb. z. a n. do 31. pro.since 1922, 
zákonem ze dne 21. prosince 1922 čís. 400 Sb. z. a lL do 31. pro
since 1923, zákonem ze dne 21. prosince 1923, čís. 263 Sb. z. a tl. do 
30. června 1924, posléze zákonem ze dne 26. června 1924, čÍs. 139 
Sb. z. a n., nejdéle do 31. března 1925, t. j, do. té doby, než nabude 
účinnosti zákon ze dne 19. července 1921, čís. 267 Sb. z. a n., o stát
ním příspěvku k podpoře nezaměstnaných. 

Veškeré tyto předchozí zákony . prodlužovaly pouze platnost 
zmíněného zákona, aniž by íej měnily; pouze zákony ze dne 21. pro
since 1921, čís. 482 Sb. z. a n. a ze dne 21. prosince J 922, čís. 400 
Sb. z. a n. nastaly jisté změny. 

Oba zákony, ze dne 19. července 1921, čÍs. 2G7 Sb. z. a n., 
o státním příspěvku k podpoře nezaměstnanýcH a zákop. ze dne 12. 
srpna 1921 , čís. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných mají pro 
obor péče a nezaměstnané mimořádně značn1r význam a proto nutno 
o nich ještě podrobněji pojednati. 

Dle zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 322 Sb. z. a n., o pod
poře nezaměstnaných stanoví se v § 1., kdo má náro.k na podporu 
v nezaměstnanosti, v § 2. kdo ho nemá a v § 3. kdo ho pozbývá. 
Nárok na podporu mají dle § 1. zákona příslušníci Československé 
republiky, kteří podléhajÍ povinnému nemocenskému pojištění za 
podmínek, uveden1rch v zákoně; dále mohou činiti nárok za stejn)Tch 
podmínek občané, kteří propuštěni Qyli z činné služhy vojenské nebo 
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~bou vyhlášení zákona ve 
účinnosti. Na tu dobu, než 

lvci uveden"fr z roku 1921, 
srp n a 1921, čís. 322 

1 ě s t n a n Ý c h, dle něhož 
lěstnaných ze dne 10. pro
~ákonná ustanovení jej do
účinnosti 14 dní po vyhlá-

z roku 1921 byla prodlou
:onem ze dne 21. prosince 
do 31. března 1922, zúko-
a n. do 31. pro.since 1922, 

10 Sb. z. a ll. do 31. pro
)23, čís. 263 Sb. z. a tl. do 
26. června 1924, čís. 139 

i. do. té doby, než nabude 
čís. 267 SO. z. a n., o stát-

ilužovaly pouze platnost 
lze zákony ze dne 21. pro
Zl. prosince J 922, čís. 400 

1921, čís. 267 Sb. z. a n., 
aných a zákop. ze dne 12. 
nezaměstnaných mají pro 

~n"fr význam a proto nutno 

S. 322 Sb. z. a n., o pod
ldo má nárok na podporu 
l v § 3. kdo ho pozbývá. 
přísl ušnÍCi Československé 
~mocenskél11U pojištění za 
>Ll činiti nárok za stejn"frch 
inné služhy vojenské nebo 

z povinnosti k zvláštním úkonům za mobi1isace a ve válce pvJle 
§ 3. branného zákona ze dne 19. března 1920, čís. 193 Sb. z. a n., 
a podle zákona o válečných úkonech ze dne 26. prosince 1912 čís. 
236 ř. z., pokud se t"fr če dle zák. čl. LXVHI. 1912; pokud jd~ pak 
o příslušníky cizího státu, mohou tito obdržeti podporu v nezaměst
nanosti za t~Tchž podmínek jako příslušníci Česl(oslovenské repu·
bIiky, má-li tento cizí stát obdobné opatření a nakládá-li s přísluš
níky Československé republiky jako se svými státními přfslušfiíky. 

Dle § 2. zákona je taxativně stanoveno, kdo nemá nároku na 
podporu a to: 

1. stávkující nebo z práce vyloučený po dobu stávky nebo 
výluky; 

2. vlastní vinou ze zaměstnání propuštěný, nebo kdo dobrovolně 
práci opustí bez závažné příčiny; 

3. kdo pro své tělesné nebo duš·~vní viastnosti nellÍ pravidelného 
zaměstnání schopen; .. 

4. kdo požívá příspěvku nemocenského od některé nemocenské 
poklr.tclny; 

5. kdo požívá vyživovacího příspěvku; 
6. kdo má majetek, důchod, nebo jiný příjem, zabezpečující jeho 

nezbytnou výživu po dobu nezaměstnanosti; 
7. kdo se zdržuje mimo území republiky Československé; 
8. sezonní dělnjci. . 
V § 3. se pak taxativně uvádí, kdo pozbývá nároku na podporu 

a to· 
1. kdo byl již nepřetržitě podporován po da.bu púl roku; ministr 

ociální péče v dohodě s ministrem financí múže uVedenou lhůtu 
pro dělníky jednotlivých odborů a obvodů prodloužiti až na dGbu 
jednoho roku (článkem 1. zákona ze dne 21. prosince 1922, čís. 400 
Sb. z. a ll. prodla.užena na dobu jednoho a půl roku); 

2. kdo bez důvodné omluvy zanedbá povinná hlá;enÍ u. veřejné 
zprostředkovatelny práce; 

3. kdo bez dúvodu odmítne v (.~řejnou zprostředkovatelno.u práce 
přikazovanou práci, jeho tělesným silám a duševnim schopnostem 
přiměřenou, pokud neporušuje jeho odba.rnou zpúsobilost a jest pla
cena podle mzdového farifu, nebo není-li mzdového tarifu, podle sa
zeb v místě obvyklých; 

4. kdo odmítne bezdllvodně pracovní výkon za mzdu, odpovída-
jící přijaté podpoře; 

5. kdo bezdůvodně opustí nouzovou práci, koná ji nedbale nebo 
zaviní své propuštění; 

6. u koho dodaí:čně nastanou okolnosti uvedené v §2. (uveden 
shora). 

Z § 4. zákona jest vidno, jaké výše podpory v nezaměstnanosti 
dostupuií a to: 1. podpora obnáší 8 Kč denně v obcích do 7.000 oby
vatel, v a.bcích nad tento počet 10 Kč; 2. mimo osobní podporu v ne
zaměstnanosti obdrží podporovaný rodinný příspěvek pro osohy ži-
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jící s ním ve společné domácnosti a výživou na něho odkázané a to: 
a) pro mall želku nebo družku 2 Kč, b) pro. děti vlastní i nevlastní do 
dokonaného 14. roku 1 Kč; 3. celková podpora hlavy rodiny i s ro
dinnými pl~íplatky' nesmí přesahovati denně 16 Kč u osob v obcích 
do 7.000 obyvatel bydlících a 18 Kč denně v obcích maHcích obyvatel 
více než tento počet. 

Důležité bylo ustanovení § 8. cit. zákona, dle něhož podpora 
v nezaměstnanosti se poukazuje z~~ě předem na jeden tyďen po 
uplynutí 7 dnů od uplatnění nároků na podporu v nezaměstnanosti 
u povoluiícího. úřadu; dodatečně ~ e podpora nevyplácí; za neděle a 
státní svátky podpora nepřísluší. 

Dále i~ou předpisy §§ 13. až , 16. záko.na čís. 322/1921 Sb. z. a n. 
o práocch nouzových; předpisy tyto nebyly vůbec převzaty Jo. zá
kona ze dne ] 9. července 1921, čís. 267 Sb. z. a n., o státním pří · 
sP'ěvku k podpoře nezaměstnaných a není tudíž potřebí o nich po
drocn ěii pojednávati. 

Zaiímavý jest předpis § 17. zákona, na kterém spočívalo řizení 
refundační3) při vJ'rplatě podpor v nezaměstnano.sti; dle tohoto § se 
ministr sociální péče Zl1!oci1uje, aby povolil jiný postup !Jh udělov3.ní 
podpor v nezaměstnanosti podre tohoto zákona skupinám podnikt!
te1l1, kteří nechtějíce propustiti nezaměstnané dělníky, vypíáceH jim 
nadále částečné mzdy aspoň ve výši těchto podpor. 

§ 18. zákona stanovil, že ministr sociální péČe se zmocuuje, aby' 
ve vhodné době podpory tímto zákonem stanovené, vyslechn uv dobré 
zdání zúčastěnJ; ch odborových organisací, snížil a po. případě vyplá
cení iich zastavil, a to buď vůbec nebo pro iednotlivá odvětví vý
robní nebo pro jednotlivé obvody územnÍ, když pracovní příleiitost 

všeobecně nebo v tom kterém odvětví nebo obvodě dostatečnou :il1ě 

rou vzrostla nebo cena životních potřeb značně poklesla. 
Na tomto zákonném podkladě vzhledem na zlepšené hospodářské 

poměry v roce 1924 byla snížena výměra podpor stanoveny'ch v § 4. 
zákona počínajíc 1. červencem 1924. Snížení obnášelo u osob samo
statně výdělečných 35%. II pHslušníkú domácnosti taktéž 25%. V'JT
měra celkové podpory hlavy rodiny i s rod. příplatky snížena o 12'5 
]Jroc. resp. 14%. Rodinné příplatky nebyly změněny. Tyto sazby 
měly platnQst pro zákonnou 6měsíční dobu podporování. Pro 7.-9. 
měsíc byla stanovena podpora polovinou obnosů ,Jůvodně stanovený-ch 
(§ 4. zák. Č. 322/1921 Sb. z. a n.). Po vypršení 9. měsíce přestalo pod
porování vúbec. 

Též § 19. zákona je důležitý PC' té stránce, že se jím vláda 
zmocňuje, aby núízenim rozšířila působnost tohoto zákona i na jed
notlivé odbory sezonních dělníků a aby pro ně stanovila zvláštní 
podmínky co do. vzniku a trvání nároku, jakož i co do v~Tše podpory, 
vyslechnuv~i dobrozdání zúčastněn~Tch ústředen odborov~rch orga
nisací. 

3) ]~íz c n í r efund ační j e t akové l- íz ení, jímž činit e l k pl acení po
v inný hradí d o d a t ečně pl a ty jin ému činit e li , které tento za něh o zá
lohově pi-ed em k on al. 
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Vláda použila daného zmocnem pro dělnictvo stavební (nařizení 
vlády čís. 11 a L?8 Sb. z. a ll. z roku 1922, čís. 10 a 264 Sb. z. a n. 
z roku 1923). 

Tímto by] by obsahově probrán , pokud jde o dlI1ežitější ustallO
vení, zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 322 Sb. z. a n., o podpofe ne· 
zaměstnaných a nutno nyní seznati též blíže zákon ze dne 19. čer
vence 1921, čís. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře ne
zaměstnaných, zákon to mnohem dúležitější, který od 1. dubllu to
hoto roku nabyl u nás platnosti. 

Zákon ten, jímž zaveden byl tl nás »g e n t s k ý s y s t c m.:-- a 
o němž již shora byl stručně podán přehled, staví celou péči o neza
městnané na jinou - pro nás novou - základnu. § 1. cit. zákona 
jest obdobnJ'r § 1. zákona čís. 322 Sb. z. a n. z Toku 1921 a zní: 

(1) PříslušnÍCi Českoslo.venské republiky, kteří podléhají povin
nému nemocenskému pojištění, mohou si zaiistiti nárok na státní 
příspěvek k ]iodpoře v nezaměstnanosti za podmínek uvedených 
v tomto zákoně . 

(2) Příslušníci cizího státu mohou obdržeti státní příspěvek 
k podpoře v nezaměstnanosti Z8 tJ'Tchž podmínek jal<o příslušníci 
Československé republiky, má-li tento cizí stát obdobné opatřer..í a 
nakládá-li s příslušníky Československé republiky jako. se svými 
státními příslušníky . 

Dle odstavce 2. § 1. přiznán byl státní příspěvek k podpoře v ne
zaměstnanosti státním příslušníkl~lm republiky }~akouské a Něll1ecké. 

V § 2. pak zákona se praví, že nárok na státní příspěvek k pod-
poře v nezaměstnan.osti mají členové odborové Qrganisace zaměst
nancú, která podle svých stanov a pravidel poskytuje členům pod
pory v nezaměstnanosti; v § 3. v"fTslovně dále se uvádí, že státní 
příspěvek je pří pIa t k e m k podpoře v nezaměstnano.sti, vyplá
cené odborovou organisací; odborová organisace vyplácí jej neza
městnanému na Ílóet státní pokladny současně s touto po.dporou. 

Dle § 4. zákona musí se odborová organisace zaměstnan(:ů při 
výplatě státního příspěvku k podpoře v nezaměstnanosti dditi jist~'mi 
ustanoveními; uvádějí se zde nejdůležitější z nich a to: 

ad 1. členství v odborové organisaci nesmí býti vázáno jinou 
podmínkou než tím, že člen je zaměstnán v příslušném .pracovním 
odboru a platí organisaci stanovené příspěvky; odborová organisac:e 
může však ze záva žnJ'rcl I dúvodú omeziti členská práva někter~ho 
ze svých čienů pouze na nárok na Po.dPOľll v nezaměstanosti a státní 
příspěvek k ní a upraviti přiměřeně povinnosti tohoto člena; při 
volbě organisace a zjištění přísl ušnosti k ní zaručuje se zaměstnanCllm 
plná svoboda; 

ad 3. neplacení příspěvků pro nemoc, pokud nepřesahuie douy 
6 týdnů, nemúže odůvodniti ztrútu nároku n0. podporu v nezamést
nanosti; 

ad 4. přiznání státního příspěvku musí býti vázáno na průkaz, 
že se nezamě.stnaný marně hlásil o zaměstnání II veřejné zprostřec1-
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kovatelny práce, nebo u odborové zprostředkovatelny práce, která 
bude v tom směru uznána za rovno.cennou zprostředkovatelně ve

'1ejné, ihned, jakmíle se stal nezaměstnaným, a že se hlásil o podporu 
v nezaměstnanosti; 

ad 5. další vyplácení státního příspěvku je vázáno na průkaz, 
že se nezaměstnaný hlásil aspoň třikráte v týdnu u veřejné 
zprostředkovatelny práce nebo místa, které zprostředkovatelna ozna
čila, } ,:č by mu to bylo. z vážného dúvodu znemožněno; 

ad 6. podpory v nezaměstnanosti a státní příspěvek k nim musí 
býti účtovány odd ě 1 e n ě od ostatního hospodářství odborové or
ganisace; 

ad 7. odbo.rová organisace je povinna podrobiti se státnímu do
hledu ministerstva sociální péče, prováděnému s ministerstvem H
nan í na hospodaření státním příspěvkem. 

V § 5. zákona se stanoví, kdo nemá nároku na státní příspěvek 
a v § 6., kdo ho pozbývá. 

V dalším budou u obou §§ uvedeny jen ony příčiny, které mají 
za následek, že nárok nevznikne resp. zaniká, jež jsou nové neb 
aspoň značné odchylné od důvodů citovaných již vpředu u §§ 2. a 3. 
zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 322 Sb. z. a n., o podpoře neza
městnanj'rch a jež jsou důležitějšího rázu. 

Dle § 5. nemá nároku na státní příspěvek k podpoře v neza
měsŤl1anosti, kdo. nemá nároku na podporu v nezaměstnanosti podle 
stanov odborově organisace; dále kdo má sice nárok na podporu 
v nezaměstnanosti podle stanov odboTové organisace, ale nebyl pi:ed 
tím, než se stal nezaměstnaným, již po tři měsíce jejím členem; za
počítává-li však odborová organisace přistupujícímu členovi do člen-

ské doby i členství v jiné odborové organisaci, platí to i pro státní 
příspěvek. 

Dle § 6. pozbývá nároku na státní příspěvek k podpoře v ne
zaměstnanosti, kdo pozbyl nároku na podporu v nezaměstnanosti 
podle stano.v odborové organisace, kdo požíval státního příspěvku 

v nezaměstnanosti po dobu 4 měsíců v jednom roce počítaje ode dne, 
za který mu byl příspěvek vyplacen jako za první den nezaměstna
nosti, nebo kdo příspěvku požíval v témže obdo.bí po 3 měsíce ne
přetržitě. 

Významný j2st § 7. zákona, stanovící vj'rši "tátního příspěvku. 
Paragraf ten zní: 

(I) Státní příspěvek rovná se co do výše podpoře, kterou pod
porovanému vyplácí odborová organisace ze svých peněz. 

(2) Součet pod POTY a státního příspěvku nesmí převyšovati dvě 
třetiny poslední mzdy nezaměstnaného; oč ji pr-evyšuje, o to sníží 
se státní příspěvek. 

(3) Ukáže-li se toho potřeba, stanoví se nařízením, jaké částky 
nesmí státní příspěvek denně převyšovati. 

(4) Vláda se zmocňuje, aby po dobu poválečných poměrů hospo
dářských po slyšení ústředen odborových organisací stanovila naří
zením pro přesně určené období časové jak v}Tjimky ze zásady 
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v odst. 1. stano.vené, tak i neimensl vymeru státního. příspěvku pro 
muže, ženu a pro zaměstnance svobodného nebo ženatého. 

V důsledku ustanovení odstavců 3. a 4. předchozího § 7. zákona 
bylo vydáno vládní nařízení ze dne 23. prosince 1924, čís. 3. Sb. z. 
a n. z roku 1925, kterým se stanDví nejvyšší výměra státníhc pří

.spěvku k podpoře nezaměstnan)'rch, jakož i výjimky ze zásady o. PD
měru výše státního příspěvku k výši pOdpDry vyplácené Ddborovou 
QrganisacÍ. 

Dle tohoto. naHzení nesmí státní příspěvek k podpoře, kterou 
podporovanému vyplácí odborová organisace ze svých peněz, převy
š ovati částku 12 Kč denně (§ 1. vl. nař.). 

Povšimnutí zasluhují ještě §§ 8. a 9. zákona, v nichž všeobecuě 
e stanoví způsob výplaty a účtování státního příspěvku (»nárok na 

státní příspěvek v nezaměstnanosti příslUŠÍ nezaměstnanému ode dne, 
kdy se o něj hlásil, trvá-li nezaměstnanost aspoň 8 dní«; »způsob 

účtování státního příspěvku odborovou organisací, jakož i provádění 
tátního dohledu určí ministr sociální péče v dohodě s ministrem 

financí «). 
Důsledkem předpisu § 9. zákona bylo vydání vládního nařízení 

'7;:e dne 29. srpna 1924, čís. 186 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon 
ze dne 19. července 192], čís. 267 Sb. z. a 11., o státním příspěvku 
k podpoře nezaměstnaných; to.to vládní nařízení probírá postup při 
přihláškách a výplatách podpor v nezaměstnanosti a státního pří

spěvku k nim, jakož i účtoyání a provádění státního dohledu na 
hospodaření státním příspěvkem. 

Ze zbývajících §§ zákona družno se zmíniti ještě o § 10., dle 
něhož se vláda zmocňuje, aby nařízením rozšířila působno.st tohoto 
zákona i na jednotlivé odbory sezonních dělníků; pak § 11., dle ně
hož právní jednání a listiny týkající se státního .příspěvku k podpoře 
v nezaměstnanosti jsou osvobozeny od kolkův a poplatkíl; dále Š ] 2., 
jímž se stanoví, že podpora v nezaměstnanosti a státní příspěvek ' 
k ní nemají právních následků podpory chudinské; § ] 3. obsahuje 
trestnr ustanovení a posléze § 14 - zákona, jímž se předpisuje, že po
k uty podle tohoto zákona uložené připadají státní pokladně pro účely 
.sociální péče. 

Tímto. by ly by probrány nejvýznačnější předpisy tohoto zákona. 
Nyní je účelno pojednati o vfrho.dách případně i nev)'rhodách zú

"kona ze dne 19. července 1921, čís. 267 Sb. z. a n'., o státním pří
spěvku k podpoře nezaměstnan)'rch. Pro stát v ohlťdu finallčním je 
"hlavní a nepopíratelnou výhodou tohoto zákona to, že zavedením 
gentského systému bude ulehčeno státním financím, neboť stát ne
nese nyní veškeren náklad spojený s výplatou podpor v nezaměst-· 
·nanosti, jak to bylo dle předchozího zákona čís . 322/1921 Sb. z. a ll. 

o podpoře nezaměstnaných, nehledě k výjimečnému po.stupu spočÍ
vajícímu na § 17. tohoto zákona (řízení refundační), nýbrž pouze po-
10vici všech výdajů, jelikož dle ustanovení § 7., odstavce 1. zákona 
ťís. 267/1921 Sb. z. a n. ro.vl1á se státní příspěvek co do. v)'rše pod-
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poře, kterou podporovanému vyplácí odborová organisace ze svých 
peněz. 

Dlužno však poznamenati, že tento finanční efekt pro stát je 
"piecbodně paralysován ustanovením odstavců 3. a 4. téhož § í. zá
kona čís. 267/1921 Sb. z. a n. (zákonná citace je vpředu uvedena), 
dle nichž nařízením může býti pro přechodnou dobu stanoven státní 
příspěvek v jiné výši než organisační podpora. Naříze1lí tohoto 
drubu bylo vskutku vydáno jako. vládní nařízení ze qne 23. prosince 
1924, čís. 3. Sb. z. a 11. z roku 1925, jímž se stanoví jisté výjimky 
ze zásady, že státní příspěvek má se rovnati podpoře, vyplácen~ od
borovou organisací z vlastních peněz; platnost zmíněného vládníbo' 
nařízení je ovšem o.mezena pro přesně určené ohdobí časové a to do 
31. prosince 1926. 

I Jinou praktickou výhodou zavedeného gentského systému je dů-

lťžitá okolnost, že nyní přechází téměř veškerá starost o n~zaměst
nané na zaměstnance, tudíž na vlastní interesenty. Stát předal VŠfch
nu agendu s péčí o nezaměstnané spojen:Ju odborovým organisacím 
jakožto ústředím jednotlivých odvětví průmyslu, obchodu atd.; ústředí 
ta pak vztahují s~ na všechny příslušníky toho ' kterého určitého 
oboru pracovního, kteří musí bJ'rti povinn~'Tmi členy svých příslušných 
odborových organisací. Všichni členové platí člensk~ příspěvky, 
z nichž jistá kvota je určena pro podpůrný fond k čelení nezarr. ěstna
nosti; z fondu tohoto pak vyplácej] odborové orgahbace sv}'m ne
zaměstnaným členům podpory v nezaměstnanosti spolu s příplatkem 
k nim - státním příspěvk:m -, který pak dodatečně státní finClnčnÍ 
správa odborovým organisacím hradí. 

Tento nový způsob výplaty podpor v nezaměstnanosti mohl by 
býti charakterisován jako krok k příštímu pojišťování proti lleza-,
městnanosti. 

Ježto nyní zaměstnanci vedou správu péče o nezaměstnané, jež 
jedině. a pouze se dotýká jich samých, musí míti přirozeně na tem 
velký zájem jako přímí účastníci, aby správa ta i hospodaření bylo 
vybudováno i vedeno na základech správných a v každém směru 
co nejkorrektněji. 

Státní správa přihlíží k této činnosti jen nepřímo, dbajíc, aby se 
státními penězi o.dborovým organisacím svěřenÝmi, t. j. se státním 
příspěvkem, bylo co nejlépe a nejbedlivěji hospodařeno , a omezuje 
se v tom směru tudíž na stanovení odd ě len é h o l1čtovánÍ podpor 
v nezaměstnanosti a státního příspěvku k nim od ostatního hospo
dářství odborové organisace (§ 4., odst. 1., čís. 6 zákona čÍs. 2b7/1921 
Sb. z. a n.) a pak na (určení způsobu účtování státního příspěvku od~ 
borovou oragnisací, jakož i provádění státního dohledu na hospoda
ření státním příspěvkem (§ 4., odst. 1., čís. 7 a § 9. zákona čís. 
267/1921 Sb. z. a n.). 

Jsou-Ii okolnosti tu uvedené výhodami nového systému, jsou tu' 
naproti tomu okolnosti jiné, které snad jinými mohly 11Y býti pova-
žovány za nevýhodné. 
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Takovou okolností jest nucené organisování každého zaměst
nance. Kdo chce míti nárok na podporu v nezaměstnanosti a státní 
příspěvek k ní, musí býti členem nějaké odborové organisace; jinak 
žádných nároků nemá. 

Aby snad nuceného tohoto organisování nemohlo býti snadno 
využito k roztřiďování členů (dle národností, náboženství, politického 
smýšlení, atd.) stanoví § 4.', odstavec 1.. pod čís. 1. zákona čÍs. 267 
Sb. z. a n. z roku 1921, že »členstvÍ v odborové organisaci nesmí 
býti vázáno jinou podmínkou než tím, že čľen je zamě'stnán v pří
slušném pracovním odboru a platí organisaci stanovené příspěvky «. 

Kromě této uvedené a možné nevýhody dlužno ještě vytknouti 
roztř'štěnost na velký počet různých odborových organisaCÍ, jež 
sm;-střed'uH své členstvo dle odvětví průmyslu, obchodLl atd., kdežto 
dříve dle zákona čís. 322 Sb. z. a n. z roku 1921 prováděl péČi o ne
zaměstnané všech pracovních obonl v tom kterérn politickém okrese 
vždy politický úřad 1. stolice, dle jehož poukazů .pak příslušný berní 
úřad podpory vyplácel. 

Pokud jde o provádění státního dohledu nad odborovými 0rgani
sacemi, jež hospodaří státním příspěvkem k podpoře nezaměstna
ných, tu dlužno uvésti, že po té stránce prozatím neobejdeme se 
bez jistých obětí hmotných se strany státu, ježto bude nutno prová
děti stálou a důkladnou kontrolu za tím úč~lem, aby praktické pro
vádění předpisů ľůzn~'Tmi odborovými organisacemi bylo stejnoměľllé 
a odpovídalo jednotným směrnicím daným zákonem. Výslovně se 
praví »prozatím«, ježto později snad ukáže se i v tomto směru v"J'
hodnost nového způsobu výplat podpor v nezaměstnanosti. 

K závěru tohoto článku se podo.týká, že výhody nového zpÍlsobu 
výplat podpor v nezaměstnanosti podle gentského systému, jenž te
prve krátce je uveden v život, bude možno seznati teprve po uply
nutí jisté doby jeho působnosti. 

K problému československého státního 
územÍ. 

Vladimír Vy br a 1 (Brno). 

(Dokončení.) 

Simák klade si za úkol stanoviti čsl. stútnÍ území přect vs~oupe
ním v platnost oněch hlavních mezinárodních smluv. Praví, že právní 
řád může stanoviti státní! území přímo. to jest vytčením státních hra· · 
nic, a nepřímo, stanovením jednotlivých místních kompetenCÍ. Proti 
této alternativě nutno zdůrazniti, že k vytč.enÍ hranic či mezí lokálních 
kompetencí musí v ž d y dojít přes to, že byly už jinak dány, má-li 
býti místní kompetence určena jed n o z nač n ě. éeskosloveljské 
státní území bylo dle Šimáka stanoveno obojím způsobem. Pří m J " 


