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Cis. 11.

nařízení ministra sociální péče 
ve sro-iumání se zúčastněnými ministry 

se ne li. ..ečUa 15J19,
jímž se vydávali prováděcí předpisy k zákonu 

o Shodinné době pracovní.

Pcužíváje zmocnění mně daného vydávám 
ve shodě se súčastněnými ministry ku provedení 
zákona ze dne 19. prosince 1918, čís. 91 sb. z. a 
n., o Shodinné době pracovní tyto předpisy:

Článek í.

Na základě § I, odst. 5., uvedeného zákona 
povouiji níže uvedeným skupinám podniků, aoy 
při rozdělování doby pracovní na místě úpravy, 
která předepsána jest v § 1, odst. 1. vzaly za zá
klad pro rozdělení práce období čtyřnedělní 
s podmínkou, že v tomto období nesmí, celková 
doba pracovní přesahovat! 192 hodiny.

Podniky tyto jsou:
1. Podniky zemědělské a se zemědělstvím pří

mo související.
2. Obchodní zahradnictví.
3. Cihelny.
4. Sklárny s tavením přetržitým.
5. Závody pro výrobu keramického zboží, 

v nichž se užívá pecí tavících a muflových.
6. Slévárny v příčině prací v kupolových pe

cích.
7. Mlýny a pily vodou hnané.
S. Pivovary v letní sezóně.
9. Výroba sddové vody v letní sezóně.

10. Stavební živnosti při práci na staveništích.
11. Vodárny.
12. Práce spojené s dobýváním přirozeného ledu.
13. Podniky zasilatelské a dopravní.
14. řjťční a slunné lázně.
15. Elektrárny.
16. Plavba vorů.

Článek II.
Na základě § 4, odst. 5., povoluji následujícím 

druhům podniků nepřetržitě provozovaných, aby. í

za účelem vystřídání směn prodloužily denní, 
pokud se týče týdenní dobu pracovní stanovenou 
v § Čpod tou podmínkou, že 32hodihný klid při
padne zaměstnanci vždy aspoň třetí týden na 
nedělí a že hodiny, o něž při střídání zaměst
nanců práce v týdnu přesahovat! bude čtyřicet- 
osm hodin, budou jim při výplatě mzdy počítány 
jako práce přes čas.

Podniky tyto jsou:

1. Železárny.
2. Výroba metalurgická.
3. Výroba smaltovaného zboží.
4. Vápenice, sádrárny, magnesitárny a dolomi- 

tárny, cementárny.
5. Cihelny, výroba ohnivzdorných kamenův a 

pálených karborundových a smirkových 
kotoučů.

6. Plavírny kaolinu.
. 7. Výroba zboží keramického.

8. Sklárny.
9. Výroba uhelných elektrpdův a jiných před

mětů vyrobených z plastického uhlí.
10. Výroba nádob z dřevoviny.
11. Výroba akumulátorů.
12. Výroba korkového kamene.
13. Výroba dřevoviny, celulosy.
14. Mlýny s vodní silou a mlýny větrné.
15. Sladovny a pivovary.
16. Sušení a síření chmele.
17. Výroba cukru.
18. Výroba šťávy lekořicové.
19. Výroba syrobu a hroznového cukru (cukru 

škrobového).
20. Sušárny na čekanku, řepu, brambory, zele

ninu a ovoce.
21. Výroba konserv, ovocných šťáv a salámů.
22. Lihovarnictví a rafinování lihu, výroba liso

vaného droždí.
23. Výroba bramborového' škrobu.
24. Těžba přirozených minerálních vod a jejich 

solí.
25. Průmysl chemický.
26. Průmysl tukový.
27. Rafinerie olejů minerálních a výroba cere- 

sinu.
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28. Výroba plynu ke svícení, k topení a k pohonu.
29. Samostatné elektrárny, rovněž i elektrické 

závody, které tvoří toliko- část živnosten
ského podniku jako jeho pomocný podnik. 
Prodloužení pracovní doby v těchto závo

dech muže se vztahovat! pouze na úkony uve
dené v ministerském nařízení ze dne 12. září 
1912, z. ř. č. 186.

Článek III.
Na základě § 5, odst. 2. povoluji níže ozna

čeným druhům továrních podniků, aby zaměst
návaly ženy v-sobotu i po druhé hodině odpoledne 
s ton však výhradou, že nesmí býti překročena 
v týdni celková čtyřicetiosmihodinná doba pra
covní.

Podniky ty jsou:

1. Prádelny a žehlírny.
2. Výroba smutečních oděvů.
3. Výroba sušené-zeleniny.
4. Výroba konserv.
5. Mlékárny.
6. Výroba sodové vody.
1. Cukrovary a rafinerie.
8. Tiskárny.

Č1 á n e k IV.
Na základě § 8, odst. 2. dovoluji noční práci,

t. j. práci v době od TO. hod. večerní do 5. hod. 
ranní v těchto druzích podniků:

1. Obchodní zahradnictví pro ničení nočních 
škůdců v zahradách v květnu až v říjnu, dále 
zalévání květin a doprava zboží na ranní 
trhy.

2. Podniky zemědělské, vinařské a ovocnické, 
pro obsluhu dobytka, pro práce spojené 
s úpravou a přípravou zemědělských vý
robků a s dovozem na trh, pokud práce ty 
nemohou býti provedeny vůbec nebo ne dosti 
účelně v době denní.

3. Papírny.
4. Obilní mlýny.
5. Mlékárny pro příjem a výdej mléka na ranní

trh. ,
6. Elektrárny a plynárny.
7. Podniky stavební pro práce spojené s ne

přetržitým čerpáním vody.
8. Tiskárny denních listů.
9. Výpravny novin.

10. Podniky dopravní.'
11. Divadla.
12. Podniky zábavní, hostince, hotely.
13. Živnost hudébnická.
14. Střežení závodů, hlídačská a bezpečnostní 

činnost vůbec.
15. Nemocnice, porodnice, ústavy pro choro- 

myslné, trestnice, donucovací pracovny, po- 
lepšovny.

Článek V.
Na základě § 9, odst. 2. povoluji výjimečně 

a přechodně po dobu pracovní sezóny noční práci 
žen starších 18 let pro výrobu konserv, ovocných 
šťáv, sušení zeleniny a ovoce.

Dále. povoluji po rozumu § 9, odst. 3., aby níže 
uvedené skupiny podniků zaměstnávaly v noci, 
t. j. v době od 1Ó. hodiny večerní do 5. hodiny 
ranní ženy starší 18 let, a to:

1. Podniky zemědělské pro práce uvedené 
v článku IV., pod č. 2.

2. Mlékárny.
3. Hotely a kuchyně v hostinských živnostech.
4. Nádražní pokladny podniků dopravních.
5. Telefonní a telegrafní služba.
6. Výpravny novin.
7. Divadla.
8. Zábavní podniky.
9. Nemocnice, porodnice, ústavy pro "choro- 

rnyslné, trestnice, donucovací pracovny, po- 
lepšovny.
Toto povolení budiž v závodě (ústavě) vy

hlášeno.
Č1 áň e k VI.

Na základě § 15 povoluji odklad účinnosti zá- 
■ koná v těchto podnicích, pokud by třetí směna 
nemohla býti přiměřeně obsazena:

Na dobu do 15. dubna 1919.

1. Výroba papíru.
2. Mlýny.
3. Cukrovary.
4. Sušárny rychle se kazících výrobků země

dělských.
5: Železniční podniky pro službu v dílnách a pro 

práce spojené s udržováním trati.
6. Nemocnice, porodnice, ústavy pro choro- 

myslné, trestnice, donucovací pracovny, po- 
lepšovny.

Na dobu do 30. června 1919: 
Podniky železniční pro pomocné služby v ío- 

pírnách a službu provozní.
Posléze se odkládá na dobu do 30. června 1919 

účinnost zákona ýe všech závodech pro jednotlivé 
zaměstnance, pokud jsou zvláště kvalifikovaní a 
toho času nemohou býti za ně k doplnění nacvi
čeny osoby jiné, na příklad závodní úředníci, ^to
piči, vařiči, elektromontéři, obslulioYači strojů a 
kotlů, plynmistřl, přední dělníci.

Tato ustanovení nabývají ihned účinnosti.

Dr. Winter v. r.

Zc státní tiskárny v Pr. ze.


