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§

11.

Osobám, jež byly povolány k vojenské
službě, jsou postaveny na roven
1. osoby povolané dle § 4 žák. o válečných
úkonech k osobním službám.
2. rukojmí a osoby občanského stavu, jež
nepřítel drží v zajetí.
§ 12.

Vojenská služba pokládá se za ukončenu
uplynutím dne, kdy zaměstnanec z aktivního
vojenského svazku vystoupil. Na místě tohoto
dne platí u osob v § 11, č. 1 uvedených den,
kterým konání osobní služby bylo ukončeno,
u osob v § 11, č. 2 uvedených den, kterého se
vrátily do území bývalého rakousko-uhérského
mocnářství, když nabyly opět svobody.
S 13.
Předpisy tohoto nařízení platí i tehdy,
zastavil-li zaměstnavatel v době po 25. červenci
1914 činnost svého závodu úplně aneb z největší
části, leda že bý nastalo následkem válečných
poměrů takové zhoršení osobních hospodářských
poměrů zaměstnavatele neb jeho právního ná
stupce. že nelze na něm slušným způsobem žá
dali, aby tyto závazky splnil.
§ 14.
Pokud toto nařízení neustanovme jinak, platí
o služebním poměru předpisy zákona o obch.
pomocnících i nadále. Zaměstnanec může však
žádati. aby mu byla poskytnuta dovolená po
rozumu § 17 zák. o obch. porn., teprve po šesti
měsících od opětného nastoupení služby.
Prohlášení a úmluvy, jež se uchylují od předpisíi tohoto nařízení v neprospěch zaměstnance,
jsou neplatný.
Článek II.
Zaměstnanci., kteří nejsou příslušníky re
publiky československé, zůstávají účastnými
výhod tohoto nařízení, pokud výhody ty byly
již obsaženy, v císařském nařízení ze dne 29.
imora 1916, z. ř. č. 58. Na větší výhody, které
poskytuje toto nynější nařízení zaměstnancům,
mají tací zaměstnanci jen potud nárok, pokud
výhody ty dle práva státu, k němuž přísluší tito
zaměstnanci, poskytují se také příslušníkům
republiky československé.
V případě pochybnosti jest se obrátiti na
ministerstvo spravedlnosti o závazné prohlášení.
Článek III.
Toto nařízení nabývá účinnosti duem svého
vyhlášení.
Dlužno ho užiti na všechny služební poměry,
které nebyly platně rozvázány přede dnem níže
za rozhodný prohlášeným shodou obou stran,
Pravoplatným soudním rozhodnutím neb výpo-

' vč!^z^kcínei" Připuštěnou, jakož i zákonem při
puštěným a druhé straně oznámeným prohláše
ním o propuštění neb vystoupení zaměstnance ze
služby. Předpis § 2, odst. 2. platí o všech vý
povědích, které byly dány po 31. březnu 1916.
Dnem pro zaměstnance dle předchozího od
stavce rozhodným jest, pakliže zaměstnanec
26. července 1914 již byl měsíc ve službě a v této
době vojenskou, činnost nastoupil, 1. leden 1916,
pro zaměstnance ostatní, v § 1 uvedené
31. říjen 1918.
Nařízení toto neplatí pro zaměstnance, kteří
po 31. říjnu 1918 nalezli zaměstnání co do trva
losti služebního poměru aspoň takové, jaké by
jim jinak tímto nařízením zachováno bylo.
Výkon tohoto nařízení příslnší ministerstvu
spravedlnosti.
Nařízení pozbývá platnosti dnem 31. pro
since 1919.
Dr. Kramář v. r...
Dr. Soukup v.
V. Klofáě v. r.
Aut. Švehla v.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Winter v.
Dr. řfrtíban v. r.
G. Habermann v.
Stříbrný v. r.
Dr. Bob. Vrbenský v.
Prášek v. r.

r.
r.
r.
r.
r.

Čís. 15.
Hařížení vlády československé republiky
se dne 9. ledna 1919,
jímž se obmezuje výpověď určitých služebních
poměrů.
Vláda republiky československé nařizuje na
základě zákona ze dne 24. července 1917. z ř.
č. 307.
s 1.
Služební poměry podléhající zákomi o obcl i odlij ch pomocnících ze dne 16. ledna 1910, z. ř.
č. 20, smí do 13. ledna 1919 včetně jen zaměst
naný, nikoliy také zaměstnavatel. Výpovědí
zrušiti. Výpověď zaměstnavatelem daná v době
mezi 31. říjnem 1918 a dnem, kdy toto1 nařízení
platnosti nabude, nemá právního účinku, nečiní-li
lhůía výpovědní alespoň půl roku.
Právo obou stran, žádati z důležitých příčin
(§ 25 a následující zákona o obch. pomoc.), aby
služební poměr byl před časem zrušen, za
chovává se v platnosti.
.§ 2.
Počínaje 14. lednem 1919 smí zaměstnavatel
služební poměr vypověděti, jest však povinen.
není-Ii umluvena lhůta výpovědní vůbec aneb
je-li umluvena lhůta kratší než šestinedělní, do
držet! výpovědní lhůtu šestinedělní. Jde-li o za
městnance, který v době výpovědi byl ve slu4*
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žebním poměru bez přerušení aspoň dva roky,
nutno zachovati Ihíitu dvouměsíční.
§ 3.
Ustanovení předchozí platí i pro služební
poměry osob, jež jsou zaměstnány v zařízeních
válečného hospodářství, na příklad v ústřednách
a svazech válečných a obstarávají tam práce
kupecké aneb vyšší práce nekupecké.
§ 4.
Nařízení toto neplatí pro zaměstnance, pro
něž vydáno nařízení ze dne 9. ledna 1919, čís. 14,
sbírky zákonů a nařízení, jež zachovává poměry
služební obchodních pomocníků povolaných :o
služeb válečných.
Neplatí dále pro služební poměry, které sou
hlasnou vůlí stran byly před dnem vyhlášení
tohoto nařízení rozvázány.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a pozbývá platnosti dnem 1. května 1919.
§ 6.
Ministru spravedlnosti se ukládá, aby toto
nařízení provedl.
Dr. Kramář v. r.
Dr. Winter v. r.
V. Klofáč v. r.
Stříbrný v. r.
Ant. Švehla v. r.

Dr. Soukup v.
G. Habermann v.
Dr. Boh. Vrbenský v.
Dr. Zahradník v.
Dr. Hruban v.
Prášek v. r.

r.
r.
r.
r.
r.

Cis. 16.
Nařízení ministerstva pro zásobování lidu
ze - ne 3. ledna 1919,
kterým se zřizuje Úřední sběrna drobného
jatečného dobytka a masa pro policejní obvod
pražský a obec Vysočany.
§ 1.
Veškerý, pro spotřebu v policejním obvodě
pražském a ve Vysočanech určený, a sem do-.

vezený, drobný, jatečný dobytek tu- i cizo
zemský (telata, vepři, skopci a jiné), jakož i ve
škeré maso, tedy i hovězí, jest odevzdati jedině
Úřední sběrně dobytka a masa v Praze-Holešovicích, ústřední pražské jatky.

§ 2.
Úřední sběrna drobného jatečného dobytka
a masa provede dle pohotového množství pokud
možno kvalitou a kvantitou stejný, poměrný
příděl jednotlivým spotřebním místům.
§ 3.
Úřední sběrna drobného, jatečného dobytka
a masa určuje ceny dobytka a masa při předání
jednotlivým spotřebním místům v rámci plat
ných nejvyšších cen neb na základě zvláštního
zmocnění ministerstva pro zásobování lidu.
§ 4.
Působnost Úřední sběrny drobného jatečného
dobytka a masa může býíi rozšířena také na
dobytek hovězí a jatečně koně.
§ 5.
Vývoz veškerého drobného jatečného do
bytka a masa z míst policejního obvodu praž
ského a z Vysočan se připouští jedině s povo
í lením ministerstva pro zásobování lidu.
|
§ 6.
'Přestupky tohoto nařízení stíhají se peně
žitou pokutou do 5000 korun neb vězením do
6 měsíců, případně odnětím živnosti. Zabavené
zboží propadá bez jakékoli náhrady ve pro
spěch státu.
§ 7.
Nařízení toto nabývá platnosti 10 dnů pa
vyhlášení.
Dr. Kramář v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Rašín v. r,
Švehla v. r.
Stříbrný v. r.

/
Ze státní knihtiskárny v Praze.

Dr. Boh. Vrbenský v.
Dr. Zahradník v.
Habermann v.
Prášek v.
Staněk v.

r.
r.
r.
r.
r.

