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Ministr sociální péče se zmocňuje, aby ve 
shodě se zúčastněnými ministry jej provedl.

T. G- Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Winter v. n.

§ 9.

Čís. 570.
Mafízeaí vlády repabliky Československé 

ze dne 24. říjná 1919.
jímž se částečně mění nařízení viády ze dne 

.18. června 1919, č. 341 Sb. z. a n., o zabezpečení 
'řádného hospodaření na hospodářských a lesních 

statcích.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z„ se nařizuje:

§ !.
Zmocnění dané § 1 nařízení ze dne 18. června 

1919, č. 341 Sb. z. a n., o zabezpečení řádného 
hospodařeni na hospodářských a lesních stat- 
cích přechází, pokud jde o veliký majetek po
zemkový zabraný'státem podle zákona ze dne
16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., na pozem
kový úřad.

Statků nadačních, náležejících pod správu 
ministerstva zemědělství, jakož i statků koruny 
a soukromého majetku bývalé panovnické rodiny 
rakousko-iíiierské se tato změna netýká.

' Š--2:
Toto nařízení působí ode dne vyhlášení. 

Provést! je náleží veškerému ministerstvu.

Tusar v. r.
Švehla v. r. KSofáč v. r. ‘ /
Sonntag y. n Prášek v. r.
Dr. Veselý v. r. Dr. řieidler v. r.
flafcrntan v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r. Hampl v. r
Staněk v. r. Houdek v. r. '

Čís. 571.
‘Zé.koii se dne 17 říjná 1919, 

jímž se odstraňuji pracovní a čeledín knížky 
i trestnost bezdůvodného zrušeni pracovního 

poměru.

C1 á n e k I.
Tato^ zákonná ustanovení se zrušují:
a) §5 79 až včetně 81 a 99, odst. 4. živno

stenského řádu,
b) 2,6’, 27 a 52, odst. 2. zákona z 28. čer

vence 1902, č: 156 ř. z., o pracovním pevněni děl
níku zaměstnaných při režijních stavbách a po
mocných podnicích železnic,

c) odst. 2.. § 208 obec. zákona horního z 23. 
května 1854, ě. 146 ř. z., a odst. 2., § 248 téhož 
zákona ve znění zákona z 3. května 1896, č. 75 
ř. z.,

d) § 321 trestního zákona z 27. května 1852, 
č. 117 ř. z., a § 578 vojenského trestního zákona 
(cis. pat. ze dne 15. ledna L855, č. 19 ř. z.),

e) šs 34 až včetně 38'Prozatímního čeledního 
řádu pro hlavní město Prahu z 21. srpna 1857, 
č. 42 z. z.,

f) §§ '33 až, včetně 37 a 44 čeledního řádu 
pro Čechy ze 7. dubna 1866, č. 11 z. z.,-

g) §§ 33 až včetně 38 čeledního řádu pro 
Horní a Dolní Slezsko z 25. března 1867, 
č. 12 z.

h) §§ 34 až včetně 39 čeledního řádu pro 
Moravu z 2. květná 1886, č. 53 z. z.

'Článek 11.
Pokud v ustanoveních §§ 4, 8, 32 a 33 pro

zatímního čeledního řádu pro hlavní město Prahu 
z 21. .srpna 1857, č. 42 z. z., v .§§ 4, 8, 31 a 32 
čeledního řádu pro Čechy ze 7. dubna 1866, č. 11 
z. -z., v §;\ 5, 9, 31 a 32 čeledního řádu pro Herní 
a Dolní Slezsko z 25. března 1867, č. 12 z. z. a 
v ■»§ 5. 9. 32 a 33 čeledního řádu pro Moravu 
z 2. května 1886. čís. 53 z. z., jako následek uza
vření služební smlouvy s několika zaměstnava
teli, nenastoupeni do místa, bezdůvodného pře
rušení služebního poměru, nebo přijetí do .služby 
čeledína, jenž předešlý svůj pracovní poměr bez 
zákonného důvodu zrušil, .vedle následků sou
kromoprávních vysloveny jsou trošty, zrušují sc 
tato- ustanovení o trestnosti jak zaměstnanců tak 
zaměstnavatelů.

Steině pozbývají právního iičmku ustano
vení řečených zákoňův o tom že k žádosti za
městnavatele může bytí zaměstnanec nřidržán 
prostředky doimoovacími, aby vstoupil anebo 
navrátil se do služby.

Článek 111.
Ustanovení S 85 živnostenského řádu mění 

se takto: . w
Přefuší-li dělník bez zákonného důvodu 

(§§ 87 a a 101) předčasně pracovní poměr, jest 
zaměstnavatel oprávněn, žádati na něm náhradu 
způsobané škody.

č 1 á n e k IV.
UstanovfMií § 86 živnostenského řádu mění 

se takto:
1. Zaměstnavatel, který přijme do práce děl

níka přes to, že inu bylo známo, když jej při
jímal. že tento dělník bez zákonného důvodu 
přerušil poslední svůj pracovní poměr, ručí rukou 
společnou a nerozdílnou se zaměstnancem dří
vějšímu zaměstnavateli za škodu.

2. Totéž platí o zaměstnavateli, jenž svedl 
dělníka k takovému jednání.


