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Z toho vyřízeno:
aa) žalobou pro přečin............................pro

zločin......................
bb) zastavením pro prečin ......... pro

zločin......................
cc) přerušením pro přečin...................... pro

zločin......................
dd) jiným způsobem...........
b) Přípravné řízení bylo zavedeno:
aa) pro přečin ..... z toho s vazbou . . . „
bb) pro zločin........... . z toho s vazbou...........
i) nevyřízeno zůstalo:"

Článek II.

schopnostem, pokud se týče také jazykovým zna
lostem přiměřeny. V případech zvláště nutných 
přikazuje práce ty obecní úřad na dodatečné 
schválení okresní správy politické (administra
tivní vrchnosti prvé stolice).

Doba trváni práce stanoví se v poměru denní 
výše mzdy v místě obvyklé k celkové výši ob
držené podpory.

Kdo odmítne bezdůvodně pracovní výkon, 
odpovídající přijaté podpoře, ztrácí nárok na její 
další požitek.

Žadatel o podporu v nezaměstnání jest po
vinen předložití písemné prohlášení, potvrzené 
obecním úřadem pobytu, že nemá jmění, které 
podléhá dávce z majetku, ani příjmů, z nichž by 
existence jeho mohla býti zabezpečena.

Nařízení toto nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po vyhlášení. Provede je ministr spravedl
nosti, národní obrany a vnitra.

Tusar v. r.,
Jako ministerský předseda a v zastoupení nepří

tomného ministra vnitra.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Meíssner v. 
Habrman v. r. 
Dr. Engliš v. r-

Dr. Markovič v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Johanis v. r.

Sonntág v. r.

Čís. 519.

Opatření Stálého výboru Národního shro
máždění republiky Československé podlé 

§ 54 ústavní listiny 
ze dne 1. září 1920

o podporách v nezaměstnanosti.

Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky Československé usnesl se podle § 54 ústav
ní lis-iny ze dne 29. února 1920, čís. -121 Sb. z. a 
n„ na tomto opatření: * 1

§ 1.

Každá osoba, požívající podle zákonů ze dne
10. prosince 1918, č. 63 Sb. z. a n., a ze dne 12. 
února 1919, č. 63 Sb. z. a n., státní podpory v ne
zaměstnanosti. jest povinna za přijatou podporu 
bez další zvláštní odměny vykonávat! práce jí 
okresní správou politickou (administrativní Vrch
ností prvé instance) ve veřejném zájmu přikázané, 
jako na p'ř.:. úpravu obecních cest, přechodů, 
vodotečí, práce zalesňovací, stavby dělnických 
obydlí, prováděné v režii obce nebo obecně pro
spěšného družstva, úpravy obecních pozemků, či
štění ulic, veřejných budov, služby v obecpích, 
zemských a státních úřadovnách, pokud jsou ta
kové práce jejich tělesným silám a duševním

§ 2.

Výše podpory vyměřená shora uvedenými 
zákony stanoví se takto:

Mimo osobní podporu v nezaměstnání ob
drží podporovaný další podporu ve smyslu § 3 
zákona ze dne 10. prosince 1918, č. 63 Sb. z. a n., 
pro osoby žijící s ním ve společné domácnosti 
a výživou na něho odkázané, které samy byly 
dříve v průmyslu výdělečně činný.

V jedné a téže domácnosti může vedle osobní 
podpory hlavy domácnosti býti přiznán nárok na 
plnou podporu pouze ještě dvěma členům do
mácnosti; ostatní členové, a to manželka nebo 
družka, dále děti vlastní nebo nevlastní do do
konaného 14. roku obdrží příplatek po 1 Kč denně.

Podpora přiznaná členům rodiny dříve vý
dělečně činným nezapočítává se do celkové pod
pory hlavy domácnosti, která i nadále nesmí 
přesahovati 10 Kč denně.

§ 3.

Ministr sociální péče se zmocňuje, aby ve 
vhodné době snížil tyto podpory na míru v čl. IV. 
zákona ze dne 12. února 1919, č. 63 Sb. z. a n* 
stanovenou a po případě je úplně zastavil

§ 4.

Toto opatření Stálého výboru podle § $4 
ústavní listiny nabývá účinnosti v pondělí týdne 
následujícího po dni vyhlášení.

Jeho prováděním jest pověřen ministr s o dální 
péče.

T. Q- Masaryk v. r. 
Tusar v. r.

Dr. Winter v. r. 
Johanis v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Habrman

Staněk v. r.
Dr. Ďeneš v. r.
Dr. Meíssner v. r. 
Dr. Markovič v. r. 
v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


