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Sbírka zákonů a nařízení

Částka CS.XX1V. Vydána dne 3. prosince 1920.

obsah : Cis. 628. Nařízení, jímž še provádí zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce.

Cis. 628,

Nařízení vlády republikyČeskosloyenské 

za thi' 26 listopadu 1920,

jímž se provádí zákon o úpravě pracovních a 
mzdových poměrů domácké práce.

Podle zákona ze dne 12. prosince 1919, č. 29 
Sb. z. a n. z roku 1920, o úpravě pracovních a 
mzdových poměrů domácké, práce, nařizuje se 
toto:

1.
Seznamy zaměstnanců a dodávkové 

knížky.

§ 1.

(')'Pro seznamy zaměstnanců v domácké 
práci (§ 5 zákona) jest použiti vzorce podle pří-

V. loby A.
(2) Pro každé odvětví domácké práce je 

nutno vésti zvláštní seznapi. Seznamy tyto musí 
býti sešity a listy postupně stránkovány.

§ 2.
jl) Pro dodávkové knížky (§ 7 zákona) jest 

použiti vzorce podle přílohy B.
(2) Knížky tyto musí býti řádně sešity a 

stránkovány. Každý zápis musí býti zaměstna
vatelem nebo jeho zástupcem podepsán.

lí.
Ústřední a obvodní komise domácké 

práč e.

1 § 3.

Zřízení ústřední komise domácké práce vy
hlásí ministr sociální péče vyhláškou ve Sbírce 
zákonů a nařízení, zřízení obvodní komise do
mácké práce vyhláškou v úředních novinách.

(1) Clen (náhradník) jest povinen po řád
ném pozvání dostavit! se včas k jednání komise, 
jednání až do konce se zúčastniti a hlasovati.

(2) O členu nebo náhradníku, jenž ač pří
tomen hlasovati odepře, předpokládá se, že hla
suje proti návrhu nebo usnesení.

(3) Člen (náhradník) nesmí rušiti jednání 
komise a zejména musí se zdržeti jakéhokoliv 
urážlivého jednání, a chování jak vůči předsedovi 
a ostatním členům (náhradníkům) tak i vůči 
stranám, svědkům a znalcům.

(?) Členu (náhradníku), který se proti těmto 
svým povinnostem proviní, muže býti, dána před
sedou protokolární výtka; opětovné prohřešeni 
proti těmto povinnostem trestá- předseda pořád
kovými pokutami až do výše 500 Kč. Vedle toho 
člen (náhradník), který se nedostaví bez omlu
vy, uznané předsedou za důvodnou, k jed
nání komise, takže toto je nutno odložiti, nese 
náklady zmařeného jednání (svědečnč, jízdné a 
stravné dostavivších se členů atd.ýve výši, jak 
předseda je upraví.

(3) Uloženou pokutu může předseda pro- 
minouti, uzná-li dodatečnou omluvu za^ dosta
tečnou. Jinak může býti proti uložení pořádková 
pokuty podána stížnost do 14 dnů, ode dne ulo
žení pokuty (v případě nepřítomnosti člena_ ode 
dne doručení písemného vyrozumění) počítaje, 
u předsedy komise; rozhoduje o ní s konečnou 
platností představený politického úřadu II. sto
lice, příslušného podle sídla komise. Nezaplatí-li 
člen nebo náhradník této pokuty, vymáhá se tato 
cestou exekuční.

(6) O pokutách těchto platí obdobné ustáno-, 
vení § 35 zákona.

K c a- 3-
í1) O průběhu jednání a o výsledku hlaso

vání sepsati jest zápis, do něhož pojmou ti jest 
mimo jména osob (členů komise, stran atd.), jež 
se jednání zúčastnily, veškeré návrhy stran, 
předmětu se týkající, výsledky výslechů svě
deckých, znaleckých a jiných provedených dů
kazů, výsledky hlasování a učiněná usnesení

178



1568

a rozhodnutí. V protokole budiž poznamenáno, 
zdali strany byly přítomny celému jednání, ze
jména vynesení nálezu.

(2) Pokud není nic jiného v zákoně a naří
zení stanoveno, platí pro veškerá jednání před 
obvodními neb ústředními komisemi domácké 
práce ustanovení civilního řádu soudního, a to 
kromě jednání o stížnostech podle .vii 14, odst. 1., 
lit. c, zákona ustanovení o jednání před soudy 
okresními.

§ 6.

P) Člen (náhradník) komise domácké práce 
z osob nestranných (§ 10, lit. c, § 22, odst. 2., 
zákona) obdrží cestovné a stravné podle před
pisů platících pro státní úředníky Vij. hodu. 
třídy; je-li státním úředníkem, přísluší mu ce
stovné a stravné podle jeho hodnostní třídy.

^(2) Octované platy upraví předseda komise, 
jenž poukáže je k předběžné výplatě z kance
lářského paušálu živnostenského inspektorátu.

§ 7.

O břemenu útrat smírčího nebo rozhodčího 
jednání rozhodne předseda obvodní komise a při 
stížnostech (§ 14, lit. c, zákona) předseda ústřední 
komise podle ustanovení civilního řádu soudního. 
Oddčlená stížnost do výroku o útratách je vy
loučena.

§ 8.

Místnost s osvětlením a otopem Prd jednání, 
dále kancelářské práce komise obstarává živno
stenský inspektorát- příslušný podle sidla komise.

§ 9.

Pokud se v zákoně ze dne 12. prosince 1919, 
č. 29 Sb. z. a n. pro rok 1920, a v tomto nařízení 
mluví o úřadech politických, rozumějí se tím na 
Slovensku a v Podkarpatské Pusi administra
tivní vrchnosti, tam pak, kde jde o výkon pravo
moci trestní, administrativní policejní vrchnosti.

§ 10.
- - : . • - .

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr 
sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr, Beneš v. r.
Dr. Engliš v. v.
Dr. Burger v. r. 
Průša v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Kovařík v. r.

r. r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Patka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Šusía v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlik v. r.
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Přííoha A.

Seznam zaměstnanci! domácké práce.
-

Jméno, příjmení a sídlo bezprostředního zaměstnavatele:

Odvětví výroby:

\

Všichni podnikatelé, skladovní mistři a zprostředkovatelé jsou povinni věsti seznam za
městnanců a osob zprostředkujících, jimi přímo zaměstnávaných. Seznam tento musí bytí na po
žádání předložen živnostenskému úřadu, živnostenské a zdravotní inspekci, jakož i příslušným ne
mocenským pokladnám. Přestoupení (ustanovení o vedení a předkládaní seznamu zaměstnanců 
a zprostředkovatelů trestá politický úřad I. stolice (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi administra
tivní policejní vrchnost) pokutou do 1000 Kč nebo vězením do 1 mesice (§§ 5 a 34 zakona 
o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce ze dne 12. prosince 1910, c. - 

Sb. z. a n.).
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1 2 3 4*) 6 6 7 8**)

j2

'O

'OPP

Jméno 
a příjmení 

zaměstnance

Bydliště
jeho

Jest zaměstnán jako: Jest zaměst
nanec činným 
ještě v jiném 

povolání 
a v jakém

Datum
první

zadávky
(nastou

pení
práce)

Nemocenská 
pokladna, u níž 
domácký d Iník 

neb dílenský 
pomocník jest 

piiklášen

Datum 
poslední 
dodávky 
(vystou

pení 
z práce)

do
mácký
dělník

dílen
ský po
mocník

skla
dovní
mistr

zpro
střed

kovatel

/

-

-

■

./

/

‘

/ ..

/

t

/

*) V příslušňS rubrice budiž učiuěna svislá čárka na označeni, že zaměstnanec jeát zaměstnán jako'domácký 
dělník, dílenský pom'ocník, skladovní mistr nebo zprostřeokováte!.

**) Tuto rubriku jest vypluiti jediné, ncdostane-li se zaměstnanci další zadávky anebo vysíoupí-li dílenský 
pomocník z práce u zaměstnavatele.



1571

Příloh a B.

Jméno, příjmení a přesná adresa bezprostředního zaměstnavatele:

Dodávková knížka
pro

skladovniho mistra nebo domáckého dělníka.*)
-

Jméno, příjmení a bydliště:

Podnikatel, skladovní mistr nebo zprostředkovatel, který přímo zaměstnává skladovní mistiy 
nebo domácké dělníky, musí těmto zdarma dáti dodávkovou knížku. Skladovní mistr nebo domácký 
dělník musí ji pak uschovati a na požádání živnostenskému úřadu a živnostenskému inspektorátu 
nebo příslušné nemocenské pokladně k nahlédnuti předložití.

Nesplnění a přestoupení ustanovení o dodávkových knížkách a zápisech v nich trestá politický 
úřad I. stolice (na Slovenská a v Podkarpatské Rusi administrativní policejní vrchnost) pokutou do 
1000 Kč nebo vězením až do 1 měsíce (§§ 7 a 34 zákona o úpravě pracovních.a mzdových poměrů 
domácké práce ze dne 12. prosince 1919, <5. 29 Sb. z. a n. z roku 1920).

*) Nehodící se škrtnout!.



1 2 3 4*) 6 6

Běžné
číslo

Den, kdy práce 
byla zadána 

a kdy má býti 
odvedena

/
Zadaná práce

t
Sazba za kus

Smluvená odměna 
nebo srážka za 
'zvláštní príce 
a látky zaměst
nancem dodané 

nebo jemu vydané

Udání podnikatele 
(firmy), pro něhož 
výrobek je určen, 
a podpis bezpro
středního zaměst
navatele nebo jeho 

zmocněnce
zápisu

počet druh Kč h

l

\

/ ;'
t

-
''V v •

■

j \ ■

I !

i . , '
1 ,

■ /

*) Do sloupce 4. ja zanásti sazbu pracovního řádu tarifní smlouvy, noho není-li této, sazbu jinak ujednaná 

mzdy za kus.
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\

Skutečně
vyplacená

mzda

Podpis 
zaměstna

vatelé nebo 
jeho zmoc

něnce

Zvláštní odměna nebo srážkaVýpočet mzdy podle sloupce
Odevzdáno

výpočet

Státní tiskárna v Praze.


