Sbíika zákonů a nařízení, č. 498 a 499,

1824

Ministrům spravedlnosti a sociální péče se
ukládá, aby tento zákon provedli.
T, G. Masaryk
Dr. Beneš v.
Dr. Bolanský
Habrman v.

499.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 1. prosince 1921

v. r.
r.
v. r.
r.

o úpravě pracovní doby v lékárnách.
Na základě zákona ze dne 19. prosince 1918,
č. 91 Sb. z. a n., o 8hodinné době pracovní,
nařizuje se takto:

498.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 29. prosince 1921,
kterým se prodlužuje působnost nařízení o za
chování služebních poměrů zaměstnanců pod
léhajících zákonu o obchodních pomocnících
ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl.
XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu).
Dle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 387
Sb. z. a n., se nařizuje:

článek I.
Podle § 1, odst. 5., uvedeného zákona dovo
luje se veřejným i ústavním lékárnám, aby při
rozdělení doby pracovní na místě úpravy,
která jest předepsána v § 1, odst. 1., zákona,
vzaly za základ období 4nedělní s podmínkou,
že v tomto období nesmí celková doba pracovní
přesahovati 192 hodiny.
článek II.

Článek I.
Působnost nařízení vlády republiky česko
slovenské ze dne 9. ledna 1919, č. 14 Sb. z. a n.,
a ze dne 28. února 1919, č. 108 Sb. z. a n.,
(§§ 2 až 4), jakož i nařízení ministra s plnou
mocí pro správu Slovenska ze dne 13. května
1919, č. 87/1919, uveřejněného v čís. 14. úradných novin z r. 1919, se změnami podle vlád
ního nařízení ze dne 24. června 1920, č. 395
Sb. z. a n., kteráž byla prodloužena naposledy
vládním nařízením ze dne 23. června 1921,
č. 218 Sb. z. a n., prodlužuje se dále do 30.
června 1922.
Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a jeho provedením se pověřuje ministr
spravedlnosti.
Udržal v. r.
jako náměstek předsedy vlády.

Černý v. r.
Dr. šrobár v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.

Tučný v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.

Podle § 8, odst. 2., zákona dovoluje se ve
veřejných i ústavních lékárnách práce noční,
t. j. práce v době od 10. hodiny večerní do 5.
hodiny ranní.
K této práci lze použiti i žen starších 18 let
(§ 9, odst. 3., zákona).
článek III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedením jeho pověřuje se ministr soci
ální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
černý v. r.
Dr. Mičura v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Dolanský v. r
Srba v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.

.Státní tiskárna v Praze.

