Sbírka zákonů a nařízení, č. 400.
§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho pověřuje se ministr so
ciální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Habrman v. r.

400.
Zákon ze dne 21. prosince 1922,
jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12.
srpna 1921, čís. 322 Sb. z. a n., ve znění zá
kona ze dne 21. prosince 1921, čís. 482 Sb. z.
a n., o podpoře nezaměstnaných.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921,
č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných,
ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921,
č. 482 Sb. z. a n., prodlužuje se od 1. ledna
1923 až do 31. prosince 1923 s těmito změ
nami:
1. V § 3, bodu 1., zaměňuje se doba „jed
noho roku“ dobou „jednoho a půl roku“.
2. § 5 znějž takto:
1. Před uplatněním nároku na podporu
musí se nezaměstnaný hlásiti o práci
u příslušné veřejné zprostředkovatelny
práce.
2. Všichni zaměstnavatelé jsou povinni hlá
siti uprázdněná místa u místně příslušné
veřejné zprostředkovatelny práce nebo
u odborové zprostředkovatelny práce, po
kud kolektivní smlouvou jsou k tomu vá
záni.
3. Zaměstnavatel ohlásiv uprázdněné místo
sdělí zároveň lhůtu, do které jest ocho
ten vyčkati, až zprostředkovatelna práce
mu doporučí vhodnou pracovní sílu.
4. Nemůže-li zprostředkovatelna práce ne
zaměstnanému opatřiti přiměřené za
městnání, vydá mu o tom potvrzení.
3. Poslední odstavec §u 6 znějž takto:
potvrzení zaměstnavatelovo o propuštění
z práce, když poměr pracovní byl úplně
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rozvázán, nebo o neplaceném vysazení
z práce, když žadatel zaměstnavatelem jest
zproštěn povinnosti výkonu prací (služeb)
po dobu xlelší osmi dnů. V potvrzení
tom budiž uvedena doba a způsob po
sledního zaměstnání. Důvod propuštění
z práce v potvrzení může býti uveden to
liko na žádost propuštěného zaměstnance.
Osoby propuštěné z vojenské služby předloží
potvrzení od zaměstnavatele, u něhož byly za
městnány, když byly povolány ke službě vojen
ské nebo k úkonům válečným. Zaměstnavatel
jest povinen na požádání nezaměstnanému vydati takové potvrzení.
4. Odst. 1. §u 12 znějž takto:
í1) Každá osoba, požívající státní podpory
v nezaměstnanosti, jest povinna za přijatou
podporu přijmouti zaměstnání, zejména vykonávati práce jí politickým úřadem (admini
strativní vrchností) I. stolice ve veřejném
zájmu přikázané, jako na př. úpravu obecních
cest, přechodů, vodotečí, práce zalesňovací,
stavby obydlí, prováděných v režii obce nebo
obecně prospěšného družstva, úpravy obec
ních pozemků, čištění ulic, veřejných budov,
služby v obecních, zemských a státních úřa
dovnách a pod. Osoby státem podporované lze
přikázati k provádění prací, které tělesným
silám a duševním schopnostem těchto osob
jsou přiměřeny, pokud neporušují jejich
zvláštní odborné způsobilosti. Vykonávání
prací lze naříditi toliko ve prospěch staveb
níků v §u 13 uvedených, dále ve prospěch
země (žup) a státu; ministerstvo sociální
péče pouze výjimečně rnůžp v dohodě se
zúčastněnými ministerstvy svoliti, aby stá
tem podporovaných osob bylo použito k pro
vádění prací ve prospěch jiných právnických
osob, pokud dotyčné dílo neb práce nejsou
prováděny jedině z důvodu výdělečného a
jestliže provedené dílo bude sloužiti všeobecně
prospěšným účelům. Pracovního výkonu osob
státem podporovaných nemůže býti použito
ve prospěch jednotlivých fysických osob neb
společností obchodního práva neb jiných sdru
žení rázu výdělečného. V případech zvláště
nutných přikazuje osoby nezaměstnané na
práce obecní úřad na dodatečné schválení po
litického úřadu (administrativní vrchnosti)
I. stolice.
5. K §u 16 připojuje se jakožto odstavec
druhý toto ustanovení:
(2) Stavebník je povinen při provádění
nouzových prací podrobiti se dozoru stanove
nému ministerstvem sociální péče v dohodě
se zúčastněnými ministerstvy.
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Článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede jej ministr sociální péče v do
hodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Habrman v. r.

401.
Zákon ze dne 21. prosince 1922,
kterým se ministr financí zmocňuje, aby pře
vzal záruky za sanační půjčky rakouské podle
ženevských protokolů ze dne 4. října 1922.
Národní shromáždění republiky^ českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1Ke splnění závazků převzatých českosloven
skou vládou na základě ženevských protokolu
ze dne 4. října 1922 zmocňuje se ministr fi
nancí, aby převzal jménem státu záruku za
zúrokování a umořování dlužních úpisu, at
krátkodobých (přechodných), ať dlouhodo
bých, jež budou vydány po rozumu výše uve
dených protokolů, a to:
1. do výše 20% sumy potřebné k opatření
hotových 520 milionů zlatých korun,
2. do výše 1/3 sumy potřebné k opatření ho
tových 130 milionů zlatých korun.
§ 2.
K snazšímu uskutečnění této záruky jest
zmocněn ministr financí, aby vydal jménem
státu obligace do sum zmíněných v §u 1, č. 1.
a 2., které by zněly na stejnou měnu a stejnou
úrokovou míru a měly stejné podmínky umořovací jako zaručené půjčky rakouské a aby
tyto obligace odevzdal spolehlivému důvěrníku
ručících" států ustanovenému pod ochranou
Svazu Národů.
§ 3.
Jestliže by se záruka stala účinnou a ministr
financí byl povinen ze záruk podle tohoto zá
kona převzatých zálohou skutečně krýti ně
které splatnosti zápůjčkové služby, jest zmoc
něn, aby prostředky k tomu potřebné v tom
kterém roce opatřil přechodně úvěrní operací
a potřebnou sumu, nebyla-li by zatím ^refun
dována, vložil do rozpočtu nejblíže příštího.

§ 4.
Ministr financí jest zmocněn, aby splacení
záloh Rakousku na základě zákona ze dne
30. června 1922, č. 228 Sb. z. a n., již poskyt
nutých přijal způsobem a za podmínek stano
vených v příloze B ženevského protokolu II.
§ 5Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Jeho provedením pověřují se všichni mi
nistři.
Tc G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Tučný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Beneš v. r.
Stříbrný v. r.
Bechyně v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Kállay v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Dr. Rašín v. r.
Udržal v. r.
Dr. Markovič v. r.
Habrman v. r.

■ 402.
Zákon ze dne 20. prosince 1922
o prodloužení drahotníčh přídavků k důcho
dům invalidním a starobním, vypláceným na
Hlučínsku.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IPůsobnost nařízení ze dne 30. března 1921,
č. 132 Sb. z. a n., o drahotníčh přídavcích
k důchodům vypláceným na Hlučínsku Vše
obecným pensijním ústavem podle §u 8 naří
zení vlády republiky československé ze dne
4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n., prodlužuje
se až do nové úpravy, již provede vláda naří
zením.
§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho pověřuje se ministr so
ciální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Habrman v. r.

