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168.
Vládní nařízení 

ze dne 7, srpna 1923
o zachování služebních a pracovních poměrů 

po dobu cvičení ve zbrani v roce 1923.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se zmocňuje činiti opa
tření k úpravě mimořádných poměrů způso
bených válkou:

§ 1.

C1) Služební a pracovní poměry jakkoli 
upravené, kde zaměstnanec byl podle § 22 
branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 
193 Sb. z. a n., a prováděcích nařízení k to
muto zákonu, ve smyslu výnosu ministra ná
rodní obrany, otištěného ve Věstníku věcném 
ministerstva národní obrany ze dne 31. břez
na 1923, č. 126, povolán na cvičení ve zbrani 
(služební) v roce 1923, smí od 14. srpna do
10. září 1923 zrušiti výpovědí jen zaměstna
nec, nikoli zaměstnavatel; u zaměstnanců 
v jinou dobu na cvičení ve zbrani (služební) 
v roce 1923 povolaných platí tato ochrana na 
dobu, počínající desátým dnem před nastou
pením cvičení a končící sedmým dnem po 
skončení jeho.

(2) Toto ustanovení se však nevztahuje na 
služební (pracovní) poměry, jež u zaměst
nanců, obstarávajících výkony vyššího druhu, 
netrvaly alespoň 6 měsíců, u dělníků alespoň 
8 týdnů, a nevztahuje se vůbec na sezónní za
městnance.

(3) Výpověď daná proti předchozím usta
novením jest bezúčinnou.

(4) Právo obou stran žádati z důležitých 
příčin, stanovených příslušnými právními 
předpisy, aby služební (pracovní) poměr byl 
předčasně zrušen, zachovává se v platnosti.

předem smluvené nebo zákonné výpovědné 
lhůty.

§ 4.

Zaměstnanci, který se do služby vrátí, pří
sluší dřívější plat, který měl v době nastou
pení vojenského cvičení, i s případnými dra- 
hotními příplatky; budou-li v době trvání cvi
čení požitky pro příslušnou skupinu zaměst
nanců nově upraveny, platí tato úprava i pro 
zaměstnance povolané k službě vojenské.

§ 5.

Zaměstnanec jest povinen po ukončení vo
jenského cvičení ve zbrani nastoupiti opět 
práci. Za dobu, po kterou práci nekoná, ač 
vojenská služba skončila, nepřísluší mu plat. 
Nenastoupí-li do 10. září 1923, případně do 
7 dnů po skončení služby, má se za to, že vy
stupuje, leč by včasné nastoupení bylo zne
možněno z důležité příčiny bez jeho zavinění.

§ 6.

Platnost služebních a pracovních poměrů 
podle tohoto nařízení nezpůsobuje po dobu 
vojenské služby dalšího trvání pojistné povin
nosti nemocenské, úrazové a pensijní. Povin
nost tato nastává však vrácením zaměstnance 
do služebního (pracovního) poměru.

§ 7.

í1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení. .

(2) Provedením jeho pověřuje se ministr 
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

(3) Nařízení toto pozbývá platnosti dnem 
31. prosince 1923.

§ 2. Švehla v. r.

Za dobu, po kterou zaměstnanec pro vo
jenskou službu nemůže svých služebních po
vinností vykonávati, nepřísluší jemu plat, 
není-li právními předpisy nebo smlouvou 
stanoveno jinak.

§ 3-

Pro služební a pracovní poměry po ukon
čení lhůty stanovené v § 1 dále trvající platí

Šrámek v. r. 

Habrman v. r. 
Bečka v. r.

Dr. Hodža v. r. 

Novák v. r.

Srba v. r.

Dr. Beneš v. r. 

Malypetr v. r. 

Bechyně v. r. 

Tučný v. r.
Dr. Franke v. r.

Státní tiskárna v Praze.


