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175.
Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 15. července 1924 
o statistice stávek a výluk.

Podle § 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, 
c. 49 Sb. z. a n., o organisaci statistické 
služby, vyhlašuji:

Podle usnesení Statistické rady státní ze 
dne 20. června 1924 ve schůzi výboru pro sta
tistiku sociální, jemuž bylo dáno plenárním 
usnesením Statistické rady státní ze dne
22. května 1924 — podle § 6, odst. 2., vlád
ního nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 
Sb. z. a n. (Statut Statistické rady státní) — 
zmocnění, aby se usnesl s konečnou platností, 
budou prováděna statistická šetření pro celé 
území republiky o stávkách a výlukách s plat
ností od 1. ledna 1924, a to:

P v zemědělství, lesnictví a
rybářství;

II- v průmyslu, živnostech, ob
rn o du a dopravě, kde až posud byly 
Příslušné přednisy a dotazníky upraveny 
s Platností od 1. ledna 1921 výnosem ústřed
ního živnostenského inspektorátu ze dne 
d- ledna 1921, 7/G;

.IIP v závodech báňských (hut- 
n i c k ý c h), pro něž až dosud platily od 
P -edna 1921 předpisy sdělené báňským úřa
dům výnosem ministerstva veřejných prací 
Ze dne 21. ledna 1921, čís. 2805/XX.

1- Po vinnost oznamovat! Stát- 
nmu úřadu statistickému vypuknutí stávek 
n výluk se ukládá, pokud jde o závody uve- 
dene v odst. I. a II., podle § 6 zák. č. 49/1919 
i z- ,a n. organisacím zaměstnavatelů a od- 
nrovým organisacím zaměstnanců, pokud je

postiženo jejich členstvo a pokud se organi- 
sace o tom dovědí, při čemž u závodů uvede
ných v odst. II. se stejná povinnost ukládá 
živnostenským inspektorátům ohledně stávek 
a výluk, které vznikly v závodech podléhají
cích jejich dozoru, pokud se o nich dovědí.

U závodů uvedených v odst. III. ukládá se 
podle § 4 zák. č. 49/1919 Sb. z. a n. báňským 
úřadům I. instance povinnost ohlašovati 
stávky a výluky v závodech báňských (hut
nických), ležících v jejich služebním obvodu.

Všem uvedeným činitelům zašle Státní 
úřad statistický potřebný počet úředních 
korespondenčních lístků.

2. šetření děje se dotazníky, a to ob
sáhlejším pro zaměstnavatele a stručnějším 
pro zaměstnance.

a) Zaměstnavatelé (majitelé, ná
jemci, jakož i'jejich zástupci) v závodech 
uvedených v odst. L, II., III. jsou povinni 
podle §§ 5 a 6 zák. č. 49/1919 Sb. z. a n. vy
plnili na vybídnutí Státního úřadu statistic
kého dotazník (pro zaměstnavatele), jenž jim 
bude za tím účelem Státním úřadem statistic
kým zaslán, a to zvláště pro každý závod 
(dvůr, lesní revír atd.), v němž vznikla 
stávka nebo výluka, a poslali vyplněný dotaz
ník ihned po ukončení stávky nebo výluky, 
pokud jde o závody I. a II., přímo. Státnímu 
úřadu statistickému, pokud jde o závody III., 
báňskému úřadu I. instance. Své údaje v do
tazníku jsou povinni zaměstnavatelé nebo 
jejich zástupci na žádost Státního úřadu sta
tistického podle potřeby bez odkladu doplnili, 
opravili nebo vysvětliti.

b) Organisace zaměstnavatel
ské jsou povinny podle § 6 zák. č. 49/1919 
Sb. z. a n. vyplniti za zaměstnavatele, příslu
šející k jejich organisacím, na žádost Státního 
úřadu statistického příslušný dotazník 
o všech stávkách nebo výlukách, jež vznikly 
v závodech uvedených v odst. L, II. a III., a
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to vzláště pro každý závod, postižený stávkou 
nebo výlukou, a poslati vyplněný dotazník 
ihned po ukončení stávky nebo výluky, pokud 
jde o závody uvedené v odst. I. a II., přímo 
Státnímu úřadu statistickému, pokud jde 
o závody uvedené v odst. III., příslušnému 
báňskému úřadu I. instance. Své údaje v do
tazníku jsou povinny tyto organisace zaměst
navatelů na žádost Státního úřadu statistic
kého podle potřeby bez odkladu doplniti, opra
vit! nebo vysvětliti.

c) Příslušné odborové organisace 
zaměstnanecké jsou povinny podle 
§ 6 zák. č. 49/1919 Sb. z. a n. vyplniti 
na vybídnutí Státního úřadu statistického 
dotazník (pro zaměstnance), jenž jim bude 
za tím účelem Státním úřadem statistickým 
zaslán, a to zvláště pro každý závod, posti
žený stávkou nebo výlukou, a poslati vypl

něný dotazník ihned po ukončení stávky nebo 
výluky přímo Státnímu úřadu statistickému. 
Své údaje v dotazníku jsou povinny zaměst
nanecké organisace odborové na žádost Stát
ního úřadu statistického podle potřeby bez 
odkladu doplniti, opraviti nebo vysvětliti.

d) Jde-li o stávky nebo výluky, jichž se ne
zúčastnila odborová organisace, mají na zá
kladě § 5 zák. č. 49/1919 Sb. z. a n. stejné 
povinnosti jako odborové organisace také 
osoby, zmocněné stávkujícími nebo vylouče
nými, aby vyjednávaly o stávce nebo výluce 
jejich jménem.

Provedením tohoto usnesení byl podle § 11 
vl. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen Státní 
úřad statistický v Praze.

švehla v. r.

Státní tisltárna v Praze.


