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Vládní nařízení
zé dne 29. srpna 1924,
kterým se provádí zákon ze dne 19. července
1921, č. 267 Sb. z. a n., o státnrm příspěvku
k podpoře nezaměstnaných.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 9 a 16 zákona ze dne 19. července
1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku
k podpoře nezaměstnaných:
§ I-

(’) Svolení k výplatě státních příspěvků
k podpoře v nezaměstnahosti (§ 4, odst. 3., zá
kona) udílí odborovým organisacím dle volné
úvahy na základě usnesení vlády (§ 81 ústavní
listiny) ministr sociální péče; jsou-li odbo
rové organisace rozvětveny, udílí se svolení
0^° jejich ústředí s účinkem, že platí pro
všechny větve tohoto ústředí.
(2) Totéž platí i o zamítání žádostí o vý
platu státních příspěvků; stejně jest postuPovati v případě, kdy podle § Í3, odst. 4., zá
kona lze další vyplácení státního příspěvku
odborové organisaci odníti.
§ 2.

í1) Ústředí i místní skupiny (odbočky)
odborových organisaci musí věsti celou správu
f zeJiuéna účtování, týkající se podpor v ne
zaměstnanosti a státního příspěvku, odděleně
°d ostatního svého hospodářství.

(2) Za tím účelem buďtež stanoveny části,
které z členských příspěvků připadají na pod
poru v nezaměstnanosti, a části tyto musí
býti odváděny do odděleně spravovaného člen
ského fondu proti nezaměstnanosti.
(3) Veškeré účetní knihy, zápisy, jakož
i spisy, vztahující se na uvedenou podpůrnou
činnost, podléhají státnímu dohledu.
§ B.

(!) Kdo chce si zajistit! nárok na státní
příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti, vy
plní u místní skupiny odborové organisace
členskou přihlášku, ve které budiž uvedeno
příjmení, jméno, státní příslušnost, místo a
datum narození, bydliště a zaměstnání, jakož
i prohlášení, je-li členem ještě jiné odborové
organisace, a v případě kladném, u které od
borové organisace chce v případě nezaměstna
nosti uplatňovat! nárok na státní příspěvek.
Místní skupina nebo odbočka zašle vyplněnou
členskou přihlášku do ústředí k zavedení abe
cedního členského katastru (vzorec A).
(2) Není-li místní skupiny (odbočky) v ob
vodě sídla člena, zašle tento členskou při
hlášku přímo do ústředí.
§ 4.
ú) Stane-li se člen odborové organisace
nezaměstnaným, zašle místní skupina odbo
rové organisace, pokud tu není případu uvede
ného v § 3, odst. 2., tohoto nařízení, ústředí,
pověřenému k povolování podpor v nezaměst
nanosti a státního příspěvku, přihlášku o pod
poru v nezaměstnanosti, která musí obsahovati
určení místní skupiny nebo výplatního místa,
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příjmení, jméno, státní příslušnost, datum a
místo narození, bydliště a poslední zaměst
nání nezaměstnaného, jakož i udání jeho stavu
(zda svobodný či ženatý), kdy byl z práce
propuštěn a z jakého důvodu, nebo opustil-li
práci dobrovolně, kdy a z jakého důvodu, nebéře-li nebo neuchází-li se v době uplatňování
nároku na podporu v nezaměstnanosti o ne
mocenské u nemocenské pokladny. Důvod roz
vázání posledního pracovního poměru (§ 5,
č. 4., zákona) budiž ověřen zaměstnavatelem.
(2) Řádně vyplněná přihláška musí býti
podepsána jednak nezaměstnaným, jednak
povolaným činovníkem místní skupiny a opa
třena razítkem jejím. Rovněž musí býti při
hláška ve smyslu § 4, odst. 1., č. 4., zákona
potvrzena veřejnou zprostředkovatelnou práce
neb odborovou zprostředkovatelnou práce,
která bude v tom směru uznána za rovno
cennou zprostředkovatelně veřejné, nebo
místem, které veřejná zprostředkovatelna
označila, že se nezaměstnaný marně hlásil
o práci (vzorec B).
§ 5.
Na základě této přihlášky o podporu v ne
zaměstnanosti rozhodne výbor odborové organisace, resp. ústředí svazu svým k tomu opráv
něným orgánem (§ 1 zákona), zda se přísluš
nému členu členská podpora v nezaměstna
nosti a státní příspěvek povoluje.

stavena z důvodu v § 6 zákona uvedeného,
zašle místní skupina potvrzený poukaz i s pře
pisem ústředí.
(2) K potvrzenému poukazu připojí zároveň
průkazní lístek, vydaný a ověřený veřejnou
zprostředkovatelnou práce nebo odborovou
zprostředkovatelnou práce, která bude v tom
směru uznána za rovnocennou zprostředkova
telně veřejné, nebo místem, které veřejná
zprostředkovatelna označila, že se nezaměst
naný po celou dobu podporování hlásil třikrát
týdně o práci (vzorec D).
§ 8.

(!) Ústředí pak zašle od místních skupin
v určitém kalendářním období předložený,
nejméně však během jednoho měsíce v abe
cedním pořádku podle místních skupin a
v jednotlivých místních skupinách v abeced
ním pořádku podle členů sestavený soupis
veškerých případů ministerstvu sociální péče
k náhradě těch obnosů, které byly vyplaceny
jakožto státní příspěvek k podpoře nezaměst
naných na účet státní pokladny.
(2) Ke každému případu musí připojit!
jako doklady řádně vyplněný a zejména
podporovaným příjemcem potvrzený poukaz
(vzorec C) a průkazní lístek (vzorec D), že
se marně hlásil třikrát týdně o práci.

§ 6.

§ 9.

0) Povolí-li ústředí podporu v nezaměstna
nosti, vyhotoví poukaz na podporu v neza
městnanosti s propisem a zašle poukaz i propis místní skupině. Poukaz musí obsahovati
příjmení a jméno člena, určení místní sku
piny, denní sazbu podpory v nezaměstnanosti
a státního příspěvku, určení, kterým dnem
počíná a končí nárok na výplatu podpory v ne
zaměstnanosti a státního příspěvku.
(2) Místní skupina při každé týdenní vý
platě nezaměstnaného člena označí na poukaze
a jeho propisu vyplacené částky na členské
podpoře v nezaměstnanosti a státním pří
spěvku a opatří si vlastnoruční podpis pří
jemce (vzorec C).

Nařízení' toto nabude účinností dnem, kdy
nabude účinnosti zákon ze dne 10. července
1921, č. 267 Sb. ž. a n., o státním příspěvku
k podpoře nezaměstnaných.

§ 7.
O Po ukončení výplaty podpory v neza
městnanosti a státního příspěvku proto, že
Člen nastoupí práci nebo podpora mu byla za-

§ 10.

Provedením nařízení pověřuje se ministr
sociální péče v dohodě se zúčastněnými
ministry.
švehla v. r.
Malypetr v. r.
Habr man v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Kállay v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r
Dr. Franke v. r.
Dr. Hodža v. r.
Bečka v. r.
Šrámek v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič v. r.
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Vzorec A.

Členská přihláška.
Hlavní členské číslo:

Běžné číslo:

Příjmení, jméno........................................................................................................................................
státní příslušnost .......................................................................................................................................
narozen v . . .............................................. dne........................................................... povoláním ....
..............................................., bydliště . ................................................................... . t. ě. zaměstnán
u............................................................................... v .............................................................................
prohlašuje podle § 4, odst. 1., č. 2., zákona ze dne 19.'července 1921, č. 267 Sb. z. a n.,
j g členem
o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných, že ^,e h]^sj z;l4jjhiia
........

................

0a

.............................

.

a že

nem

■

*) členem ještě jiné

...........
odborové

organisace, a sice .....................................................................................................................................
V případě nezaměstnanosti chce nárok na státní příspěvek uplatňovati pouze u...............

V

dne

(Vlastnoruční podpis.)

Razítko místní skupiny.

*) Nehodící se škrtnout!.
144’
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Vzorec B.

Přihláška o podporu v nezaměstnanosti.
Běžné číslo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

j.

Hlavní členské číslo: .........

Místní skupina nebo výplatní místo............................................................
Příjmení a jméno nezaměstnaného člena ..................................
Státní příslušnost.............................................
Den, měsíc a rok narození.....................................■
Bydliště (místo, ulice, čís. domu) .............................................
Poslední zaměstnání.............................................
Svobodný, ženatý, ovdovělý, rozvedený*).................................................
Místo a adresa zaměstnavatele, u kterého člen naposledy byl zaměstnán.......................

.................................. .... výše poslední mzdy (denní, týdenní nebo měsíční) .......................
9. Byl-li člen z práce propuštěn, kdy................. ........................................
a z jakého důvodu......................................................
10. Opustil-li člen práci dobrovolně, kdy.............................................
a z jakého důvodu......................................................
11. Nebere-h nebo neuchází-li se v době uplatňování nároku na podporu v nezaměstna
nosti člen o nemocenské u nemocenské pokladny
12. členem odborové organisace od ..............................

V

dne

Overeni důvodu propuštění zaměstnance.

Vlastnoruční podpis nezaměstnaného.
Podpis činovníka místní skupiny a razítko této,

Potvrzení zprostředkovatelny práce.**)
r) i

.

v

pan

i odepsaná zprostředkovatelna práce potvrzuj e, že se paní
slečna
........................................... ^ne ................................................................. zprostředkovatelny práce
3................. j............................................ ,.............. hlásil(a) a že mu (jí) vhodná práce (§ 6,
c. 2. a 3., zákona) nemohla býti přikázána.
•V

dne
Podpis a razítko zprostředkovatelny.

*) Nehodící se škrtnouti.
zaměstnmfvrhlaw,mUSÍ býti-v? smysIu §?, odst. 1., č. 4., zákona o státním příspěvku k podpoře nenráce ktmá
f
verej,nou zprostředkovatelnou práce nebo odborovou zprostředkovatelnou
veřejná zm nstřpavJ \°7 smyslu azn!na za rovnocennou zprostředkovatelně veřejné, nebo místem, které
erejna zprostředkovatelna označila, ze se nezaměstnaný mamě hlásil o práci.
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Vzorec C.

Poukaz na podporu v nezaměstnanosti.
Běžné číslo:

Hlavní členské číslo:

Pro člena (příjmení, jméno) ......................................................................................................
v místní skupině v..........................................................................................................
Denní sazba podpory v nezaměstnanosti z prostředků odbor, organisace........... Kč .... h,
státní příspěvek ............Kč .... h.
Úhrnem ........... Kč .... h.
Jakožto první den podpůrný j e den........................................................... ......................................
clen má nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu................................................... dnů
a na státní příspěvek po dobu ................................................................. dnů.
člen v období počínajícím dnem......................................... (§6, čís. 4., zákona) požíval již
................... dflů podporu v nezaměstnanosti a státní příspěvek k této a má tudíž nárok
na podporu v nezaměstnanosti po dobu..................................... dnů a na státní příspěvek po
dobu............................................... dnů.

Poukázáno usnesením z

Razítko ústředí.

Podpis.

Potvrzení za vyplacenou podporu.
Podpůrný
týden

za týden
od

J

do

podpora
počet dnů v nezaměst.
Kč

1 h

2
3
4
5
6

8

Kč

1 h

!

1

7

státní pří
úhrnem vy
spěvek
placeno

....

podpis příjemce

Sbírka zákonů a nařízení, č. 186.
Vzorec D.

192.. ..

Běžné číslo

Průkazní lístek nezaměstnaného.
Jméno a příjmení............
Státní příslušnost ..........
Narozen roku . .................
Povoláním , ...................
Bytem ...............................
člen odborové organisace
Hlavní členské číslo........
Hlásil se o práci dne . . . .

Razítko zprostředkovatelny práce.

(Podpis správce zprostředkovatelny.)
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Hlásil se o práci.

Běžný týden

Potvrzení o tom, že se nezaměstnaný třikráte marně
o práci hlásil *)

1. týden (od.... do....)

2. týden (od... . do....)

3. týden (od.... do....)

4. týden (od.... do....)

5. týden (od.... do....)

6. týden (od. ... do....)

7. týden (od.... do....)

\

8. týden (od. ... do....)

*) Nezaměstnaný se musí hlásiti pravidelně, leč by mu to bylo z vážného důvodu znemožněno.
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Hlásil se o práci.

Běžný t ý den

9. týden (od...

do. . . • )

10. týden (od...

do. . . .)

11. týden (od...

do. .. .)

12. týden (od...

do. .. .)

13. týden (od...

do... .)

14. týden (od...

do. .. .)

Potvrzení o tom, že se nezaměstnaný třikráte marně
o práci hlásil *)

15. týden (od... . do... .)

16. týden (od... . do... .)

*) Nezaměstnaný se musí hlásit! pravidelně, leč by mu to bylo z vážného důvodu znemožněno.
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Právní poučení a pokyny.
Přiznání státního příspěvku musí býti vázáno na průkaz, že se nezaměstnaný marně
hlásil o zaměstnaní u veřejné zprostředkovatelny práce nebo u odborové zprostředkovatelny prače, která bude v tom směru uznána za rovnocennou zprostředkovatelně veřejné,
uned jakmile se stal nezaměstnaným, a že se hlásil o podporu v nezaměstnanosti; další
vyplaceni státního příspěvku je vázáno na průkaz, že se nezaměstnaný hlásil aspoň třikrate y týdnu u veřejné zprostředkovatelny práce nebo místa, které zprostředkovatelna'
označila, lec by mu to bylo z vážného důvodu znemožněno.
Nároku na státní příspěvek k podpoře v nezaměstnanosti pozbývá zejména:
1. kdo odmítl práci, nabídnutou mu veřejnou nebo odborovou zprostředkovatelnou práce
ne o jiným veiejným orgánem, přes to, že nabídnutou práci může zastávati a že práce
není toho razii, aby ohrozila jeho odbornou výkonnost, a je placena podle platného mzdo
vého tarifu nebo podle sazeb obvyklých v místě, kde se má práce konati; má-li nezames na,ný pujmouti práci mimo místo svého pobytu, jest mu zaručiti bezplatnou dopravu
c.o místa pracovního k nastoupení práce. Nezaměstnaný není povinen přijmouti práci
v podniku, v nemz jest stávka nebo výluka;
2. kdo odmítl výkonávati občasné veřejně užitečné práce zprostředkovatelnou práce mu
prikazane po dobu úměrnou týdennímu požitku, plynoucímu jemu ze státního příspěvku
í podpoie v nezaměstnanosti, ačkoliv nabídnutou práci může zastávati a tato je přimě
řena jeho odborné výkonnosti a je placena podle platného mzdového tarifu nebo podle
sazeb obvyklých v místě, kde se má práce konati.
Průkazním lístkem ověřeným příslušnou zprostředkovatelnou musí se člen vy*azati pri výplatě podpory a po ukončení podporování při výplatě posledního poukazu
musí tento průkazní lístek u místa výplaty edevzdati.

