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ství nárok na vyšší výměru státního pří
spěvku podle § 2 tohoto nařízení jen v tom
případě, žijí-li s druhým manželem ve společné
domácnosti anebo přispívají-li skutečně ze
svých příjmů převážnou měrou na výživu
druhého manžela.
(2) Jsou li podporováni v jedné a téže ro
dině současně oba manželé, může nárok na
vyšší výměru státního příspěvku podle § 2
tohoto nařízení uplatňovat! pouze jeden
z nich, a to ten, u něhož by státní příspěvek
byl vyšší.
(s) Je-li v jedné a téže rodině podporován
jeden manžel a je-li současně druhý manžel
výdělečně zaměstnán tak, že jeho výživa jest
zajištěna, nebo dostává-li druhý manžel sou
časně nemocenské, posuzuje se prvý manžel
co do nároku na vyšší výměru státního pří
spěvku podle " 2 tohoto nařízení stejně jako
osoba svobodná.
(4) Osoby ovdovělé, rozloučené nebo roz
vedené, pokud se nemusejí starati o děti
z předchozího manželství nebo o dřívější
manželku (dřívějšího manžela), posuzují se
stejně jako osoby svobodné.
Byl-li odborovou organisací přiznán státní
příspěvek ve vyšší výměře podle § 2 tohoto
nařízení, jest při žádosti o náhradu vyplace
ného státního příspěvku (§ 8 vládního naří
zení ze dne 29. srpna 1924, č. 186 Sb. z. a n.,
kterým se provádí zákon ze dne 19. července
1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku
k podpoře nezaměstnaných), kromě ostat
ních dokladů předložití ještě:
1. potvrzení správce nemocenské pokladny
(pojišťovny) o výši poslední mzdy nezaměst
naného, dále pak písemné prohlášení o délce
doby členství potvrzené vlastnoručním pod
pisem důvěrníka místní skupiny odborové
organisace a zodpovědného činovníka výboru
rozhodujícího o přiznání podpory, případně
spolu s dokladem o členství v jiné odborové
organisaci, j ež se mu podle stanov započítalo;
2. u podporovaných osob ženatých nebo
provdaných mimo to ještě potvrzení obecního

úřadu (v místech, kde jest státní úřad poli
cejní, potvrzení tohoto úřadu) o poměrech
rodinných uvedených na přihlášce o podporu
v nezaměstnanosti (vzorec B vl. nař. č.
186/1924 Sb. z. a n.), vydané na základě před
ložených dokladů.
§

6.

(4) Toto nařízení nabude účinnosti dnem
počátku účinnosti zák. č. 267/1921 Sb. z. a n.
a pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1926.
(2) Jeho provedením se pověřuje ministr
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
švehla v. r.
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4.
Vyhláška ministra sociální péče v dohodě
s ministrem financí
ze dne *í3. prosince 1924
o počátku účinnosti zákona ze dne 19. čer
vence 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním pří
spěvku k podpoře nezaměstnaných.
Podle § 15 zákona ze dne 19. července 1921,
č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k pod
poře nezaměstnaných, stanoví se počátek
účinnosti tchoto zákona na den 1. dubna 1925.
Tímto dnem zároveň končí působnost zá
kona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n.,
o podpoře nezaměstnaných, a všech zákon
ných ustanovení tento zákon doplňujících a
pozměňujících.

Stňtnl tiskárna v Praze.

Habrman v. r.
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