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žební) doby ve smyslu pracovní (služební)
smlouvy.
(2) Nárok na zákonnou dovolenou není na
stoupením cvičení ve zbrani (cvičení služeb
ního) dotčen, rovněž u těch zaměstnanců,
jimž zákon nárok na dovolenou nepřiznává,
tímto cvičením není dotčen nárok na dovole
nou, pokud jim jest smlouvou zaručen.
§ 5.
Zaměstnanec jest povinen po ukončení cvi
čení ve zbrani (cvičení služebního) nastoupiti bezodkladně opět práci (službu). Za dobu,
po kterou práci nekonal, ač cvičení ve zbrani
(cvičení služební) skončilo, nepřísluší mu
plat, počítajíc v to i jiné vedlejší požitky a
požitky naturální, vyjímajíc naturální byt.
Nenastoupí-li do 7 dnů po skončení cvičení ve
zbrani (cvičení služebního) práci, má se za
to, že vystupuje, leč by včasné nastoupení
bylo znemožněno z důležité příčiny bez jeho
zavinění. Překážka nastoupení práce budiž
včas -zaměstnavateli oznámena.

§ 6.
Zaměstnanci, který se do práce vrátil, pří
sluší dřívější plat, který měl v době nastou
pení cvičení ve zbrani (cvičení služebního), i
s případnými drahotními přídavky. Budou-li
v době trvání cvičení ve zbrani (cvičení slu
žebního) požitky pro příslušnou skupinu za
městnanců nově upraveny, platí tato úprava
i pro zaměstnance povolané ke cvičení ve
zbrani (cvičení služebnímu).
§ 7.
Byl-li v podnicích, na něž se vztahuje zá
kon ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n.,
o závodních a revírních radách při hornictví
a zákon zé dne 12. srpna 1921, č. 380 Sb. z.
a n., o závodních výborech, vzat na místo za
městnance, konajícího cvičení ve zbrani (cvi
čení služební) po dobu stanovenou v § 1,
odst. 1., zaměstnanec jiný, není při propuštění
tohoto jiného zaměstnance zapotřebí spolupů
sobení závodní rady ve smyslu §u 2, č. 6 zák.
č. 144/1920 Sb. z. a n., anebo spolupůsobení
závodního výboru ve smyslu §u 3, lit. g), zák.
. č. 330/1921 Sb. z. a n., pokud byl tento zaměst
nanec prokazatelně již při přijetí do práce
upozorněn na prozatímní povahu svého pra
covního poměru.
§

8.

(i) Platnost pracovních (služebních) po
měrů podle tohoto zákona nezpůsobuje po

dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebního)
dalšího trvání pojistné povinnosti, vyplýva
jící ze všech druhů sociálního pojištění. Po
vinnost tato však nastává opětně návratem
zaměstnance do pracovního (služebního) po
měru.
(2) V pojištění nemocenském zůstávají
však i po dobu cvičení ve zbrani (cvičení slu
žebního) až do opětného nastoupení do práce
(§ 5) nedotčeny nároky příslušníků rodiny^;
rovněž se toto období včítá do doby členství,
pokud výše dávek poskytovaných nemocen
skou pokladnou jest odstupňována též podle
doby členství.
§ 9.
Práva, která příslušejí zaměstnancům na
základě ustanovení tohoto zákona, nemohou
býti služební smlouvou ani zrušena, ani obmezena.
§ 10.
* Vláda se zmocňuje, aby nařízením upravila
obdobně zachování pracovních (služebních),
poměrů pro případ mobilisace nebo mimořád
ného povolání zálohy v míru.
§ 11.
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
(2) Provedením tohoto zákona pověřuje se
ministr sociální péče a ministr národní obra
ny v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r.
Udržal v. r.
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Zákon ze dne 31. března 1925,
jímž se s prozatímní platností upravují ně
která ustanovení obecního zřízení v Podkar
patské Rusi.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IZákon ze dne 13. července 1922, č. 243 Sb;
z. a n., o prozatímní úpravě obecního zřízení

Sbírka zákonů a nařízení, č. g|3».__

na Slovensku platí též v Podkarpatské Pvusi
s těmito odchylkami:
1. Pokud v zákoně č. 243/1922 Sb. z. a n.
jsou obsažena ustanovení platná pro města
Bratislavu a Košice, platí ustanovení tato
v Podkarpatské Rusi pro města Užhorod a
Mukačevo.
2. Městská zastupitelstva v Užhorodě a
v Mukačevě skládají se ze 42 členů, městské
rady v týchž městech ze 14 členů, z nichž po
9 volí se podle ustanovení § 8, odst. 2., zákona
č. 243/1922 Sb. z. a n.
3. úředníci uvedení v § 12 a odborníci uve
dení v § 14 téhož zákona nemají práva účastniti se volby obecních komisí.
4. Ustanovení § 1, § 3, posl. odst., jakož
i §§ 15, 21, 22, 24, 25, 31 a 32 zákona
č. 243/1922 Sb. z. a n., nemají v Podkarpatské
Rusi platnosti.
5. Působnost podle § 30 zákona č. 243/1922
Sb. z. a n., přísluší ministru vnitra v dohodě
s ministrem financí.
6. V § 18 zák. č. 243/1922 Sb. z. a n. na
hradí se pro Podkarpatskou Rus slova: „(§ 12
zákona ze dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z.
a n.)“ slovy: „(§ 12 vládního nařízení ze dne
18. února'1921, č. 71 Sb. z. a n.)“ a v § 19
téhož zákona slova: „(§ 11 zák. č. 211/1920
Sb. z. a n.)“ slovy: „(§ 11 vládního nařízení
č. 71/1921 Sb. z. a n.)“.
§ 2.

§§ 1—13, 26—29, 32—36 vládního nařízení
ze dne 7. srpna 1923, č. 171 Sb. z. a n., o pro
zatímní úpravě obecního zřízení na Podkar
patské Rusi pozbývají platnosti.
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§ 3Zákon tento, jenž má prozatímní platnost
až do vydání zákona sněmem Podkarpatské
Rusi, nabývá účinnosti 14 dní po vyhlášení.
' §4.
Provedením zákona pověřuje se ministr
vnitra v dohodě s ministry financí, školství a
národní osvěty, veřejných prací, veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy a s ministrem
sociální péče.
T. G. Masaryk v. r.
Stříbrný v. r.
Malypetr v. r.

03.
Vyhláška ministra zemědělstva
zo dňa 27. marca 1925
o poplatkoch za užívanie niektorých pastvin
na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1925.
Pod!a § 7, odst. 5., zákona zo dňa 26. aprífa
1924, č. 87 Sb. z. a n., kterým sa upravuje
užívanie niektorých pastvin na Slovensku a
v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných
obdobiach 1924—1929, ustanovuje minister
zemědělstva, že poplatky, ako ich pre pastevné obdobie 1924 stanovil § 7, odst. 2. a 3.,
právě uvedeného zákona, platia, pokial’ ne
dojde k inej dohodě, i pre pastevné obdobie
1925.
Dr. Hodža v. r.
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