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řádné nezaměstnanosti za týchž podmínek 
Jako příslušníci Československé republiky, 
má-li tento cizí stát obdobné opatření a na- 
kládá-li _s příslušníky Československé re
publiky jako se svými státními příslušníky.

ČI. IV.
Produktivní péče o nezaměst

nané.

V) Ministr sociální péče může z prostředků 
určených k čelení nezaměstnanosti podporo- 
vati nouzové práce, jež podniká stát, země, 
okres, obec nebo veřejnoprávní osoba práv- 
nická ve veřejném zájmu. Při této práci jest 
především zaměstnávati osoby, které pobírají 
podporu a státní příspěvek v nezaměstnanosti.

(-) Na mzdu osob z nezaměstnaných k nou
zové práci přikázaných nebo přivzatých bude 
stát přispívati veřejnému stavebníkovi část
kou nejvýše 10-— Kč denně.

(3) Podrobnosti upraví vláda nařízením.

ČI. V.

C1) Použití úpravy státního příspěvku k pod
poře nezaměstnaných podle či. I. resp. II. a
III. jest vázáno podmínkou, že odborová orga- 
nisace ^přizpůsobí podpůrná pravidla změně
ným předpisům. K takové úpravě podpůrných 
pravidel stačí usnesení představenstva odbo
rové organisace proti dodatečnému schválení 
orgánů jinak ku změně podpůrného řádu pří
slušných.

(2) Neprodlouží-li odborová organisace 
do jednoho roku od počátku účinnosti tohoto 
zákona dobu nároku na podporu v nezaměst
nanosti na 26 týdnů nebo šest měsíců v pod
půrném roce, jest míti za to, že se vzdala 
zmocnění k výplatě státního příspěvku k pod
poře j nezaměstnanosti dle §u 4, odst. 3. zák. 
č. 267/1921 Sb. z. a n.; u odborové organisace, 
u níž doba nároku na podporu v nezaměstna
nosti podle dosavadních podpůrných pravidel 
činí méně než^ 13 týdnů v podpůrném roce, 
srnčí, prodlouží-li se doba nároku na podporu 
v nezaměstnanosti na dvojnásobek dosavadní 
podpůrné doby.

ČI. VI.

Ministr Sociální péče může přiznávati odboro
vým organisacím předběžné náhrady účtů za 
vyplaceny státní příspěvek a dá váti zálohy na 
výplaty státních příspěvků ve výši aspoň 
jednoměsíční potřeby.

čl. VII.
Orgánové veřejné správy, státní i samo

správní, volení i jmenovaní a nemocenské po
jišťovny jsou povinni spolupůsobiti při prová
dění tohoto zákona, k němuž podrobné předpisy 
o uplatňování nároku, o dokladech, vyúčtování 
a ostatních jednotlivostech, vydá vláda naří
zením.

čl. VIII.
v Ministr financí se zmocňuje, aby částku po

třebnou k provedení tohoto zákona opatřil 
úvěrovými operacemi, pokud by se nenalezla 
úhrada ve státním rozpočtu na rok 1930.

Čl. IX.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. květ
na 1930. Provedením jeho se pověřuje ministr 
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

T. G. Masaryk v. r.

Udržal v. r.

Dr. Czech v. r.

75.
Zákon zo dňa 28. mája 1930 

o úpravě příslušnosti vo veciach cejcliovných 
v zemi Slovenskej a v zemi Podkarpatoruskej.

Národně shromaždenie republiky českoslo- 
venskej usnieslo sa na, tomto zákone:

§ 1.
Všetky věci týkajúce sa cejchovníctva, 

ktoré podlá zák. čl. V/1907, o mierach, ich 
používaní a dohlade na ne, a podťa iných 
predpisov náležaly do oboru posobnosti bý
valého uhorského ministerstva obchodu, ná- 
ležia do oboru posobnosti ministerstva veřej
ných práč.

§ 2.

Zákon tento nabýva účinnosti dňom vy- 
hlásenia. Jeho převedením sa pověřuje mi- 
nister veřejných práč v dohodě s ministrem 
priemyslu, obchodu a živností.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dostálek v. r.


