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sMĚŘNIcE
Pro píokli.ké Pr.vódění $' l]5,{ b)

. ]]55 obř. tók-

Ustaňowni táto zabez!.óuí dělnikoú nÁrok
hE r'du i když p.áci z učiťých důvodů nekoú'
Dův.dy ť}'t. mbou * !ýketi doby děh&ovJ

s 11&b)' aÉbo mo]rfu býti na átrúě B.
měŠtfuvet.lově _ 6 1t55' TdtÓ zÁkonnÁ Úátdo.
venl jedmjí Ó těcntó !říF6dech]

A) { 1r b)' 1. Ódst' zmóuje děInÍiovi
íárok B n'du t€hdy' kilyž z důleá!é píě]ny
týkajlcl * j.hÓ 6oby hohÚž. vykonávali Drá.e.

B) { llslb), 
'' 

Ó&t' změde .léIblt.ďi
nárok hd lrčltÓu nÁniaiiu nzdy v DíÉně né
mÓci a fuuL

c) $ 1155 
'měul'e 

děblkoli !árck na Mdu
tébdy, nenúželi ]tolon p$ce prc okolnosti ]e'

'cí 
ba strÚě změstnáwtelově' ač je rr {ýkoou

Áď A')
Dú|e'íió přičiny v lebě děIDik& t$ nýlbl

1. oilst. obč. zfi..

Di@k a, n.du ..jl!š. |'d.ó i 1@Lňú' Ld,ž . dn.
h,n. 9iióhy' ÍýL2i'cl 4 irho 6ob,' D@oh| yykoaí



Podminlro! nárcku je 14denni zaměs|nání
při óenž stači' že lrr ťuto dobu P.acomi ponět
tB'.]' Do této 1adenní doby .cločítají se j.n dnJ
p.bon! ný'b.ž všechDy dny kalcndáňl Ža
sebou b€žící od sjedná!í p.acovního F.ném'

záko! sán nesiaňoví. při kte.Ý.h '.důJeži.
tých !říiinách', hzda podl. toloto ugtanoveňÍ
přisluší. vé snJsru técn!. sněřnic o!řenýc]] o
jldiklturu a rr|*i jegť za
ěi!u pod]e shou uvedenébÓ Dstmov€ní !Ó.vlžova!i níže ulede!é případy,

Náh.ada, .esp' jcji výše u jednotlivých l)ři
padri nvedcnó je podnlnóna plíshšníŤ
!ňkzem o ton' žc u.ěiiá o}ot]lost skuteiné
ruťnó si wžádala v osobó zatréstnan.e za.
neškáni ]rúce, .csp' v jakém řo^ahu ' rmd'

1' Povolá.i k vojeuké slu'bě !. dorru !álky:

2' odvod: nejvýše jeden deň'
3 Ámbulato..i léčeni I nalóhalích !řípa

decn. !Ókuil oš?třed
dobu néni no'né . Fkud ]ékď oĚcťřeni shlcdal
rctřebnýň | nej!Ýše 2 hodiny ze jcdnu ná!štó'n

4' Po d ni ko vý ú.Ú zakládá nírok nl ná.
hndu Ód pné hodi.'\' zamcškáni. nejvýšé však
do 2 dni' Ítví.lj nescnopnost délc ňež 2 dňJ'
řídi 3e další nárola daní*a *t.noveníni

Přihodi-li p úrú dělňlkovi při p.áci v záYo

'lě 
v den, po kt..ón nálleduje p|momi k|id' v0

ffv9lu \ 3 mzdo\é kÚ\Ul.ůntElovc ryblušk)'
nťb! /]okychLoL\ JLn!ťh dúvodú obdržidiln]k
náhrudu rudy prD€ zJ 3 hoďn pe}.]j Ib u\F
dťnilh L]ne.h lreo]niho k]du zmeškd v d!
slsj.ich úruu ješ|ě ďcaFň 2 dly, vc ktcrýlh
* v jeho Ódděleni pracovaro.

Jes iie dělník m dnech !r..ov!'ho kLidu
zrneškgr v dŇlcdci.h .í|Mu nóně než 2 D.a

uvédeno obdr' hj,\Jadu
poua ?r tJ hodr) ra.ovni

5' Povolání k šolau l nfudún Yeřejným,
lotud se neje&á o piípaily zaviněné př.dvola'
ným a nchÁli ná]ok
(svědeóné)' Náh.ada Fřisluši za norhální hodi
nv DgbÉně slrutečně zmeškané' j$uJi doro
zc.v otd\olaum |sLk€m Dotý.lenin dobJ
u ;ouau (uiJdu) 

^árem 
á potvr&om' 

'cpiedvolaný nemá na lolTlíni viný
6' Náhle přanÁený Proýoz železnjé.Í lebo

|odni' h<by]oJi !'cdšcni lředPň oz'ámlno
€l.srcá 24 hoLllN 9 n.mohl l' děln'k dosáhnouli
!.eoního )nista jiným přiméieňýn zpúsbeF:

?' NáhIé onenocnění n.b úru v nejDžín
kruIru rodinhém' i. j' nanžela' ňanželky a dit.k
ve slolcóné dÓmáoosťi by. iclch' doká.žeJi



déIni]r' Že ho bylo ngb}tně zapoťfubi k posk}r
nub pPnj !Ónoci: neivýÉé 3 dny.

3. Na.oenÍ ditka n že]ce' ájicl s délniken
!e spo|ečnó domácnosh' né]deJi n lnlJd ule
dený lud bodem 7'): 1 den'

9. Epidenická .eDÓc, byloJi dělDlkovj !éka
l€n Ž.kázáno choditi do p.áce a nehÍ-li božno'
aby !o dobu ka.mťeny sán byďel jinde (m př'
u svých piibuaých): eýýěe jedei týden'

10' UD.tí: rD]žela (maíž.lky), @kud Žiii
ve spo]einé doná.nÓŠti: DejvýÉe 3 dny,
v]aginiho dilka neb.oďčů dólnika] nej

gourczenců' Dokudžiji s délnjken \e 3Do
eťně domácnost iejvyse 1 L]eo
Edjúl neb vlatniho ditka, n! jejichž
IDrrřeb jo butno jeii d.ůou néýýěe

' 
.Vrstni svatba: neÍýše 

' 
dny'

12' Delui&Ó na Fobř€b dělnika z vlastDiho
závodu. byla.li vFlóna v dohodě se správ.u zá-
vodu a ncnili j.inóho ujéfuíni o konáJi k
pohřeb v nistě ne]r v nejb]ižĚim okoli 9idta zá.
ÝÓdu: do 100 zÚěgtDnců 2 dleny deputace a
nu ka'dých &lljch 100 zMěshancú do]ší
1 ě|."n deputgF reýíce \'šBk 6 ilďú nejvýše

13' Pte9ldlchi dělnih' t' j' zděne býu (I,o
kud hó svoji vtas|bí donácnost): 1 den a t.

14. PřeŇ'olá!' k pĎhlidce naři'ené Úmb
ýou pojišťonou dělnickou: mjvíše 1 den'

z! il'IeŽitau přičinu * kjmém n.pov &žtj 
'hto příp y|

1' Případy úhrtí jnrýT]r mob nežli jnenova-
ných v odst' r0' ncá při@dv, kdv se ná]rradt
loŠkÉujq t' j' úhrti o$b minÓ lejužšj k.Un
rodimý' j'}ož i únttí m.'elú a subrnců'
kteři nenáleží ke s@l€čú donácnosti'

2' PŘd1ol,d k bern]mu UiádU prc realli'
J. Int.nu@ u útadů a fud. b9 

'.okáza.'ébo úře.lni]ro vyďání anóbo bq iouhle!

!' Poru.by ' !řeruínj
d.áh ltamláji) zpoždéoi p.j]ézdu llakú a 

'U
.' výkon funkci lt j.jichž piije!í nesiává

:heb taksých 2 je]'ťhž

6 zí]e)itusli rež

zá]ežitogti' pro jojjch' p.ovedeni neni za}jotřebl
zmeškati 

'r&ovni 
dobu

' 
7' zameš}áňi suúsjjci s vytonóvárín do.

3 odlykáni tEstu ňa svoboiló' Deb vubí

I

I



9 \ šeťhny p'ipad}' vý& n důlPŽjt€ sne
uzfuné alšJk n.dolo'€Dé (ncpmkdAm) n"bo
ncbyl}.li Štánovené !$dninky spllény'

Nábrlda sé Ý]Tláoi vša dělnikú (j v úkolu
p.acq'icím) }e výši cenikovó nzdj ó.-
s o v ó' Tato mda * rskJtuje za lncovni h0.
dily skutečně zmešlané a2 do nejwĚšiho róčt!
ir.o jednotlivó liipady výše stanoveného' nesfri
všarr za jedel a týž prip3d pfusa}ovati jcdns

Dělnik j6t poy en srlrj nárck nd náh.adu
jnned .hláŠilj a !ře{tloáti piislujné dokldý
}Íůúc li zanešká!í.Dředlidari; ohlful to !č$ zt
něs!'raváteli' NeDuž..li sÍiLJ náok osbné n.
olatfut|' u(ln' |!n s\ým no(nJfuÝn nEbo do
oúu(enD doosm n.rdť]e do r měsj
ie po v,,rjk! n5Úl'U' P" lp1ŤuÚ tcto Lhuty

Ád (B.)

NáÚlrÝ v době ncmoci I$ 1154b) z' od't'
obĎ' ál.']

Újsn n,dÝ |wd.r. Ý aeť L 'ž 
Ý tictjd a avúfr

lýdfu Enoci N ]d% nna nzdy' Ý peá, 1 *4ém

|ýdD! renaci ,p Ja% fu),

|odnínkou ná.oku na uÝedená pĎ.entl
hzdy jeí i zds ŠPnrĚni předlokladu l4tjdenniho
zané*.áni' při čemž * p.ěitaji do tót. dob!'
všgcbny dny lnlcndÁřní za *bou běžící, ncjen
dnv p.ecovní. IraBí Pdmí.rrou l:ést. lby heno.
ncb ú.M ňebyl di.]nilcn způsbetr úhÝslňě ne]ro
hruto! nedbároslí' Při čenú rcmzboduj.. zd.jd. o .eúoc nebo ú.az Fdnik.ýí' li o nemo.
hcbo úB2 h.iiťí svou lříči.u njno z'vod za
móBtnmci vzniká ná.ok m údáfu ! Ďíoadě
každóho onehocnóni l'en tdvž F ton-kt;.ém
oncmo.něnl bvl děInik uznáň létářen za zdŤavé.
ho a !.áce shopného l púci ndtoupil' Mezj
dvěná ňehocťnj nenusí úD\'nouti oŇtňě 14'
denď dnbA zJměstnánl J.stli,e u,ilra]enn
di nik onémocn| opétna l to b\ i nou n;.
noci avšak dříve n?ž vsoupl znoYa do p|áce.
nenabÍwá Ú!ého námkn' .Ýbrž ftá ná.ok na
úDlafu jéň rÓtud' @kud N!věé.p.l í'tatu v dů
sledku oňeno.něni pnnibÓ. Ps vý!.čet p.o
cc.tni náhmdý ieŠť yzíti za zák|ail u dě]ňi].x
p.acnii.n]o } i{svó nzdě skuIečnou

n dóInika pracujiciho
v úko]I průhěrňou mzdu ÍkÓlov.n

nriii lrdyž lrmouI pořěr * konóí b d' prolo
Ž€ up]}nula dob.. ná }ťerotr nyl snnuve. néb.
p:oto že déIníkoli byla dána před onenoc.



vyloúli měs|navabl dě]nika Í době ne.
ndi n.p.áýÝá dě]nik .á.oku na íplatu v dobé
nftfti' by! i ]rllcovní

Ád' c.)

Pi.}ížkJ' na 3.mně zmósimlatd {
(s 1155 obč. ák.)

nkh,aci pht, j|ý]re b!] húaÝ k k9rdi ' byh fuÚ

1' Nenúžé.li se ujednaná p.áce konati , dů
|Óilů' které jsou
může zaměshav.iel 7i ]rn'ých 6 itnú kl€.é za
*bou bťzuostředně .ás]edÓvati nemusí. přj
děli|i zaměs|na'.i tráci náhmd.j' tigbes i jiDol
ien kitv' ji zanóstnanéc lzhl.den m své schoF
noďi ! tól8non zdatnos! nůŽ. kolati za ťuto
p.áoi piíslŇi mógťnÚc' jeno prů'nóríý
výdělek 2á těchťo nejvýše 6 prmonich dnů'

Nená'li zMěstnavatel plo zanóstnance žád.
non púci (ani háh.adnij, vu'atí dělnlkoli 

'a

lsni.h zme,kÚj h 0 dnÚ !|iou ns]rrá{lu
v jťho průoá eň \jdĚlka
se zjjsti za dobu 4 ,iitoYaierných hzdoyích
tJ d'ii b.zprostř.dne |'i!d dobo
hlada !.,krtuje t1k, žc skutecny !!dť|ek za
ttto dobu. docíléný v no.málnich hÓdiňách D.a.
covních' dělí se Nóteh v t.nto obdobi skut.ině
odpleovaných nomáInich hodin' óínž sé sia-
.ovi P iné.ný {'lělek z! 1 hodi '

2' odelic lr zmé*nanéc konali úb]edni
p|ei' nedoŠtane ani Ýdálku' ani ňáhladJ'

3' Présáliujť.lt n"možlost
!.á!c z Jú\odů' |'tťr; j9u na s
vat€tověl rc s'én celku 6 lra@'nich dnů Y ka
l.n'lířn'm l o]okti, poi€.Ll\ a sé,,héstnJ!atú
!.á!o pfidě!tlzÚBtmdci!|á!jnohřodni. kte
rct s ohlenem ně svó scnolnosti ' iělesnou
zdr|no$ ňnžc konaťii zmés|n&lr* jesi !Ó.
}inen vykobíláti ji za Mdu !rc ťub plá.i

4' Pn zav.dení d.ráoené p.acovli {iobyj bez
ohl'.du m ic]]i způsob llovedení' neÝniká z tG
Ioio titulu ná.ok na úhndu nodre \ 1155 obč'Ž'k bjrc|i t3kole opltenl di|dl.os nflmťnť
2'1hod'r! nř€deÚ o ás.no

5' a) Byl.|i dělnik pii !úci zdúen vinou á-
vodu ! tn'a]o li zdrženi v jedrÚn dni miitete
30 milut nepř.ť.átě, nmá .á{ku na žád.ou



b) JBli íéořt!žtté zdrž@i detói rež 30 minui
v jedmn dfl' D€jdó]. v{á! a bodily' bradl 3e
.']rmó!e\' če u děltÍkú ! č'sre r:ité !Ř.
iuJ'.icb piid"n.Ó" .etll.ovou óa3o'oú
mzd ou a u dělni}ů v ú'blu lB(Ujicict to uto
E'dou 'výĚenou o 15ž' l to za célou
!.DÍtttžité Doné.kmou dobu, zreo.@u o pF
"iih 30 nllul s kťere 

'ádnébo 
!fuku Da nÁ.

hadu t v ťonto pňladé ilělnjk reĎí.
N@lr m ninradu je vá!áÚ m lodmln}u' že

débfi zdr'eli ob]áál v.e wénu b.zprctř€d'
nimu pi€&tav.bému á po dobu zibžÚj byl B
ktéoÍ evďt' mobl vyLonívati (ditén} .trc]e'
phpŘve boot !b dalli prlid' liílhla ňář'di
B !od']' lolad mu jebo př€&távenim lebJ|a
!řidělem prá.é jiná' j.ho těl6oé š.bopDosb a

c) Při leDřetJžiién z&ž€d d.&lo néŽ 4 ho.
dlnv . jédb;n d4 zpbri * prn 2 hÓdhy !o.
dle soélDlc uvedeLFh v b.dě b), kdežťo ttdši
tÚ ná'bhď $ podle všst€clrhh ás9d ghon
umdeoich (t' j' p!úměfu]in ýýděIkem]'

6. veške.á !ho.a uve{tení útanov€lt replaú
m bi1b.d st"|vkv re lldínlm Filln}q rebo
i' sjdnku' od n}hož Dfu@ 

'vodu 
závisi!

Ý .&htÓ !řIpad€n mnú děllúk nóJoku fu


