
Zaměstnanost

Zaměstnanost je kategorie ekonomická, statistická, politická, sociální 
a právní. V mezinárodních dokumentech týkajících se lidských práv je 
tato problematika řazena tradičně mezi práva hospodářská. V ekonomickém 
smyslu je zaměstnanost vnímána jako participace na trhu práce. Z hlediska 
statistického se jedná o indikátory, kterými se měří míra výdělečné činnosti 
v populaci. Ve smyslu politickém a sociálním jde o veřejnoprávní intervenci 
do soukromé sféry ve prospěch občana, který je považován za slabšího part-
nera v tomto vztahu. Jde o regulaci pracovního (jinak soukromoprávního 
smluvního) poměru s cílem garantovat zaměstnanému občanu společensky 
akceptovatelné pracovní podmínky (zejména bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci) a zajistit mu důstojné životní minimum (minimální mzdou nebo 
podporou v nezaměstnanosti), což jsou nezadatelná občanská práva, dekla-
rovaná v ratifikovaných mezinárodních úmluvách. Zaměstnání je zároveň 
nejvýraznějším nástrojem začleňování lidí do společenských procesů a boje 
proti jejich sociálnímu vyloučení, tedy jedním z hlavních nástrojů aktivní 
sociální politiky. 

V právním smyslu jde o právo na práci, které zahrnuje též právo na do-
stupnost práce, což vyžaduje dostupnou profesní přípravu na zaměstnání, 
pomoc při hledání práce, dozor nad pracovními podmínkami a ochranu 
při výpovědi z pracovního poměru. Konkrétně jde o právo na získání 
a udržení pracovního poměru a na důstojné pracovní podmínky. Jde o re-
alizaci osobního nezadatelného lidského práva na práci, zajištěného buď 
soukromoprávní smlouvou (pracovní smlouva, dohody podle zákoníku 
práce atd.) nebo veřejnoprávní smlouvou (služební smlouvou se státem 
nebo jiným veřejnoprávním subjektem) podle zvláštních zákonů. 

Toto právo může být vnímáno v užším nebo širším významu, buď jako 
právo na práci v zaměstnaneckém poměru, nebo jako jakákoli výdělečná 
činnost, která může být realizována v závislém nebo v nezávislém statusu 
(osoby samostatně výdělečně činné).656 V této kapitole budeme spíše vy-
cházet z užšího pojetí. Z tohoto hlediska se tedy jedná o regulaci vztahů, 
které vznikají při realizaci práva občana získávat prostředky pro své životní 
potřeby prací v závislém (zaměstnaneckém) poměru.657 

Vztah zaměstnavatele a zaměstnance, jak již bylo řečeno, je soukromo-
právní vztah. Státní intervence do oblasti zaměstnanosti je součástí státní 
sociální politiky „za dosažení plné zaměstnanosti a za ochranu proti neza-
městnanosti“ (zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti). Tím se definuje obsah 
této kapitoly, která bude sledovat jak sociální stát (i) pomáhá občanům při 

656 TOMEŠ, Igor: Obory sociální politiky, Praha 2011, str. 89–92.
657 BĚLINA, Miroslav a kol.: Pracovní právo, Praha 2001, str. 4.
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hledání zaměstnání a v době nezaměstnanosti a (ii) jak chrání občany při 
práci (pracovní podmínky). 

Ochrana práce na území Československa má své kořeny již v rakouské 
a uherské legislativě. Dílčí regulaci přitom nalezneme již ve středověku, 
a to v panovnických dekretech upravujících hornické povolání (Ius Regale 
Montanorum) nebo později v živnostenských řádech a řádech upravujících 
čelední, učednické a tovaryšské poměry. Vedle ochrany práce existovalo 
i donucování k práci, v podobě zákazů žebroty, trestního postihu tuláctví 
a existence donucovacích pracoven. Zatímco v českých zemích donucovny 
byly institucemi zemskými, na Slovensku a Podkarpatské Rusi, které pod-
léhaly jurisdikci uherské, byly institucemi státními. 

Před rokem 1918 v českých zemích ani na Slovensku neexistovala ochrana 
a podpora nezaměstnaných. Výjimkou byly jen podpory, které na principu 
svépomoci poskytovaly svým členům pokladny odborových organizací. 
Přicházela v tomto směru v úvahu jen fakultativní sociální péče (chudinství) 
zabezpečovaná domovskou obcí v rámci domovského práva. Od konce 19. 
století se na našem území začal rozvíjet systém zprostředkování práce.658 

Takto ve stručném nástinu vypadaly výchozí podmínky, na které v roce 
1918 nově vzniklý československý stát na poli zaměstnanosti navazoval. 
Akutním problémem, který se musel hned na podzim 1918 okamžitě řešit, 
byla prudce rostoucí nezaměstnanost vzniklá v důsledku demobilizace 
válečného průmyslu a návratu vojáků z armády. Jen demobilizovaných 
legionářů, kteří se postupně v prvních letech republiky vraceli do vlasti, 
bylo ke sto tisícům.659 Reprezentativní statistiku nezaměstnanosti k prv-
ním měsícům existence nového státu postrádáme, máme pouze statistiku 
podporovaných. Nejvíce bylo podporováno osob v únoru 1919 – celkem 
266 tisíc. Od té doby nezaměstnanost kontinuálně klesala až do přelomu 
let 1921 a 1922, kdy v důsledku deflační měnové politiky se počet podporo-
vaných (při přísnější právní úpravě) přehoupl na počátku roku 1923 přes 
200 tisíc a statistika trhu práce uváděla v lednu 1923 dokonce 440 tisíc 
uchazečů o práci.660 

Nezaměstnanost z let 1918 a 1919 byla následkem světové války661 a měla 
celoevropský charakter. Proto právě v tomto období drtivá většina evrop-
ských států, které dosud neměly žádné pojištění pro případ nezaměstna-

658 Živnostenský řád (zákon č. 26/1907 z. z. pro Čechy) a živnostenský zákon (zákon 
č. 259/1924 Sb.)

659 KUČERA, Martin: Významní legionáři v roce 1938. In: Politické elity 
v Československu 1918–1948, Praha 1994, str. 83.

660 JANKO, Jaroslav: O nezaměstnanosti v Československu, Praha 1926, příloha B.
661 Výmluvně situaci později komentoval dobový pojišťovací expert: „Nezaměstnanost 

osob výdělečné práceschopných byla přičítána jedině na vrub následků světové 
války, a nikoliv též na vrub technického pokroku.“ (PREIS, František: Hmotné právo 
československého sociálního pojištění, Praha 1936, str. 18.)

nosti,662 ve spěchu zaváděla sociální podpory, aby se redukovalo nebezpečí 
sociálních nepokojů vyvolané vysokou nezaměstnaností,663 zásobovacími 
obtížemi, politickou nestabilitou a  inspirovaných ruskou revolucí. Na 
podpory se tehdy nahlíželo jako na jakousi nutnou „daň proti revoluci“. 
V Československu již v prosinci 1918 byl v RNS schválen zákon o státních 
podporách v nezaměstnanosti (č. 63/1918 Sb.). Zákon vycházel z principu 
plné úhrady dávek ze státního rozpočtu, což byla obvyklá praxe také v ostat-
ních státech v podobné situaci. Bylo totiž nutné vyplácet podpory okamžitě, 
což by princip pojištění neumožnil, resp. přinejmenším znesnadnil. Aby 
bylo co nejvíce redukováno zatížení státních financí, jako podmínka byla 
deklarovaná sociální potřebnost uchazeče – svou povahou tedy šlo o zvláštní 
dávku sociální (chudinské) péče, třebaže zákon administrativně i finančně 
péči o nezaměstnané od chudinství striktně oddělil. 

Zákon také připouštěl, aby podpory byly vypláceny jen v regionech, 
které to potřebovaly. Takže např. podle stavu z dubna 1920 byly již podpory 
v Čechách zastaveny prakticky všude na jih od linie spojující Mariánské 
Lázně, Roudnici, Jičín a Vysoké Mýto.664 Původně převládalo všeobecné 
očekávání, že vysoká nezaměstnanost je jen otázkou krátké doby, než se do-
končí přechod na mírovou výrobu. Proto byla účinnost citovaného zákona 
omezena jen do poloviny února 1919. Druhou motivací krátké účinnosti 
zákona byla nejistota ohledně budoucích státních příjmů, a tak ministerstvo 
financí nemělo zájem o vyhlašování jakýchkoli dlouhodobých závazků, 
které nebyly nezbytně nutné. Proto se přistupovalo jen ke krátkodobému 
prodlužování účinnosti, což oproti všem očekáváním nakonec trvalo až 
do března 1925, kdy byl zákon zrušen a nahrazen tzv. gentským systémem.

Gentský systém vznikl v roce 1900 v Belgii.665 Byl to model dobrovol-
ného pojištění vybudovaný na bázi odborových organizací. Předpokladem 

662 Před první světovou válkou povinné pojištění v nezaměstnanosti měly jen Británie 
a Irský svobodný stát (viz General Problems of Social Insurance, Ženeva 1925,  
str. XIX–XXVIII a str. 17–19).

663 K dynamice sociálních bojů v závěru války viz HEUMOS, Peter: „Dejte nám 
brambory, nebo bude revoluce“ – Hladové stávky a masové protesty v českých 
zemích v letech 1914–1918. In: První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky 
a Němci, Brno 2000, str. 200–232.

664 TOMAS, Josef: Statistický přehled podpor v nezaměstnání, Sociální revue 1, 
1919–1920, str. 449–450.

665 Město Gent, počtem obyvatel velké asi jako dnešní Plzeň, vybudovalo zvláštní 
systém pojištění. Již v předválečné době proto zaznamenal značné rozšíření. Jen 
v samotné Belgii jej realizovalo k roku 1913 101 obcí. Oblibu si však brzy získal 
i v zahraničí. Na komunální úrovni jej aplikovala řada měst v Německu (Norimberk, 
Mühlhausen ad.), ve Francii (Paříž, Lyon ad.). Realizace se dočkal rovněž v Itálii, 
Holandsku a ve Švýcarsku, kde nahrazoval starší obecní pokladny (např. St. Galen, 
Ženeva). Francie se pokusila o aplikaci i na regionální úrovni a brzy se přistoupilo 
i k celostátnímu užití – poprvé patrně v roce 1905 v Norsku a v roce 1907 v Dánsku. 
V Dánsku stát přispíval k zaplaceným členským příspěvkům. V Norsku přispíval 
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jeho zdárného fungování, aby pokrýval dostatečné množství obyvatel, 
bylo silné odborové hnutí. Tuto podmínku Československo splňovalo. Ve 
vztahu k počtu obyvatel mělo na počátku 20. let spolu s Rakouskem, Ně-
meckem a Velkou Británií nejvyšší odborovou organizovanost na světě.666 
Odboráři si v rámci svých pravidelných organizačních příspěvků přispívali 
také na pojištění, a stát jim následně v případě ztráty zaměstnání přispíval 
k podpoře. Podle původní podoby československého gentského systému, 
jak fungoval v letech 1925–1930, se podpora z poloviny skládala z odborové 
dávky a z poloviny ze státního příspěvku.

S gentským systémem ovšem souvisel problém, že nezaměstnaní, kteří 
nebyli členy odborů, pojištěni nebyli. Proto bylo již mezi světovými válkami 
mezi pojišťovacími odborníky považováno všeobecné obligatorní pojištění 
za dokonalejší model. Nicméně v polovině 20. let podíl evropských států 
s obligatorním a dobrovolným pojištěním dle gentského systému byl stejný. 
V roce 1925 publikovala Mezinárodní organizace práce přehled podpůrných 
systémů v 17 vyspělých zemích, 9 mělo dobrovolné pojištění a 8 povinné.667

Aktivní politika zaměstnanosti ve smyslu systému rekvalifikací a vytvá-
ření účelových pracovních míst pro redukci nezaměstnanosti byla v Česko-
slovensku 20. let realizována jen velmi omezeně. Za prvé byly realizovány 
tzv. nouzové práce, které podrobněji upravil zákon č. 569/1919 Sb. Tyto 
práce organizovaly nejčastěji obce a okresy a stát jim částečně přispíval 
na mzdy pracovníků.668 Obvykle se tímto způsobem zdokonalovala infra-
struktura v místě (např. budováním silničních komunikací). Za druhé byl 
realizován tzv. refundační systém, kdy stát přispíval podnikům na mzdy 
zaměstnanců, které by jinak propustily. Byl to oboustranně výhodný sys-
tém. Stát redukoval nezaměstnanost a podniky dostaly příležitost uchovat 
si vyškolenou pracovní sílu, kterou by jinak musely propustit. K zavedení 
refundací zmocňoval zákon č. 63/1918 Sb. ministra sociální péče. Započalo 
se s nimi v textilnictví a brzy se rozšířily i do dalších průmyslových odvětví. 

k vyplaceným podporám tak jako později od roku 1925 v Československu. 
V roce 1917 k variantě gentského systému přistoupilo i Holandsko. Podrobněji 
viz RÁKOSNÍK, Jakub: Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost 
v Československu v letech 1918–1938, Praha 2008, str. 64–65.

666 Procentní podíl členů odborů na celkové populaci činil v Německu 21,04, v Rakousku 
17,28, v Československu 14,52 a ve Velké Británii 13,85. OBERSCHALL, Albin: 
Odborové organisace zaměstnanecké v Republice československé – Statistická studie 
za léta 1913–1922, Praha 1924, str. 14. RÁKOSNÍK, Jakub: Odborové organizace 
v počátcích Československa, Na pozvání Masarykova ústavu 3, Praha 2007, str. 61.

667 Die Arbeitslosenversicherung – eine rechtsvergleichende Darstellung (Int. Arbeitsamt) – 
Studien und Berichte, Reihe C (Arbeitslosigkeit), Nr. 10, Genf 1925, str. 27ff.

668 Již výše citovaný statistik Jaroslav Janko v roce 1920 odhadoval, že se 
prostřednictvím tohoto nástroje existující nezaměstnanost redukovala zhruba 
o jednu desetinu (JANKO, Jaroslav: Statistický přehled podpor v nezaměstnanosti za 
první čtvrtletí 1921, Sociální revue 2, 1921, str. 173)

Státní podpora byla přitom vyměřena velmi velkoryse – minimálně 70 % 
vyplácené mzdy. I zaměstnanci se systémem byli spokojeni, protože si při-
šli na větší peníze, než jaké nabízela podpora, a navíc neztratili práci. Jen 
zaměstnavatelé často reptali, že stát si počíná velmi liknavě při zpětném 
proplácení jejich nákladů.669 O relativním významu jednotlivých nástrojů 
péče o nezaměstnané si můžeme udělat představu na základě statistiky 
nákladů: refundace pohltily v letech 1918–1925 kolem 16 % státních ná-
kladů na tuto péči, nouzové práce zhruba 11 % a zbylých 73 % připadalo 
na podpory v nezaměstnanosti.670 Na počátku 20. let můžeme nalézt také 
zárodky rekvalifikací v podobě naučných kurzů pro nezaměstnané or-
ganizované obcemi. Jejich role, jakkoli obdobné pokusy bychom nalezli 
i v pozdější době, však byla minimální. Větší význam patrně rekvalifikace 
sehrály v případě nezaměstnaných legionářů, pro něž byly organizovány 
zvláštní výukové programy.671 

V roce 1928 vláda přistoupila k restriktivní regulaci působení zahra-
ničních pracovníků v Československu zákonem č. 39/1928 Sb. o ochraně 
domácího trhu práce. Ten zakotvil pravidla povolovacího řízení, přičemž 
podmínky pro udělení pracovního povolení byly formulovány velmi vágně 
(§ 8). Vláda se ani netajila tím, že motivy pro jeho přijetí nebyly hospodář-
ské, nýbrž politické. Jednalo se především o odvetné opatření vůči normám 
obdobné povahy, které již dříve přijaly sousední státy. Trvale převažovala 
emigrace z Československa nad imigrací, a proto racionální hospodářské 
politice odpovídala spíše maximální otevřenost domácího trhu práce, aby 
se republika vyvarovala hrozby retorze. V následujícím desetiletí nesehrál 
významnější úlohu.672 V roce 1935 se ČSR znovu k této otázce vrátila v sou-
vislosti se zvýšenou emigrací z fašizujícího se Německa a podmínky pro 
pobyt cizinců upřesnila a zpřísnila (zákon č. 52/1935 Sb. o pobytu cizinců, 
dále vládní nařízení č. 143/1935 Sb. a č. 82/1937 Sb.).673

669 Stížnost zaměstnavatelské úřadovny při Ústředním svazu čs. průmyslníků ze dne 
9.  září 1920, Národní archiv: fond: MSP, karton č. 1089, sign. E1/a-10.

670 DOBIÁŠ, Kazimír: Sociální politika ČSR v prvním desetiletí jejího trvání, Praha 1929, 
str. 9.

671 Viz RŮŽIČKA, Marek: Péče o válečné invalidy v Československu v letech 
1918–1938, dizertační práce, Filozofická fakulta UK v Praze 2011.

672 O ochraně domácího trhu práce, Praha 1928; RÁKOSNÍK, Jakub: Námezdní práce 
za velké hospodářské krize – ohnisko nacionálních konfrontací. In: JANČÍK, 
Drahomír  – KUBŮ, Eduard (eds.): Nacionalismus zvaný hospodářský, Praha 2011, 
str. 459–460.

673 FREUDENFELD, František – KASANDA, Jan: Pracovní právo republiky 
Československé: soubor norem upravujících pracovní právo s judikaturou 
a poznámkami, Praha 1938, str. 1094–1107. Z novější literatury viz FRANKL, 
Michal – ČAPKOVÁ, Kateřina: Nejisté útočiště. Československo a uprchlíci před 
nacismem 1933–1938, Praha – Litomyšl 2008.
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Doslovným „reklamním štítem“ nového státu se stal zákon č. 91/1918 Sb., 
který zaváděl osmihodinovou pracovní dobu. Československo bylo s touto 
úpravou skutečně na špici vývoje, neboť Washingtonskou smlouvu MOP 
o osmihodinové pracovní době z roku 1919 signatářské státy ratifikovaly ve 
20. letech jen váhavě. Lev Winter později, v roce 1924, s patřičným patosem 
tento zákon nazval „pracovním praporem nového světa, praporem, který 
ovládá široký obzor“.674

Důležitým opatřením na poli zaměstnanosti z 20. let bylo také uzákonění 
dovolených. Nebyla to úplná novinka. Státní zaměstnanci měli nárok na 
dovolenou již dávno a zákon č. 20/1910 ř. z., o obchodních pomocnících, 
v § 17 zakotvoval pro tuto kategorii pracovníků právo na dovolenou v roz-
sahu deseti až jednadvaceti dní v závislosti na délce služby. V roce 1921 
byla zavedena zákonem č. 262 dovolená pro horníky v rozsahu 5–12 dní. 
Dělníkům žádný zákon takové právo zatím nepřiznával. To však neznamená, 
že by v praxi dovolenou nemohli mít. V první polovině 20. let již většina 
existujících kolektivních smluv dovolenou zakotvovala, třebaže v případě 
většiny dělnictva se pohybovala mezi 3–6 dny v roce. Ovšem kolektivními 
smlouvami byla v letech 1921–22 upravena jen slabá třetina pracovních 
poměrů, takže podle oprávněného názoru Aloise Tučného z roku 1924 
„více než dvě třetiny dělnictva nemělo vůbec žádné dovolené“.675 Zákon č. 
67/1925 Sb. o placené dovolené přislíbil zaměstnancům dovolenou v rozsahu 
6–8 dní v kalendářním roce.

Regulace smluvních vztahů souvisejících s výkonem námezdní práce 
doznala ve 20. letech jen malých změn. I nadále platilo v českých zemích 
i na Slovensku předválečné občanské právo. I nadále veřejnoprávní pod-
mínky určoval v obou částech státu především živnostenský řád. V rámci 
unifikačních snah byl schválen zákon č. 259/1924 Sb. –  živnostenský zákon 
pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, který usiloval o přiblížení režimu 
těchto vztahů v obou částech státu převzetím rakouských ustanovení a který 
byl považován za první krok k unifikaci živnostenského práva.676 Silnou 
kontinuitu s předválečnou praxí zachovávalo i donucování k práci, jež bylo 
doplněno na konci 20. let zákonem o zřízení nucených pracovních kolonií 

674 Cit. dle Mezinárodní sjezd sociální politiky, Praha 1925, str. 73.
675 TUČNÝ, Alois: Dělnická dovolená, Sociální práce 5, 1925, str. 241–242.
676 Nejdůležitějšími předpisy, kterými stát reguloval pracovní smlouvy, byly: všeobecný 

občanský zákoník (1811, ve znění III, dílčí novely, 1916), služební pragmatika 
(1914), živnostenský řád (1859), obecný horní zákon (1854), čeledínské řády 
(z roku 1857 pro Prahu, 1866 pro Čechy a pro Moravu, 1867 pro Slezsko a 1876 
pro Slovensko a Podkarpatskou Rus) a zákon pro režijní železniční stavební 
dělníky (1902). Vedle toho ČSR přijala specifické právní úpravy pro další kategorie 
zaměstnanců, a to pro domácí dělníky (zákon č. 29/1919 Sb.), domovníky (zákon 
č. 82/1920 Sb.), zaměstnance peněžních ústavů (zákon č. 239/1924 Sb.), soukromé 
úředníky (č. 154/1934Sb.), redaktory a zaměstnance periodických tiskopisů (zákon 
č. 189/1936 Sb.).

(č. 102/1929 Sb.). Zrušeny byly až na počátku roku 1949 a většina z nich se 
transformovala do táborů nucené práce.677 

V polovině 30. let, kdy Československo začalo pociťovat rostoucí ohro-
žení ze strany nacistického Německa, byl vyhlášen zákon o ochraně státu 
(č. 131/1936 Sb.), který se rovněž dotkl pracovního práva – obsahoval od-
chylnou právní úpravu pracovních podmínek v podnicích důležitých pro 
obranu státu. V § 60 se stanovilo, kdo podléhá pracovní povinnosti za 
branné pohotovosti státu. Seznam podniků, kterých se to týkalo, byl uveden 
ve vládním nařízení (č. 197/1936 Sb.).

Zásadním způsobem zasáhla do politiky zaměstnanosti velká hospo-
dářská krize 30. let, jejíž počátek obvykle klademe do posledních měsíců 
roku 1929, následujících krach na newyorské burze koncem října toho roku. 
Ještě v době, kdy nezaměstnanost byla relativně nízká, vláda přistoupila 
k rozsáhlé novelizaci gentského systému zákonem č. 74/1930 Sb. Jím byla 
ustavena třípilířová struktura péče o nezaměstnané, která zůstala zachována 
až do zániku republiky. První pilíř představovaly podpory podle gentského 
modelu. Novinkou bylo zvýšení podílu státních financí. Státní příspěvek 
se zvýšil na trojnásobek výše podpory z odborové pokladny. Šlo o to, aby 
v době masové nezaměstnanosti, která byla očekávána, bylo ulehčeno od-
borovým pokladnám. Byla tím značně narušena logika gentského systému, 
protože se systém podporování stále více postátňoval (alespoň z hlediska 
finančního), zatímco nadále měli nárok na podporu jen odboráři. Zákon 
připouštěl, aby v případě krizí zvláště postižených odvětví byl podíl státu 
ještě dále zvýšen, pokud souhlasilo ministerstvo sociální péče. Od ledna 1931 
za taková odvětví bylo prohlášeno textilnictví, sklářství, kovodělný průmysl 
a některé další obory. I přes tyto ústupky musel v následujících letech stát 
některé odborové pokladny sanovat. Další důležitou změnu představovalo 
prodloužení podpůrné doby až na půl roku oproti dosavadním čtyřem měsí-
cům v kalendářním roce, resp. třem měsícům nepřetržité nezaměstnanosti.

Když v roce 1932 vláda přistoupila k důslednější úsporné rozpočtové 
politice, státní příspěvek na nezaměstnanost byl redukován na dvojnáso-
bek odborové podpory, dvaapůlnásobek u ženatých mužů a vdaných žen. 
Trojnásobek byl ponechán těm, na nichž byla svou výživou závislá více než 
jedna osoba (nařízení č. 161/1933 a 162/1933 Sb.). Vedle toho citovaná nařízení 
odbourávala řadu výhod, které předchozí právní úprava připouštěla (např. 
pro dlouholeté členy). Název nařízení zdůrazňoval, že jde o „přechodné 
opatření“ reagující na snížení státních příjmů v důsledku krize. Celkové 
zpřísňování podmínek udělení podpory se promítalo v neustálém klesání 
podílu podporovaných na celkovém počtu nezaměstnaných. Zatímco před 
rokem 1929 bylo podporovaných 45 %, v roce 1933 již jen 33 % nezaměstna-

677 JANÁK, Dušan: Nucená práce a pracovní tábory v totalitních režimech, www.vscr.cz 
(stav ke dni 10. 8. 2009).


