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Čís. 357. | čisti jest i dobu zaměstnání pojištěncova v dřívěj-

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 13. května 1920,

jímž se provádí zákon ze dne 29. října 1919, čís. 
608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřo

vacích platů hornických.

Na základě § 16 zákona ze dne 29. října 1919, 
čís. 608 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
K provedeni zákona o prozatímním zvýšeni 

zaopatřovacích platů hornických zřizuje se 
„Ústřední zaopatřovací fond bratrských pokla
den" v Praze a v Brně jakožto samostatná práv
nická osoba řízená zvláštním správním výborem, 
z něhož hraditi se budou všechna vydáni spo
jená s mimořádným zvýšením hornických pro- 
visí. Hornickou provisí rozumeti jest každý za
opatřovací plat, kterého požívá kdokoli v dů
sledku povinného pojištění u bratrské pokladny.

§ 2.

Bratrské pokladny (zaopatřovací oddělení) 
jsou povinny vyplácet! bez vyzvání mimořádné 
přídavky k zaopatřovacím platům, a to přídavky 
zadržené od 1. července 1919 do jednoho měsíce 
od nejbližší měsíční splatnosti po vyhlášení tohoto 
nařízení, přídavky další současně se zaopatřova
cím platem.
I Požitky dle § 1, bod 4., zákona vyplácet! 
bude Ústřední zaopatřovací fond měsíčně pozadu 
zpravidla poštovním šekovým úřadem., při čemž 
poštovní potvrzení o doručení do vlastních rukou 
Platí za potvrzení o životě.

§ 3.

Do doby směrodatné pro vyměření mimo
řádného přídavku dle § 1, bod 1., zákona zapo-

ších podnicích povinných k pojištění u bratrské 
pokladny, pokud záložní podíl nebyl vybrán, byť 
nezapočítaly stanovy té které bratrské pokladny 
celé doby skutečného zaměstnání do doby. členské.

Pro stanovení doby rozhodné pro vyměření 
mimořádného přídavku dle § 1, bod 2., zákona jest 
směrodatná členská doba bratrskou pokladnou 
pravoplatně přiznaná.

§ 4.
Má-li býfi. vyplácen mimořádný přídavek pří

slušníku cizího státu, který má trvalé bydliště 
v cizině, musí býti okolnost, že zachovává jeho 
stát vůči příslušníkům československým vzá
jemnost, úředně zjištěna. V případech pochyb
ných budiž vyžádáno rozhodnutí ministerstva ve
řejných prací.

§ 5.
Bratrské pokladny (zaopatřovací oddělení) 

jsou povinny vyrozuměti každého poživatele za
opatřovacího platu zvláštním výměrem dle vzoru 
vydaného Ústředním zaopatřovacím fondem o 
výši přídavku a uvésti v něm všechna data 
umožňující přezkoumání výpočtu.

Ve výměru budiž také obsaženo poučení 
o právu odvolacím.

Stejnopis každého výměru, jejž dlužno číslo
vali souhlasně s katastrem (matrikou) provisního 
oddělení bratrské pokladny, doničiti jest Ústřed
nímu zaopatřovacímu fondu.

,? 6.

Požáda-lř za to Ústřední zaopatřovací fond, 
jsou mimo to bratrské pokladny povinny sděliti 
fondu data potřebná pro evidenci jednotlivých 
důchodců.

§ 7.
Šetření o nárocích, dle § 1, bod 4., zákona 

provede revírní báňský úřad s urychlením a vy- 
slechna Ústřední zaopatřovací fond rozhodne.
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Do tohoto rozhodnutí přísluší jak žadateli tak 
Ústřednímu zaopatřovacímu fondu právo žaloby 
k rozhodčímu soudu bratrských pokladen přísluš
nému dle sídla revírního báňského úřadu.

Revírní báňský úřad jest v takových sporech 
zástupcem žalované bratrské pokladny.

§ 8.

Ústřední zaopatřovací fond uhradí zaopatřo
vacím oddělením bratrských pokladen vyplacené 
mimořádné přídavky, 4%ní úrok z prodlení ode 
dne výplaty jednotlivých položek do dne na
hrazení a hotová vydání s výplatou přídavků spo
jená.

Bratrské pokladny jsou povinny předložit! 
dne 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října vý
počet všech v předchozím čtvrtletí vyplacených 
přídavků, příslušných úroků z prodlení a hoto
vých výloh. Nedodrží-li bratrská pokladna těchto 
lhůt, ztrácí nárok na náhradu úroků po dobu, 
o kterou se zpozdila.

Ústřední zaopatřovací fond může k žádosti 
bratrských pokladen poskytnouti jim zálohu za 
4%ní zúročení.

§ 9.

Předpisy o volbách správního výboru Ústřed
ního zaopatřovacího fondu (volební řád) vydá i 
ministerstvo veřejných prací.

Až do pravoplatného provedení voleb spra
vuje Ústřední zaopatřovací fond prozatímní 
správní výbor jmenovaný dle obdoby § 26 zákona 
o bratrských pokladnách báňským hejtmanstvím.

§ 10.

Správní výbor vydá jednací řád, do kterého 
jest pojmouti všechna ustanovení pro úpravu 
služby a zejména též ustanovení, kdo jest opráv
něn za fond podpisovati a fond zastupovat!.

Poměr Ústředního zaopatřovacího fondu 
k úrazové pojišťovně dělnické upraví se zvláštní 
smlouvou.

Smlouva budiž předložena báňskému hejt
manství a ministerstvu sociální péče ke schvá
lení.

Ústřední zaopatřovací fond požívá osvobo
zení od poplatků a kolků do té míry jako bratrské 
pokladnv.

§ 11,

Příspěvky potřebné k účelům fondu roz
vrhnou se stejnoměrně na -mzdy vyplacené čle
nům provisního oddělení bratrských pokladen 
v pololetí předcházejícím výplatě mimořádných 
přídavků.

Příspěvky tyto jsou splatný 4 neděle po uply
nutí každého kalendářního pololetí. Po uplynutí 
této Ihúty jest platiti 4%ní úroky z prodlení od
29. dne počínaje.

Výši příspěvků stanoví na jeden rok předem 
správní výbor fondu odděleně pro úhradu mimo
řádných přídavků dle § 1, bod 1. (3. a 4.), a pro 
úhradu správních výloh a mimořádných přídavků 
dle § 1, bod 2. (3. a 4.), zákona. Každý podnikatel 
bude o příspěvku naň připadajícím zpraven vý
měrem.

Ku konci účetního roku provede se konečné 
zúčtování. Příspěvky v jednom roce nedobytné 
rozvrhnou se na rok příští, pokud z pozůstávají
cího jmění nemohou býti kryty.

Z vážných důvodů může býti na žádost pod
niku příspěvková sazba správním výborem po 
schválení ministerstva veřejných prací přiměřeně 
snížena.

§ 12.
Na dobu od 1. července 1919 do 31. prosince 

1920 stanoví se zatímně sazba příspěvková l'5fo 
z vyplacené mzdy pro krytí přídavku k provisím 
dle § 1, bod 2. (3. a 4.), a z vyplacené mzdy 
pro krytí přídavků k provisím dle § 1, bod I. 
(3. a 4.), zákona.

Podnikatelé mají v posledním případě právo 
; sráželi členům ve smyslu § 9 zákona 7*% z vy

placené mzdy. První srážku příspěvků lze pro
vést! při první výplatě po vyhlášení tohoto na
řízení.

§ 13.

Podnikatelé přiznají 1. ledna a 1. července 
každého roku veškeré mzdy vyplacené v před
chozím pololetí členům provisního oddělení bratr
ských pokladen. Do mzdy započísti jest vedle 
hotově vyplacených pevných mezd všechny dra- 
hotní přídavky, ošacovací příspěvky a naturální 
dávky, i když součet převyšuje u jednotlivce 
6000 Kč.

Přiznání za druhé pololetí 1919 jest učinili 
do 14 dnů po vydání tohoto nařízení a příspěvek 
vypočtený podle hořejší sazby ihned za pravili-

§ 14.
Ústřední zaopatřovací fond jest oprávněn 

zkoumati správnost přiznaných mezd a nahlížeti 
svými zmocněnci do všech mzdových záznamů 
a dokladů.

Ústřední zaopatřovací fond jest rovněž opráv
něn zkoumati správnost předkládaných výkazů 
výplat u bratrských pokladen, jež jsou povinny 
všechny knihy a doklady k revisi potřebné před
ložití.

§15.
Státní dozor nad hospodařením fondu vyko

nává báňské hejtmanství; db schůzí správního 
výboru může být vyslán jeho zástupce s hlasem 
pořádným. Výbor Ústředního zaopatřovacího 
fondu jest proto povinen každou schůzi výboro
vou báňskému hejtmanství s udáním denního P°' 
řádku nejdéle 5 dnů předem oznámí ti.
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Báňskému hejtmanství buďtež zaslány po 
jednom opise protokolu schůzí, uzávěrek, ročních 
zpráv atd.

§ 16.

Vykonatelnost výměrů Ústředního zaopatřo
vacího fondu stvrzuje báňské hejtmanství.

§ 17.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá- i
šení.

Provedení jeho ukládá se ministru veřejných 
prací.

Tusar v. r.
Švehla v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Šrobár v. r. 
Habrman v. r.

Klofáč v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winter v. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. 
Hampl v. r.

Dr. Franke v. r.

se 926 až 1075 zanaěstna ioi 9 osoby Sdělníku a 1 zřízenec)

„ 1076 „ 1125 
„ 1126 „ 1375 
„ 1376 „ 1750 
„ 1751 „ 2250

10 „ (8 „
11 „ (9
12 „ (10 
13 „ (11

„ 2 zřízenci) 
„2 , ) 
>i 2 „ )
„ 2 )

atd. vždy o 1 člena více na dalších 500 zaměst
nanců.

Volba zřízenců děje se odděleně dle obdoby 
následujících ustanovení, pokud není nic zvláště

ustanoveno.
3.

První .volbu vypíše volební komise.
Nová volba provede se jen, když byla závodní 

rada po žádosti voličů revírním báňským úřadem 
rozpuštěna (§ 10 zák. o závodních radách).

Vznikl-li nový závod po rozumu § 1 zák. 
o záv. radách, jest vypsati volby do 4 neděl.

Nové volby po skončení funkční doby zá
vodní rady, jakož i doplňovací volby, které se 
provedou, odpadla-li polovice úhrnného počtu čle
nů i náhradníků, provede volební komise podle 
dalších příslušných předpisů.

Čís. 358.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 18. května 1920,

kterým se vydávají ustanovení o volebním řádě 
do závodních a revírních rad při hornictví.

Na základě čl. II. zákona ze dne 25. února 
1920, č. 144 Sb. z. a n., nařizuje se toto:

§ 4.

Volební komise pozůstává při závodech, které 
zaměstnávají až 475 osob ze 3, při více zaměstna
ných z 5 osob, které jmenuje revírní báňský úřad 
k návrhu odborových organisací horníků, pokud 
se týče hornických zřízenců. Volební komise volí 
ze sěbe předsedu a zapisovatele. Závodní, po př. 
jeho zástupce má právo účastniti se schůzí volební 
komise s poradním hlasem. Pro případ zane
prázdnění jednotlivých členů volební komise budiž 
jmenován potřebný počet náhradníků.

§ 1.

Závodní rady voli se v každém samostatném 
závodě hornickém, jenž, zaměstnává trvale aspoň 
20 dělníků a v době vypsání volby trvá již aspoň 
půl roku. Samostatným závodem rozumí se každý ; 
důl, jenž jest řízen samostatnou správou. Samo
statná závodní oddělení nejsou samostatným hor
nickým závodem. Koksovny, pokud podléhají do
zoru báňských úřadů, tvoří spolu se souvisícími 
výrobnami vedlejších výrobků samostatné hor
nické závody.

Provoz jiných samostatných podniků, které 
pracují přechodně pro hornické podniky, nespa
dají pod § 1 zák. \

§ 2.

Do závodní rady se volí na závodech

se 20 až 175 zaměstnanci 3 osoby
176 „ 25 „ 4 „

>> 326 „ 475 „ 5 osob (4 dělníci a 1 zřízenec)
>7 476 „ 625 6 ,, (5 dělníků a 1 „ )

626 „ 775 o " ,, (6 ., ,, 1 ,, )
V 776 ,, 925 O 9 » (7 „ ,! 1 ,, )

Volební komise rozhoduje většinou hlasů 
všech členů.

Š 5.

Držitel závodů neb jeho zástupce jest povinen 
dáti volební komisi séznam všech zaměstnanců, 
který obsahuje data o jejich stáří a době zaměst
nání na závodě. Volební komise rozhodne pak dle 
těchto seznamů o aktivním volebním právu za
městnanců, a sice vyloučí

a) ty, kteří v den vypsání volby nebyli na zá
vodě zaměstnáni aspoň 3 měsíce;

b) kteří nedosáhli v den vypsání volby zúplna
18. roku;

c) kteří nemají práv občanských (§ 3 zák. ze dne 
31. ledna 1919. č. 75 Sb. z. a n.).
Státní příslušnost nemá významu pro aktivní 

volební právo.
§ 6.

Volební komise určí volební den tak, aby mezi 
dnem vyhlášení volby a Prvním dnem pro ode
vzdáni hlasovacích lístků byla doba alespoň 
14 dnů.
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