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Čís. 434.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 13. července 1920,
kterým se provádí zákon ze dne 25. února 1920,
č. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách
při hornictví.
Závodní rady.
K § 1 zákona.
§ 1.
Revírní báňský úřad zjistí, u kterých závodů
hornických (š 131 ob. hor. zák.) jeho okresu jest
ustaviti závodní rady (§ 1 zákona o záv. a rev.
radách), přikáže zřízence ústředních správ dolů
svého úředního okrsku určitým závodům a zandí
volby dle volebního řádu do závodních, po případě revírních rad.
K § 2 zákona.
§ 2.
Závodní rada provádí úkoly jí přidělené
takto:
1. Závodní správa jest povinna dáti závodní
radě příležitost, aby se přesvědčila o skutečném
provedení hornicko-policejních ustanovení zákonných neb úředních nařízení o ochraně dělnictva a
hygieně provozu. K tomu cíli má závodní sprava
sdělit! hornicko-policejní nařízení dozorčího úřadu
závodní radě.
Na závodech, kde jest menší než devítičlenná
závodní rada, ustanoví se jeden, při početnější závodní radě dya její členové, kteří jednou za 14
dnů buď jednotlivě nebo společně v den určený
v dohodě se závodním prohlédnou důl, případně
povrchová zařízení závodní, aby se přesvědčili, zda
Jsou tyto předpisy zachovávány. Prohlídka děje
se v přítomnosti zřízence závodní správou k tomu určeného. O pozorováních učiněných za přehlídky dolů a závodních zařízení podají členové

závodní rady závodní správě zprávu svou ústně
nebo písemně a doprovodí ji dle ^potřeby i svými
návrhy, které v každém případě jest učiniti písemně.
Podané zprávy zapíší se po řadě do zvláštní
záznamové knihy závodní rady, mimo to podají
členové zprávu o výsledku této prohlídky také
v nejblíže příští pravidelné schůzi závodní rady.
Tyto návrhy buďtež vyřízeny dle bodu 2. Za přehlídky nesmí zmocněnci samostatně ničeho nařizovat!, ani provoz rušit'.
Tíž členové závodní rady dohlížejí na provádění pracovního řádu, zejména pokud se týče
zachovávání předpisů o trvání směn, zaopatření
pracovních pomůcek (nářadí, svítivá).
K vyšetřování úrazů závodních dle své povahy těžkých a smrtelných, ke komisionelním šetřením místním, týkajícím se hórnicko-policejníeh
bezpečnostních zařízení (proti požárům, třaskavým plynům, uhelnému prachu, špatným větrům, průtržím voď), zařízení stroiíťckých
v jámě i na povrchu, hygienických opatření hlavně
lázní musí býti přizván člen závodní rady.
Tito členové podají své názory nebo návrhy
na vyzvání řídícího komise.
Zví-1: člen závodní rady o nebezpečném stavu na závodě, jest povinen oznámiti to ustanovenému členu závodní rady, jenž obstará ohlášení
závodní správě.
2. Návrhy na zlepšení provozu budtež ustanovenému členu podávány písemně po provedené
poradě ve schůzi závodní rady, k níž lze přizvati
technického úředníka závodního jako poradce
(§ 14 zák. o záv. a rev. radách).
3. Na závodech budou zřízeny mzdové výbory, jímž jako výkonným orgánům závodní rady
přísluší bdíti nad dodržováním kolektivní smlouvy. Tento výbor čítá 4 členy a vysílají do něj závodní rada svého předsedu a jednoho svého
člena, závodní správa pak dva členy.
Úkoly a denní mzdy dle uzavřené kolekťvní
smlouvy stanoví závodní správa; při sporu budiž
se dovoláno mzdového výboru.
117

1110

Předsedovi nebo místopředsedovi závodní ! státi jen po poradě se závodní radou, která podá
rady jest po každé výplatě dodati seznam výdělku své dobré zdání o tom, jak propuštění provésti
jednotlivých pracovních družstev. Mzdový výbor (pořad, způsob, opatření jiné výdělkové možnosti).
nezúčastní se z pravidla odbírky.
Byl-li kdo propuštěn z trestu bez výpovědi na
Při stížnostech může dle usnesení mzdového základě § 202 ob. hor. zák., jest to oznámiti závýboru zúčastnit! se odbírky jeho člen. Jednotliví vodní radě.
dělníci i jejich skupiny mohou se obraceti se
V ostatních případech propuštění (s výpověmzdovými stížnostmi k závodní radě jen tehdy, dí) ze
služby přísluší propuštěnému právo dovonebylo-li o n'ch docíleno dohody se závodní lali sc závodní rady, po případě rozhodčího
správou.
sondu.
Proti rozhodnutí mzdových výborů, a ne7. Závodní rada účastní se správy dobročinbylo-li u nich docíleno dohody, jest možno odných zařízení pro zaměstnance dle těchto pravidel:
volati se k rozhodčímu soudu hornickému.
a) Dobročinná zařízení, která byla zřízena bud
Závodní radě přísluší, aby dohlédala na plnění výhradně z prostředků závodních anebo z prouzavřených smluv kolektivních nejen zaměstna- středků dělnických a závodních, spravují se zvláštvatelem, nýbrž i zaměstnanci. Z toho důvodu mo- ním výborem, jenž jest složen paritně ze zástupců
hou se obě strany dovolávat! jejího spolupůso- závodu a závodní rady, pokud to neodporuje zabení.
kládací (nadační a pod.) listině, vystavené před
4. Závodní rada má povinnost spolupůsobiti účinností tohoto zákona. Předsedou tohoto výboru jest zpravidla zástupce jmenovaný závodní
při udržování kázně v závodě.
jeho zástupcem pak předseda závodní
Menší disciplinární poklesky budtež na místě správou,
rady.
pokárány, o větších poklescích budiž učiněno
b) Dobročinná zařízení zřízená výhradně z
oznámení závodní správě.
prostředků dělnických spravuje závodní rada
O poklescích, které jakýmkoli způsobem byly sama.
oznámeny správě závodu, provede se čtrnáctic) Dobročinná zařízení určená pouze pro zřídenně jednáni u závodní správy, kterého se
zúčastní nejvýš dva k tomu ustanovení členové zence spravují zřízenci dle stejných pravidel jako
závodní rady a stejný počet zástupců závodní sub a i b.
správy.
d) Správa dobročinných zařízení určených pro
Tu se rozhodne o disciplinárních trestech. dělníky i zřízence upraví se dle dohody, jejíž
Z rozhodnutí lze se odvolati k rozhodčímu soudu schváleni se vyhrazuje revírní radě.
hornickému.
Za dobročinná zařízení ve smyslu tohoto
Seznam tresíů předloží se měsíčně závodní ustanovení pokládají se zařízení a ústavy, věnované všeobecně prospěšným účelům zaměstradě.
nanců, provisionistň (pensistů), jejich příslušníků
O rozvrhu ročních dovolených rozhodne zá- nebo pozůstalých, nebo těmto úkolům stále slouvodní správa v dohodě se závodní radou, píi čemž žící, jako opatrovny, školy, závodní nemocnice,
vezme se zřetel na nerušený provoz závodu a polěvkárny, dělnické kolonie, závodní konsumy
provozní poměry.
a j.
5. Stížnosti jednotlivců předneseny budtež
Ve sporech, která z těchto zařízení jest poklápředeni závodní správě. Stížnosti celých skupin dati za všeobecně prospěšná, rozhodne revírní
zaměstnanců, jakož i další dovolání v oněch pří- báňský úřad v dohodě s příslušnou politickou
padech stížností jednotlivců, které jsou závažný správou okresní (na Slovensku a v Podkarpatské
a nebyly závodním příznivě vyřízeny, projednány Rusi administrativní vrchností první stolice) v cebudtež v plenu závodní rady, jehož se zúčastní stě instanční.
závodní.
Spoluspráva přísluší závodní radě závodu, jeZávodní rada má právo udělovati důtky pro muž náleží správa dobročinného zařízení. Je-li
neoprávněné stížnosti.
dobročinné zařízení určeno pro několik závodů,
6. Propuštění z práce z trestu považuje se za určí revírní rada, které závodní radě přísluší
disciplinární potrestání a smí se štáti — mimo spoluspráva.
případy propuštění dle § 202 ob. hor. zák. —- jen
S. Závodní radě se předkládá každoročně
za souhlasu závodní rady dle bodu 4. tohoto para- opis bilance, po případě účetní závěrky pro horgrafu.
nictví podniku za minulý obchodní rok.
Propuštění dělníků pro zmenšení nebo zruBilance, po případe účetní závěrka, budiž
šení závodu, pro živelní pohromy a jiné smí sc předložena, jakmile se stanoví podíl zaměstnanců
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na čistém zisku (zák. ze dne 25. února 1920, čís.
143 Sb. z. a n.).
§ 3.
Veškeré dosud stávající instituce zastoupení
dělnictva a jeho zájmů v závodech se zrušuji okamžikem, kdy se ustaví závodní rada dle tohoto
nařízení.
K § 4 zákona.
§ 4.
•Jakmile byly volby do závodní rady revírním
báňským úřadem schváleny, svolá k jeho výzvě
závodní správa členy závodní rady k ustavení se.
Za vedení nejstaršího člena závodní rady provede se volba předsedy, místopředsedy, po případě zapisovatele, pokladníka a členů pro zvláštní úkoly djle § 2 hlasovacími lístky neb ústně.
O provedení voleb podá předseda ihned
zprávu revírnímu báňskému úřadu a závodní
správě.
§ 5.
Zřízencem jest rozuměti každou při hornictví
stále zaměstnanou osobu, která podléhá pensijnímu pojištění dle § 1 zákona ze dne 5. února
1920, čís. 89 Sb. z. a n.
K § 10 zákona,

• j

§ 6.
Písemný návrh na rozpuštění závodní rady
podává se u závodní správy. Návrh takový musí
býti podepsán dvěma třetinami zaměstnanců
k volbě oprávněných a musí v něm býti jmenováni dva důvěrníci jako zástupci návrhu.
Závodní správa přezkouší za účasti těchto
důvěrníků pravost podpisů a volební způsobilost
podatelů a předloží nejdéle do 5 dnů návrh s patřičnou zprávou revírnímu báňskému úřadu. Rcvír ní báňský úřad rozhodne pak o návrhu neprodleně, aby zákonem předepsaná Hnita 14denní od
podání návrhu nebyla překročena. Uzná-li na rozpuštění závodní rady, vypíše dle § 7 zák. o záv.
a rev. radách a dle volebního řádu pro závodní
rady neprodleně novou volbu.
Až do ustavení , nové závodní rady vykonává '
dosavadní rada svůj úřad, nebyto-li revírním báňským úřadem jinak ustanoveno.
§ 7.
Vystoupí-li člen závodní rady nebo náhradník ze zaměstnání, nebo pozbude-li volitelnosti,
jest to oznámit! předsedou revírnímu báňskému
úřadu, závodní správě, revírní radě a. současně |
označiti, který náhradník vstupuje na místo vystoupivšího.

K § 11 zákona.
§ 8.
Schůze závodní rady konají se pravidelně
jednou za měsíc mimo pracovní dobu.
Mimořádná schůze budiž svolána, žádají-li za
to nejméně dvě třetiny členů závodní rady písemně nebo závodní správa.
Schůze svolává předseda nebo místopředseda
závodní rady. Jak se to má štáb, určí stanovy.
Nevyhnutelně ušlý výdělek následkem
a) pravidelných občasných prohlídek dolových
i povrchových zařízení (§ 2, bod 1., tohoto
nař.).
b) účasti při úředních jednáních (§ 2, bod 1., tohoto nař.)
nahradí členům závodní rady podnikatel.
Revírní rada stanoví výši této náhrady; z jejího rozhodnutí možno se odvolati k rozhodčímu
soudu hornickému.
O náhradě nevyhnutelně ušlého výdělku členů
závodní rady při spolusprávě dobročinných zařízení rozhoduje jejich správa, která platí tyto
výlohy.
Všechny ostatní náhrady a výlohy závodní
i ad^. uhradí revírní rada k návrhu závodní rady
dle § 20 zák. o záv. a rev. radách.

§ 9.
Chce-!i závodní správa propustiti člena závodní iad} nebo náhradníka, musí si předem zjednati souhlas rozhodčího soudu hornického. Tohoto
souhlasu není třeba v případech v § 11 zákona
o záv. a rev. radách uvedených.
Jako podklad pro propuštění slouží rozsudek
soudní; není-li tu rozsudek soudní, jest pro proj puštění rozhodujícím výsledek závodní radou pro.
; vedeného šetření.
Při propuštění člena závodní rady nebo jeho
náhradníka bez předchozího souhlasu rozhodčího
; soudu přísluší propuštěnému právo stěžovati si
u rozhodčího soudu hornického.
K § 12 zákona.
§ 10.
Revírní rada vypracuje dle vzorných stanov
vydaných mimsterstvem veřejných prací stanovy
pro jednotlivé kategorie dolu, které schválí báúhejtmanství.
K § 13 zákona.
§ 11.
Usnesení závodní rady buďtež oznámena záií správě opisem zápisu o schůzi.
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Závodní správce prohlásí předsedovi závodní rady do 3 dnů, zdali podnik usnesení závodní rady vykoná čili nic.
Odepře-li provésti usnesení závodní rady,
jest této volno odvolati se k revírní radě a z jejího rozhodnutí k rozhodčímu soudu hornickému.
O tom, má-li sg podati odvolání nebo dovolání,
rozhodne plenární schůze závodní rady, v níž závodní správce sdělí důvody ústně, po případě
zašle před schůzí odůvodnění písemně, proč provedení odepřel. Rozhodnutí se stane v nepřítomnosti závodního.
Podá-li se proti usnesení závodní rady odvolání, neprovede se usnesení, dokud nebude
o odvolání rozhodnuto s konečnou platností.
K § 14 zákona.
§ 12.
Závodní správa jest oprávněna vyslati ke
schůzím závodní rady podle toho, jaký jest
denní pořádek, technického neb obchodního úředníka anebo oba jako poradce.
Návrh, aby se konala společná schůze, může
býti podán jak závodní radou tak závodní správou:; o tom, má-li býti schůze konána, rozhodne
předseda závodní rady v dohodě se závodní
správou.
Při společných poradách závodní rady a závodní správy předsedá závodní správce nebo jeho
zástupce.
K § 15 zákona.
§ 13.
Závodní správa dá ke schůzím závodní rady
k disposici patřičně zařízenou místnost a postará
se o otop, osvětlení a úklid.

Přestane-li se závod provozovat!, jest to
oznámiti nejméně 14 dnů předem revírnímu báňskému úřadu a revírní radě.
Revírní báňský úřad zařídí potřebné, aby
jmění zrušené závodní rady bylo zjištěno a převedeno na revírní radu tak, že zjištění a převzetí
provede zmocněnec revírní rady za intervence
zástupce revírního báňského úřadu.
I( § 26 zákona.
§ 16.
Schůze závodní rady jest včas oznámiti revírnímu báňskému úřadu.
Zastaví-li revírní báňský úřad usnesení závodní rady, musí se o tom dodati závodní radě
rozhodnutí písemně. Proti zastavení jest do 30 dnů
volno podati u revírního báňského úřadu odvolání
k báňskému hejtmanství, jež rozhodne konečně.
Až do tohoto rozhodnutí nesmí se zastavené
usnesení prováděti. Revírní báňský úřad má právo vykonávati kdykoli revise peněžního i jiného
hospodářství závodní rady a požadovati za tím
účelem veškeré doklady i vysvětlení.
Revírní rady.

K § 16 zákona.
§ 17.
Revírní báňské úřady:
1. v Praze pro úřední obvod revírních úřadů
v Praze a ve Slaném,
2. v Plzni pro úřední obvod revírního úřadu
v Plzni,
3. v Kutné Hoře pro úřední obvod tohoto
úřadu,
K § 20 zákona.
4. v Mostě pro úřední obvod revírních báň§ 14.
ských úřadů v Mostě, Teplicích a Chomutově,
Běžné výlohy závodní rady mimo výlohy
5. v Karlových Varech pro úřední obvod toplacené dle § 9 tohoto nař. správou závodu neb hoto úřadu,
dobročinného zařízení (§ 11 zák. o záv. a rev. ra6. v českých Budějovicích pro úřední obdách) hradí revírní rada, jež k tomuto -účelu vyvod
tohoto úřadu,
bírá přirážku srážkou ze mzdy nebo platů zaměstnanců.
7. v Moravské Ostravě pro úřední obvod toK tomuto účelu může revírní rada závodní hoto úřadu,
radě přikázali určitou část přirážky vybírané na
8. v Brně pro úřední obvod tohoto úřadu,
závodě. Na použití této částky dohlédá re9. vládní komisariát pro báně a hutě v Brativírní rada.
Poukázky na výplaty dle jednacího řádu musí slavě
býti, podepsány předsedou a ještě jedním k tomu provedou ihned po ustavení se závodních
určeným členem závodní rady.
rád volbu do revírní rady podle volebního řádu,
oznámí zvoleným na ně připadnuvší volbu- a po- •
K §§ 24 a 25 zákona.
zvou je k ustavení se. •
§ 15.
Každý zvolený člen revírní rady prohlásí reKlesne-li. počet zaměstnanců trvale pod 20, vírnímu úředníku, že volbu přijímá. a_ slíbí, že
oznámí to závodní správa revírnímu báňskému chce plniti povinnosti s úřadem spojené dle neilepšího svědomí pilu? a nezištně.
úřadu, jenž závodní radu zruší.
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Na to provedou se za předsednictví neistaršího zvoleného člena revírní rady volby předsedy a místopředsedy.

Spolupůsobení revírní rady při vydání jednotného pracovního řádu nebo při jeho změnách
děje se dle těchto pravidel:
K vyzvání revírního báňského úřadu jest re§ 18.
vírní rada povinna podati svůj posudek, po příRevírní báňský úřad svolá zároveň členy padě své návrhy k pracovním řádům nebo jejich
rady zřízenců (§19, odst. 2., zák. o záv. a rev. ra- změnám, které navrhují důlní podnikatelé neb
dách) a zařídí její ustavení se dle předpisu § 1. úřady.
Návrhy revírní rady musí revírní báňský
úřad dodáti neprodleně podnikatelům důlním, náK § 19 zákona.
vrhy důlních podniků pak revírní radě k podání
posudku Revírní rada, po případě důlní podniky
§ 19.
jsou povinny podati svoje vyjádření nejpozději
Revírní rada vykonává své úkoly takto:
do dvou měsíců. Nebylo-li vyjádření podáno, po1. Revírní rada vypracuje stanovy pro zá- važuje se to za souhlas s návrhem.
vodní rady svého okrsku dle vzorných stanov vyDokud revírní rada nedala svého souhlasu, ne.
daných ministerstvem veřejných prací.
smí býti nový pracovní řád potvrzen. NesouV těchto stanovách určí podrobně způsob, jak hlasí-li návrhy revírní rady s návrhy důlních podmají závodní rady vykonávati úkoly přidělené jim niků, jest revírní báňský úřad povinen napřed
dle §u 2 zák. o záv. a rev. radách a dle provádě- zprostředkovati pro sjednání dohody. Nedocílí-li
cího nařízení k němu. Při tom jest dbáti, aby úřa- se dohody do 6 týdnů, předloží revírní- báňský
dování závodních rad bylo co nejjednodušší, ne- úřad tuto věc bez prodlení báňskému hejtmanství,
ztěžovalo provozu závodu, nýbrž podporovalo co jež musí rozhodnouti do 6 neděl.
Proti rozhodnutí báňského hejtmanství jest
nejúčinněji spolupráci zaměstnanců se závodní
možno odvolati se jak revírní radě tak podnikatesprávou, po případě s podnikatelem.
lům, dolů k ministerstvu veřejných prací do 30 dmi
Těmito stanovami mají býti dle možnosti vy- od doručení rozhodnutí.
loučeny spory mezi závodní radou a správou zá4. Má-li býti uzavřena pracovní smlouva
vodní a další, dovolávání se rozhodnutí revírní
z
podnětu
odborových organisací v jednotlivých
rady nebo rozhodčích soudů hornických.
závodech nebo pro celý revír, rovněž jedná-li se
2. Odepře-li závodní správa provésti usne- o změny stávajících pracovních smluv, musí
sení závodní rady (§ 13 zák. o záv. a rev. radách), býti revírní rada k jednání přizvána. Revírní rada
jest této volno odvolati se k revírní řadě ve Ihutě vyšle k tomuto jednání dle vého uznání jednoho
až nejvýše 3 zástupce.
14 dnů.
Pozvání děje se odborovými organisacemi.
Revírní rada může uložiti svému představenstvu, zvláštnímu výboru nebo jednotlivým svým
Závody jsou povinny dodávat! revírní radě
členům jako zpravodajům, aby vyšetřili sporné čtvrtletně výkazy o množství a pohybu osazenzáležitosti a podali návrh na rozhodnutí. Jsou-li stva, výrobě, vykonaných a zameškaných smězúčastněni na takovémto sporu zřízecci, musí býti nách, a výdělcích jednotlivých kategorií. Revírní
v komisi zastoupen aneb ustanoven zpravodajem rada přezkoumavši tyto výkazy jest povina dožadovati se toho, aby pracovní smlouvy byly dojeden člen zřízeneckého odboru.
Zaměstnanci závodů zúčastněných vc sporu držovány jak zaměstnavateli tak také zaměstnesmí býti ustanoveni ani členy těchto výborů ani nanci. Dožádání toho stane se vyzváním buď podnikatele nebo závodní rady, aby přesně dohlédala
zpravodaji.
na plnění převzatých pracovních podmínek.
O věci rozhodne pak schůze revírní rady.
5. Revírní rada může — dokud veřejné zproProti tomuto rozhodnutí mohou obě strany dovo- středkování práce není upraveno zvláštním zákolati se konečného rozhodnutí rozhodčího soudu nem — zříditi v obvodu své působnosti pro dělhornického ve lhůtě 14 dnů od doručení výměru níky hledající práci na dolech zprostředkovatelnu
revírní rady.
práce.
Rozhodování revírní rady dle tohoto bodu
Stanovy zprostředkovatelny budou vypracovztahuje se jen na záležitosti dle bodů 1., 2., 7. vány v dohodě s majiteli dolů a schváleny mini§u 2 zákona o záv. a rev. radách.
sterstvem sociální péče spolu s ministerstvem veřejných
prací.
3. Revírní rada může navrhnou ti jednotný
6. Revírní rada navrhuje k vyzvání ministra
pracovní řád pro celý dohlédací okrsek revírního
báňského úřadu, jakož i změny dosavadních pra- veřejných prací v plenární schůzi členy uhelné
rady a uhelných výborů dle §§ 8, 9, 15 a 16 zák.
covních řádů.
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ze dme 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n,, o úpravě
uhelného hospodářství.
Revírní rada koná řádné schůze pravidelně
Rozhoduje-li o stanovení cen uhlí a jeho di- jednou za 1U léta. 2ádá-li za to nejméně jedna
stribuci jiný veřejný orgán, jest přdzvati k spolu- třetina členů revírní rady, udávajíc předmět jedpůsobení členy revírní rady.
nání, svolá se schůze mimořádná.
7. O použití podílu na, čistém zisku hornických
§ 22.
podniků, přikázaného revírní radě, rozhoduje tato
v plenární schůzi.
Revírní rada vo'í si představenstvo, jež se
Částky tyto mohou.býti věnovány, pouze vše- ' skládá z předsedy, místopředsedy a jednoho až
obecně dobročinným (sociálním, kulturním) zaří- pěti členů.
zením pro hornické dělníky i zřízence, provisioniCítá-li představenstvo 5 členů, musí jeden
sty, pensisty, jejich příslušníky, vdovy a sirotky. člen býci z odboru zřízenců.
Rozhodnutí o tom děje se ve schůzi, kde jsou
Představenstvo obstarává veškeré úřadopřítomny aspoň dvě třetiny všech členů revírní
vání
revírní rady, odpovídá za správné vedení
rady. Jedná-li se o založení stálé instituce, jest pokladničních,
účetnických a kancelářských zále^
zapotřebí k platnosti usnesení dvoutřetinové vět- žitosti, ustanovuje potřebný personál a propouští
šiny, k usnesení o dalším udržování stačí jednojej, usnáší se o svolání schůzí revírní rady, stanoví
duchá většina.
jejich denní pořádek, ukládá určité úkoly zvláštZrušení takto zařízených všeobecně dobro- ním komisím nebo zpravodajům a obstarává jako
činných a užitečných institucí pro zaměstnance prováděcí orgán veškeré úkoly revírní radou mu
může být usneseno jen stejným způsobem jako přidělené.
jejich zřízení.
Z usnesení revírní rady může představen8. Výroční zpráva o administrativní a hospo- stvo svolati společné schůze všech předsedů zádářské činnosti schválená plným sborem revírní vodních rad okresu, po případě je pozvati ke
rady podána budiž nejdéle do 3 měsíců po ukon- schůzím revírní rady.
čení kalendářního roku revírnímu báňskému úřadu ve třech stejnopisech.
§ 23.
§ 20.
Rada zřízenců, zřízená při revírní radě, má
tyto úkoly:
1. prostředkuje při přednesených stížnostech
zřízenců, pokud se týkají záležitostí služebního
poměru, tenkráte, bylo-li zakročení zřízencovo
u podnikatele bezvýsledno. Zprostředkování toto
nemá vlivu na přípustnost stížnosti před hornickým rozhodčím soudem.
2. Majitel závodu má, propustí-li zřízence ze
služby, oznámiti k žádosti propuštěného radě
zřízenců důvod propuštění.
Jedná-li se o propuštění několika zřízenců
najednou, budiž rada zřízenců slyšena za tím
účelem, aby podala svoje návrhy o způsobu provedení tohoto opatření.
Byl-lí zřízenec propuštěn z trestu bez výpovědi, jest to ihned oznámiti radě zřízenců a jí
sděliti důvody propuštění.
3. Rada zřízenců účastní se správy dobročinných zařízení pro zřízence dle zásad stanovených v § 2, bod 7., tohoto nařízení pro závodní
rady.
4. Spolupůsobí při uzavírání kolektivních
smluv . zřízeneckých a má dozor nad jejich dodržováním obdobně s ustanovením § 19, bod 4.,
tohoto nařízení.

Revírní radu zastupuje zpravidla předseda
nebo místopředseda, mimo případy, ve kterých
se plenární schůze usnesla na zastoupení jiném.
Písemná vyřízeni podpisuje předseda nebo
místopředseda, poukázky na výplatu peněz, dlužní úpisy, směnky, smlouvy revírní rady podpisuje
předseda, po případě místopředseda, a další
k tomu zplnomocněný člen představenstva.
K § 20 zákona.
*

§ 24.

Rozpočet na příští fok usnese schůze revírní
rady, jež musí býti navštívena aspoň dvěma třetinami členů.
Není-li tato' schůze schopna usnášeti se,
svolá se nová schůze k témuž účelu do 14 dnů,
kteráž usnese se bez ohledu na počet účastníků.
Tuto okolnost jest uvésti výslovně v pozvání.
Usnesení o přirážkách k úhradě nákladů revírní rady musí se státi dvoutřetinovou většinou.
Rozpočet jest předložití bánskému hejtmanství ke schválení.
Revírní rada vydá pro závodní rady svého
okrsku praviďa pro vyměřování náhrad za konání úřadu člena závodní rady. Mimo to rozhoduje zvláště o každém případě, v němž se za
tuio náhradu žádá.
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' § 25.
Účetnictví a pokladna revírní rady bndtež
vedeny rozličnými osobami. Představenstvo revírní rady zařídí spoluzávěru pro peněžní hotovosti a postará se o zabezpečení jmění proti
ztrátě a zpronevěře.
K § 21 zákona.
§ 26.
Pevírní rada usnese se jednoduchou většinou
na stanovách vypracovaných podle vzoru stanov,
vydaných ministeřstvem veřejných prací.
Stejně se usnáší na změně stanov. Do stanov
revírní rady ve větších revírech může býtí přija'.p ustanovení, že se pro zřízeneckou radu zřídí
zvláštní kancelářské oddělení.
Stanovy i jejich změny schvaluje báňské hejtmanství, z jehož rozhodnutí jest možno odvolali
se k ministerstvu veřejných prací.
K § 22 zákona.
Návrhy zákonů týkajících se úpravy hornického provozu technického, úpravy sociálních, poměrů zaměstnanců při hornictví, úpravy právních
poměrů hornictví samého i jeho vztahu k osobám
i oborům jiným sděleny buďtež s revírními radami předem. Revírní rada podá o každém takovém návrhu v ustanovené Ihůtě svůj posudek.

v Podkarpatské Rusi báňský komisariát, a kde
není zvláštního báňského komisariátu, bánský
kapitanát.
Působnost báňského (horního) hejtmanství
podle zákona ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z.
a n., a podle tohoto nařízení obstarávají v těchto
územích báňské kapi.tanáty; pokud báňský kapitanát obstarává působnost báňského revírního
úřadu, je proti jeho rozhodnutí přípustný rekurs
(§ 26 uvedeného zákona) k ministerstvu veřejných prací.
K čl. II. zákona.
Ustanovení tato nabývají účinnosti dnem stanoveným pro úč'nnosti zákona ze dne 25. února
1920, č. 144 Sb. z. a n.
Provedení jejich přísluší ministerstvu veřejných prací.
Švehía v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Beneš v. r.
Stříbrný v. r.
Babrnsan v. r.
Staněk v. r.
Dr. Engíiš v. r.
Dr. Winter v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Vrbenskv v r,
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Meissner v. r.
Johanis v. r.
Dr. Hotowetz v. r.

K § 23 zákona.
§ 28.
K převodu jmění, náležejícího II. skupinám
bánských společenstev, zplnomocní představenstvo zvláštní výbor, jenž po vyšetření stavu tohoto jmění podá valnému shromáždění příslušné
návrhy.
Rozhodnutí stane se ve schůzi revírní rady
dvoutřetinovou většinou a podléhá zvláštnímu
schválení báňského hejtmanství.

Čís. 435.

Vyhláška ministers va financí ze dne
12. července 1920
o tom, že se vydávají kolkové známky v hodnotách po 30 Kč, 40 Kč a 50 Kč.

Počínajíc 10. červencem 1920 dávají se do
obchodu kolkové známky hodnot po 30 Kč, 40 Kč
K § 26 zákona.
| a 50 Kč tvaru a úpravy, jež jsou stanoveny pro
! kolky korunové nařízením ministerstva financí ze
§ 29.
dne 22. prosince 1918, čís. 86 Sb. z. a n„ pokud se
Schůze revírní rady jest včas oznámili re- týče nařízením ministerstva financí ze dne
vírnímu báňskému úřadu (§ 17 nař.), jenž vyko- 16. ledna 1919, čís. 27 Sb. z. a n.
nává státní dohled nad revírní radou dle ustanovení §u 16 tohoto nař.
Ministr financí:
§ 30.
Dr. Engliš v. r.
Kde se mluví v tomto nařízení o revírním
báňském úřadě, rozumí se jím na Slovensku a

