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Čís. 554.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 28. září 1920,
jímž vydávají se vzorné stanovy pro revírní rady 

při hornictví.

Článek I.
Na základě § 21 zákona ze dne 25. února 1920, 

č. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách 
při hornictví, vydávají se vzorné stanovy pro re
vírní rady při hornictví.

VZORNÉ STANOVY PRO REVÍRNÍ RADY
PÉI HORNICTVÍ.

(Zákon ze dne 25. února 1920, ě. 144 Sb. z. 
a n., a prováděcí nařízení k němu ze dne 13. čer
vence 1920, č. 434 Sb. z. a n.)

I Okres působnosti a sídlo,

§ 1.
5 Působnost revírní rady vztahu j a se na veškeré 

samostatné hornické závody mimo vysoké pece 
(§ 131 ob. hor. zák.), pro něž jsou zřizeny nebo 
budou zřízeny závodní rady dle ustanovení § 1 
zákona ze dne 25. února 1920, 6.144 Sb. z. an., 
ležící v politických okresech................................ .—

§2.
Sídlo a správa revírní rady jest v........... .....

------- ----------- ---- ---- Místnosti, kde se konají
shromáždění a zasedání výboru, určí předseda.

II. Úkoly.

§ 3.

Revírní rada má tyto úkoly:
1. Dávati směrnice pro celý okres pro pro

vádění úkolů závodních rad, stanovených v § 2 
zákona ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n.

2. Rozhodovati spory mezi závodní radou a 
závodní správou, když závodní rada se odvolává 
k revírní radě, poněvadž závodní správa ode
přela provésti její usnesení.

3. K vyzvání revírního báňského úřadu po
dávat! dobrozdání, po případě své návrhy k pra
covnímu (služebnímu) řádu pro jednotlivé závody 
něho celý revír, rovněž tak k navrhovaným 
změuám pracovního (služebního) řádu; může 
dozorčímu úřadu báňskému návrhnouti jednotný 
pracovní (služební) řad pro celý revír.

4. Spolupůsobiti při uzavírání kolektivních 
mzdových a pracovních smluv na jednotlivých 
závodech nebo pro celý revír, pokud tyto smlouvy 
byly projednány odborovými organisacemi. Mimo 
to má revírní rada bdíti nad dodržováním takto 
uzavřených smluv pracovních a zaáročiti v tomto 
směru k dožádání jedné nebo drbhé strany 
smluvní.

5. Spolupůsobiti při sprostředkování práce 
pro horníky v revíru zakládáním sprostředko- 
vatelen práce.

6. Spolupůsobiti při určování cen uhlí a roz
dělování jeho dle platných zákonů a dle § 19, 
odst. 6., prov. nař. k zákonu ze dne 25. února 1920, 
č. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách 
při hornictví, a zvláště podávati návrhy na jme
nování čl nů uhelné rady a uhelných výborů dle 
zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n.

7. Rozhodovati o [loužití podílů na čistém 
zisku hornických závodů v revíru přikázaných 
revírní radě na všeobecné užitečné úkoly zaměst
nanců dle § 12 zákona ze dne 25. února 1920, 
č. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnancii'při hor
nictví na správě dolů a jejich podílů na čistém 
zisku.

8. Usnášeti se o svolání předsedů veškerých 
závodních rad okrsku k společným schůzím, po 
případě o pozvání jejich ku shromážděním re
vírní rady dle § 22 prov. nař. k zákonu o zá
vodních a revírních radách.

9. Podávati každoročně revírnímu báňskému 
úřadu zprávu o činnosti, kterou tento předloží 
báňskému hejtmanství a ministerstvu veřejných 
prací.

§ 4.

Rada zřízenců zřízena při revírní radě
1. prostředkuje při stížnostech zřízenců, po

kud se týkají záležitostí služebních neb pla
tových;
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■ 2. spolupůsobí při propouštění zřízenců spro- 
středkováním k žádosti zřízencově a při propuštění 
více zřízenců podáním návrhu na nejúčelnéjší 
provedení takového opatření;

3. spravuje nebo spoluspravuje dobročinná 
zařízení pro zřízence;

4. spolupůsobí při uzavírání kolektivních 
smluv zřizeneekých a dohledá na jejich provál 
dění z vlastního popudu neb na zakročení které
koli smluvní strany;

5. podává revírní radě každoročně zprávu
0 tomto působení.

§ -5.

Kevírní rada může zejména pro stejnou úpra
vu dotyčných záležitostí v hornických revírech 
vstoúpiti ve styk s jinými revírními radami.

lil. Členové, jejich práva a povinnosti.

§ 6.

Zvoleni členové revírní rady jsou zavázáni 
plniti svědomitě a nestranné převzaté povinností.

Mají právo účastniti se na jednáních revírní 
rady dle dalších ustanovení a povinnost spoiu- 
púsobiti při poradách a prováděti jim přenesené 
úkily horlivě dle nejlepšího vědomí a svědomí
1 nestranně:

§ 7.

Účast na shromážděních jest povinná, rovněž 
tak mají členové povinnost plniti jim přenesené 
práce. Pro nesplnění těchto povinností mohou 
nedbal) m členům býti uloženy peněžní tresty ve 
prospěch některého všeobecně dobročinného ústa
vu revírního. O trestech rozhoduje valné shro
máždění po výslechu člena, proti němuž jsou 
námitky, za jeho nepřítomnosti.

IV. Organisace revírní rady.

§ 8.

Revírní rada sestává ze sboru členů v počtu 
stanoveném v § 16 zákona 6 závodních a revírních 
radách a rady zřízenců. Úkoly těchto korporací 
jsou uvedeny v §§ 3 a 4 těchto stanov.

§ 9-

Revírní rada i odbor zřízenců konají porady 
a usnášejí se v neveřejných schůzích samostatných.

Schůzím každé z těchto skupin předsedá její 
předseda, po případě, je-li zaneprázdněn, místo
předseda.

Schůzí smějí se účastniti jen členové, po pří
padě jejich náhradníci, kteří obdrží průkazenky 
vyhotovené předsednictvem.

§ 10.

Revírní rada, po případě představenstvo a 
odbor zřízenců má právo pozvati k poradám 
členy závodních rad, znalce a členy jiných revír
ních rad, Těmto osobám však nepřísluší hlasovati.

§ 11.

Schůze revírní rady konají se pravidelně 
jednou za čtvrt léta.

Pozvání ke schůzi stane se pozvánkami po- 
depsanými předsedou, po případě místo ředsedou, 
a obsahujícími denní pořádek, které se rozešlou 
nejpozději 5 dní před schůzí.

Pozvaní stane se doporučenými dopisy nebo 
dodacím listem, stvrzeným adresátem.

§ 12.

Žádá-li nejméně třetina členů revírní rady 
písemným podáním předsedu za svolání schůze, 
udávajíc předměty jednání, jest předseda povinen 
této žádosti do 3 neděl vyhověti,

§ 13.

Schůze revírní rady mohou- se platně usná- 
šeti, byly-li všechny k účasti oprávněné osoby 
(členové neb jich náhradníci) řádné pozvány (_§ 11), 
o čemž jest na počátku -.chůze předložití důkaz, 
a je-li nejméně polovice k hlasování oprávněných 
přítomna.

Není-li schůze způsobilá usnášeti se, budiž 
svolána do 8 dnů schůze nová, která jest způ
sobilá usnášeti se bez ohledu na počet přítomných, 
avšak pouze o předmětech denního pořádku zma
řené schůze.

Volba předsedy, místopře dsedy, výborů,

§ 14.

Volba předsedy vykoná se v ustavující schůzi 
revírní rady svolané revírním báňským úřadem za 
vedení nejstaršího člena.

Volí se hlasovacími lístky, zvolen jest, kdo 
obdržel většinu platných odevzdaných hlasů.

Volbu místopředsedy řídí zvolený předseda. 
Možno ji vykonati dle usnesení též ústním hla
sováním.

§ 15.

Předsedou a místopředsedou může býti pouze 
člen revírní rady.

§ 16.
Ku přípravě rozhodnutí o záležitostech při' 

slušících revírní radě dle § 3, po případe 4, zvou , 
se na schůzi, kdež musí býti přítomny aspoň dv 
třetiny členů, výbory Sčlenné, jejichž jeden clen 
musí náležeti kategorii zřízenců, jedná-h 
o jejich záležitosti.
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Pro přípravu rozhodnutí sporů mezi závodní 
radou a závodní správou, jež odepřela proyésti 
usuešení závodní rady, ustanoví se v tomto vý
boru takový počet náhradníků, aby pro spory 
jednotlivých závodů mohlo býti používáno za
městnanců ze závodů jiných.

Obor působnosti předsednictva.

§ 17.
Předseda, po případě místopředseda, zastupuje 

revírní radu mimo případy, pro které se valná 
schůze usnesla na zastoupení jiném, ftídí správu, 
podpisuje písemná vyřízení, přijímá pro revírní 
radu došlé zásilky, vykládá stanovy a vyřizuje 
veškery záležitosti, pro něž není třeba zvláštního 
usoesení.

Svolává schůze revírní rady, řídí jejich jed
nání, .obstarává provedení usnesení revírní rady.

§ 18.
Poukázky na výplatu peněz, dlužní úpisy, 

směnky, smlouvy revírní rady podpisuje se zá
vazným účinkem předseda, po případě místopřed
seda, a ještě jeden člen revírní rady zvláště 
k tomu zvolený.

§ 19.
Zástuppvati revírní radu před rozhodčím 

soudem hornickým může od případu k případu 
ustano\eriý její člen.

Představenstvo revírní rady.

§ 20.
Představenstvo revírní rady skládá se z před

sedy, místopředsedy a jednoho až pěti-členů.
Čítá-li revírní rada 10 členů, náleží před

stavenstvu mimo předsedu a místopředsedu dva čle
nové, při irulenné revírní radě jsou tito členové 
tři, při ‘dOčlennó radě čtyři, při 25 a vícečlenné 
radě jest pak těchto členů představenstva pět.

čítá-li představenstvo 5 členů (předsedu, 
místopředsedu, 3 výbory), musí jeden z výboru 
býti zvolen z odboru zřízenců.

§ 21.
Volba představenstva vykoná se ve schůzi, 

ve které se volí předseda, jednoduchou většinou 
hlasů.

Pokud náleží zastoupení v představenstvu zří
zencům, vo'í tito odděleně, a ťo v odboru zří
zenců.-

§ 22.
Představenstvo koná schůze nejméně každý 

měsíc a mimo to, požádá-li o to většina členů 
písemným podáním udávajíc předměty jednání.

Schůze svolává předseda, při jeho zane
prázdnění místopředseda, písemnými pozvánkami, 
jejichž doručení musí býti dokazateino.

Schůze konají se zpravidla v sídle revírní 
rady s vyloučením veřejnosti.

Představenstvo je schopno usnášeli se, je li 
přítomna s předsedou, popřípadě místopředsedou 
více než polovice členů.

§ 23.

Představenstvo revírní rady má tyto úkoly:
1. Vésti správu revírní rady, obstarávati veškeré 

její úřadování, ustanovovali a propouštéti 
pomocný personál;

2. usnášeli se o svolání schůzí revírní rady, 
ustanovovali jejich denní pořádek •/

’3. připravovati záležitosti, které rozhoduje plný 
sbor revírní rady tím, že pověří jejich vy
šetřením sve členy nebo zvláštní k tomu určené 
výbory, a podá pak plnému sboru příslušné 
návrhy;

4. provádí usnesení plného sboru revírní rady 
a jiné úkoly revírní radou mu. zvláště přidě
lené;

5. služební smlouvy uzavřené s pomocným per
sonálem musí se předložití plnému sboru 
revírní rady ku schválení, jemuž jest ozná
mili propuštění personálu i jeho důvody.

7 Působnost schůzí.

§ 24.
Usnášení se o jednotlivých předmětech den

ního pořádku děje se zpravidla většinou hlasů, 
při Čemž předseda hlasuje s seboů. Při rovnosti 
hlasů ''rozhoduje názor předsedy, který hlasuje 
naposled.

§ 25.

K platnému usnesení jest ve .zvláštních pří
padech třeba: . •

1. K volbě předsedy a jeho náměstka, pak 
k usnesení o použití podílu ni čistém zisku hor
nických podniků jest třeba, aby schůze a hlaso
vání zúčastnily se aspoň d*ě třetiny členů. Stejný 
počet se vyžaduje pro usnesení o založení neb 
zrušení stálé instituce všeobecné prospěšné pro 
zaměstnance, jakož i pro stanovení rozpočtu.

2. Má-li převzíti revírní rada stálé závazky, 
stanovití výši srážek z mezd a platů pro účele 
revírní rady, vyžaduje se přítomnosti dvou třetin 
členů a dvoutřetinové většiny k platnému usnesení.

3. K platnému usnášení se o stanovách, po 
případě jejich změnách jest třeba, aby schůze a 
hlasování se zúčastnily nejméně dvě třetiny členů.

132*
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Volební období, volby,

§ 26.
Volební období trvá 2 roky. Počíná pro 

zvolené dnem ustavujícího shromáždění.
Představenstvo stará se o to, aby další volba 

revírní rady byla včas provedena.
Vzdal-li se během volebního období člen své 

funkce neb jiným způsobem trvale odpadl, zvláště 
vystoupil-li ze zaměstnání na závodě v revíru, 
vystoupil-li z odborové organisace dělnické neb 
zřízenecké, ztratil-li volební právo do obce nebo 
nemůže již požívati dle reciprocity stejných práv 
jako osta1 ní občané československé republiky, 
povolá předseda na jeho místo náhradníka.

O tomto povolání učiní předseda oznámení 
revírnímu báňskému úřadu neprodleně.

Zmenši li se počet členů a náhradníků re
vírní rady o více než polovinu, zařídí předsta
venstvo novou volbu celé revírní rady.

Vedení zápisů.

§ 27.
O všech jednáních schůze revírní řady i od

boru zřízenců učiní se zápis, jenž podá přehled 
jednání, vždy pak uvede předměty jednání, počet 
a jména účastníků schůze, zjištění předepsaného 
způsobu pozvání, zjištění způsobilosti usnášeti se 
a poměr hlasů.

Zápis vede zpravidla úředník revírní rady, 
dle usnesení schůze někdy člen revírní rady 
předsedou k tomu ustanovený.

Zápis podepíší předseda a zapisovatel, dle 
usnesení pak po případě více členů schůze neb 
všichni.

Zápisy o schůzích vedou se ve zvláštní knize 
zápisů.

Náhrada výloh členům revírní rady. 

§ 28.
Členům revírní rady přísluší náhrada za 

hotové výlohy a nevyhnutelně ušlý výdělek, 
kteréžto ztráty jim byly způsobeny účastí při 
schůzích nebo činnosti v představenstvu, vo vý
borech, nebo činností prováděnou z usnesení 
představenstva neb revíruí rady.

Nárok na tyto náhrady uplatňuje se podáním 
účtu, jenž upraví se dle zásad stanovených usne
sením revírní rady vedoucím úředníkem kance
láře a schválí se předsedou.

Výplata adjustovaných náhradních částek 
dějž se pokud možno ihned po schůzi, po pří
padě po skončení úkolu daného výboru.

Jiné výlohy (znalecké, svědečné).

§ 29.
Výlohy jiných revírní radou k podání dobro- 

zdání neb svědectví vyzvaných osob platí se po 
•chválení jejich výše řádnou schůzí revírní rady.

Správa revírní rady.

§ 30.
Revírní rada ustanoví si dle § 26 prov. nař. 

k zákonu o závodních a revírních radách svoji 
kancelář, která přijímá poštu.

§ 31.
O všech podáních vede se podací protokol, 

jenž každoročně se uzavře.

§ 32. '

Agendy kancelářské, účetnické á pokladniční 
vedou se zvláště dle jednacího řádu a instrukcí, 
usnesených revírní radou.

§ 33.
Vedení účtů a vedení pokladny musí býti 

svěřeno různým osobám.

§ 34.

Hotovosti a jiné cennosti revírní rady jest 
bezpečně uschovati.

§ 35.
Revírní rada ustanoví ku správě stálé úřed

níky nebo členy revírní rady a uzavře s nimi 
příslušné služební smlouvy (§ 23, bod 5,, stanov).

§ 36.
Běžné věci vyřizuje k tomu ustanovený 

úředník dle dané instrukce. '

Roční rozpočty.

§ 37.
O nákladech na účele revírní rady a závod

ních rad jejího okresu buďtež každoročně před
stavenstvem a kanceláří revírní rady sestaveny 
rozpočty, jež obsahují:

I a) v položce vydání;
1. Výlohy běžných záležitostí revírní rady 

(schůzí, výborů, šetření).
2. Výlohy závodních rad (schůze, kancelářské 

potřeby, náhrady členům a j.j.
3. Služné úředníků.
4. Výlohy kancelářské (nájemné, kancelářské 

potřeby, udržování inventáře).
5. Výlohy různé (volební, mimořádné).

b) v položce příjmů:
1. Výnos srážek z mezd neb platů.
2. Úroky ze jmění revírhí rady.
3. Jiné příjmy.

II a) v položce vydání:
Výlohy ústavů zřízených pro všeobecně pro

spěšné účely zaměstnanců, rozdělené dte tohO> 
slouží-li účelům dělnickým nebo zřízeueckým.
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II b) y položce příjmů:
Podíly zaměstnanců při hornictví na čistém 

zisku hornických závodů a úroky z těchto podílů.

§ 38.
Mimo to budiž sestavena pro konec roku 

rozvaha, z níž jest zřejmý přírůstek neb xibytek 
jmění v minulém roce.

'§ 39.
Rozpočet a rozvaha jmění budtež předloženy 

schůzi revírní rady nejdéle do 3 měsíců po skon
čení úředního roku k usnesení se dle pravidel 
§u 2o, bod 1. a 2., a budtež po usnesení před
loženy co nejrychleji, nejdéle však do 14 dnů do
zorčímu revírnímu báňskému úřadu za příčinou 
schválení báňským hejtmanstvím.

Výměra a vybírání příspěvků- 

'I 40.
Příspěvky zaměstnanců k úhradě výloh revírní 

rady, závodních rad a jiných jimi založených za
řízení vyměřují se na základě schváleného rozpočtu.

§ 41.
-Vybírání příspěvků děje se srážkou ze mzdy 

neb platu bud najednou neb v částkách dle usta
novení revírní rady podnikatelem.

Vybrané příspěvky musí býti neprodleně při
kázány revírní radě, po případě závodní radě dle 
daných pokynů.

Státní dohled.

§ 42.
Revírní rada podléhá dozoru revírního báň

ského úřadu, v jehož okresu má své sídlo, dle 
ustanovení § 2G zákona ze dne 25. února 1920, 
č. 144 Sb. z, a u., o závodních a revírních radách 
při hornictví.

O každém podaném odvolání musí předseda 
podati nejjdižší schůzi zprávu a vyžádati si doda
tečný souhlas k tomuto zákroku. Nebyl-li tento 
souhlas udělen, musí se odvolání vžiti zpět.

Pravidelné předlohy ýlozorčím úřadům.

, § 43.
Revírní rada předkládá revírnímu báňskému 

úřadu:
1. Oznámení každé schůze a jejího pořadu-
2. Nejdéle do 14 dnů po schůzi předsedo11 

ověřený opis zápisu jejího.
3. Nejdéle do 3 měsíců po skončení úřed

ního roku:
a) celoroční účet, rozvahu o jmění a rozpočet

usnesený,
b) zprávu o činnosti a nejdůležitějších udá

lostech uplynulého roku.

V. Ustanovení přechodná,

§ 44.
Dokud není zvolena (po uplynutí funkčního 

období noho pro přílišné zmenšení počtu členstva) 
nová revírní rada, vede záležitosti její dosavadní 
rada, po případě její členové pověření tímto 
úkolem od revírního báňského úřadu.

§ 45.
Pro převzetí movitého a nemovitého jmění 

zrušených II. skupin báňských společenstev (spo
lečenstva) ustanoví revírní rada výbor, dle jehož 
zprávy a návrhu rozhodne řádná schůze dle § 25, 
bod 1. a 2.

VI. Ustanovení o Slovenskn a Podkarpatské 
Rusi.
§ 46.

Kde se mluví v těchto stanovách o revírním 
báňském úřade, rozumí se tím na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi báňský komisariát, a kde 
není zvláštního báňského komisariátu, báňský 
kapitanát.

Úkoly báňského hejtmanství vykonává v těchto 
územích báňský kapitanát.

Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením jeho pověřuje se ministr ve
řejných pr.fcí.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Průša v. r.

v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Falnor v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.

Čís. 555.
VyhláSka presidenta zemské správy poli
tické na Moravě ze dne 22. září 192D 

o úpravě námezdního mletí, šrotování a čištění 
obilí na Moravě.

Na základě § 5 nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 
Sb. z. a n., se nařizuje toto:

§1.
Mlýny, jež nejsou ve smluvním svazu Stát

ního obilního ústavu, smějí pro pěstitele obilí 
(zemědělské samozásobitele, § 1 nařízení vlády


