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Cis. 569.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 12. ř^jna 1320

0 provedení zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 
Sb. z. a u., jimž se ustanovují hornické rozhodčí

soudy.

Na základě článku III. zákona ze dne 25. února 
1920, č. 145 Sb. z. a u., nařizuje se toto:

§ i.

Hornické rozhodčí soudy jsou zřízeny po 
rozumu § 1 zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 
Sb. z. a n., a vzhledem ku vládnímu nařízení ze 
dne 24 června 1920, č. 396 Sb. z. a n. v Praže, 
Plzni, Trutnově, Mostě, Karlových Varech, Čes >ých 
Budějovicích, Moravské Ostravě, Brně a Bratislavě.

Kancelářské místnosti těchto soudů opatří 
předseda sbor ivého soudu (sedrie), v jehož ob
vodě jest hornický rozhodčí soud zřízen, v dohodě 
s revírní radou a majiteli dolů.

Kancelářský personál zjedná předseda horn c- 
kého rozhodčdio soudu a ustanoví jelio odměnu stej
ným způsobem podle norem platnýéh pro státní 
úředníky a opatří potřebné kancelářské zařízení
1 potřeby.

Za tím účelem sestaví přibližný rozpočet, 
jejž předloží revírní radě a majitelům dolů na 
vyhrazené nerosty, které leží v okrsku revírní 
rady, pro nějž jest rozhodci soud zřízen, ke 
schválení.

Revírní rada a majitelé dolů jsou povinni 
náklady kancelářského zařízení zaplatili stepiým 
dílem ve lhůté stanovené v dožádání předsedově, 
běžné náklady pak phtiti v měsíčních nebo čtvrt
letních Unitách předem k rukouin předsedy rozhod
čího soudu podle jeho dožádání.

Předseda rozhodčího so idu podá do 2 měsíců 
po uplynutí kalendářního roku účet příjmů a vý
dajů revírní radě_ a zúčastněným majitelům dolů.

§2. \
Okrsky revírních rad, jež mnjí svá sídla 

v místech uvedených v § 1, jsou též okrsky hor
nických ro -.hodčich soudů.

Do působnosti hornických rozhodčích soudů 
náleží rozh -dováti s konečnou platností o odvo
láních z výroků•

a) závodních rad ve mzdových a platových 
věcech, v disciplinárních stížnostních věcech, 
o propuštění (j 2 zák. o závodních radách);

b) revírních rad ve sporech mezi závodní sprá
vou a závodní radou (§ 19 cit. zák.).

§3.
Odvolati může se v případech uvedených v § 2 

pod bodem a) závodní správa, po případě zaměst
nanec, v případech b) závodní rada neb závodní 
správa, po případě majitel dolu.

. ^ § 4.

Přísedící rozhodčího soudu a jejich náhrad
níky navrhují odborové organisace hornické, zříze- 
necké a majitelů dolů, které jsou zastoupeny v do
tyčném okrsku. Návrh stane se k vyzvání revírního
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báňského úřadu. Ministr veřejných prací potvrdí, 
pokud není tu důvodu vylučovacího, navržené 
čleuy rozhodčího soudu a jejich zástupce.

Ministr veřejných prací jmenuje zástupce 
revírního báňského úřadu, který působí jako stálý 
odborný poradce rozhodčího soudu, a ustanoví jeho 
náhradníka.

§ 5.
Jakmile byli jmenováni přísedící rozhodčího 

soudu, svolá revírní báňský úřad veškery přísedící 
k volbě předsedy a jeho zástupce.

Schůze této musí se zúčastnit! všichni přísedící, 
po příp. jejich zástupci, aby byl z každého oboru 
zastoupen plný počet, t. j. tři členové. Za vedení 
jmenovaného zástupce revírního báňského úřadu 
provede se pak volba předsedy a jeho zástupce 
hlasovacími lístky.

Před odevzdáním hlasovacích lístků navrhnou 
jednotlivé skupiny kandidáty. Volitelni jsou pouze 
soudcové z povolání z obvodu, pro který jest 
rozhodčí soud zřízen. Volitelnost se u každého 
kandidáta hned zjistí.

Volba může býti provedena třikráte, je-li na- 
déje, že se docílí jednomyslnosti. Nezněly-li ani 
při třetí volbě všechny hlasy pro jednoho kandi
dáta. prohlásí předseda volbu za bezvýslednou. 
O volbě podá revírní báňský úřad zprávu báň
skému hejtmanství a podá ihned zdůvodněný návrh 
na jmenování předsedy rozhodčího soudu a jeho 
zástupce.

O jednomyslné volbě podá se zpráva nepro
dleně báňskému hejtmanství.

Ministerstvo veřejných prací zařídí pak po
třebné ku jmenování předsedy a jeho zástupce, 
po případě k potvrzení .volenélio a jmenování jelio 
zástupce v dohodě s ministerstvem spravedlnosti.

Stejně jest postupovati, kdyby předseda roz
hodčího soudu neb jeho zástupce trvale odpadl.

§ 6.
Ministrem spravedlnosti potvrzený předseda 

rozhodčího soudu, po příp. jeho zástupce svolá při 
prvém jednání -všechny přísedící rozhodčího soudu 
a jejich náhradníky k vykonání slibu. Přísedící 
sl.bí, rukou dáním, že budou vykonávati svůj úřad 
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že za
chovají o jednání soudu úřední tajemství.

Přísedícím, kteří jsou státními úředníky, při
pomene předseda jejich úřední přísahu.

§ 7.
Pro jednotlivé soudní případy nestaví před

seda senát ze 6 přísedících, a to po třech z kaž
dého odboiu, jenž na věci jest účasten.

§ 8.
Přísedící zaměstnanci podají soupis svých 

skutečných výloh při vykonávání své funkce revírní

radě, které přísluší úprava těchto účtů, útraty 
přísedících zástupců podnikatelů upravuje organi- 
sace zaměstnavatelů.

Revírní rada i organisace zaměstnavatelů 
mohou stanovití pravidla pro určení těchto výloh 
a dáti předsedovi rozhodčího soudu k disposici 
potřebné obnosy, z nichž požadované náhrady se 
v částkách dm těchto pravidel upravených hned 
po jednání soudu vyplatí.

Pro předsedu, jeho zástupce a zástupce re
vírního báňského úřadu určí ministerstvo veřej- 
nych prací v dohodě s ministry spravedlnosti a 
financí paušální odměnu, jejíž výše bude stanovena 
vždy pololetně pozadu dlo vykonaných prací.

, Pořádkové peněžité pokuty pro svévolné ve- 
dení sporů vyraohou se dle potřeby soudní exekucí 
a přikáží se revírní radě ve prospěch všeobecné 
dobročinných zařízení pro zaměstnance ; z trestu 
přisouzenými útratami sporu hradí se výlohy pří
sedících náhradou jejich organísacím, revírní radě, 
a výlohy státních úředníků,

§ 9.
O tom, kdo má hradí ti náhrady svědkům, 

znalcům, výlohy místních šetření, rozhodne v kaž
dém jednotlivém případě soud rozhodčí.

§ 10.
Za řízení rozhodčího soudu a jeho kancelář

ských agend odpovídá předseda. U rozhodčího 
soudu hornického vede se:

1. rejstřík llrs o podaných odvoláních dle 
tohoto formuláře:

O

0
> >

2rdc3a,

0'*d p*

o

0CO

Rozhodnuti

2. sběrný rejstřík Nrs podle formuláře No 
jedn. ř.

§ 11.
Působnost revírního báňského úřadu podle 

zákona ze dne 25. února 1920. č. 145 Sb. z. au., 
a podle tohoto nařízení obstarávají na území 
dříve uherském báňské komisariáty, a kdo není 
zvláštního báňského komisariátu, báňské kapita- 
náty; působnost báňského hejtmanství obstarávají 
v tomto území báňské kapitanáty.
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§ 12.
Toto prováděcí nařízení nabývá účinnosti 

dnem stanoveným pro účinnost zákona ze dno
26. února 1920, č. 145 ÍSb. z. a n.

§ 13.
Provésti toto nařízení ukládá se ministru ve

řejných prací v dohodě s ministrem spravedlnosti.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. Dr. Fainor v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Šusta v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r. Dr. Mičura v. r.
Průša v. r. Dr. Brdlík v. r.
Dr. Kovařík v. r. Husák v. r.

Čís. 570.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. září 1920

o úpravě obchodu olejnatýml plodinami a vý
robky z těchto plodin.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 337 Sb. z. a n., nařizuje se vzhledem k usta
novení §§ 6 a 7 nařízení vlády republiky Česko
slovenské ze dne 11. června 1920, č. 390 Sb. z. 
a n., a se zřetelem na ustanovení § 4 nařízení 
vlády republiky Československé ze dne 25. června 
1920, č. 404 Sb. z. a n., toto:

§ 1.
Státní obilní ústav a příslušné zemské obilní 

ústavy v Praze, Brně. Opavé, Vratislavi a Užho- 
rodě pověřují se výkupem veškerých zabavených 
olejnatých plodin, jich evidencí a případným skla
dováním. Pod říz 8 y jsou v tomto směru zvláštnímu
oddělení ministerstva pto zásobování lidu.

Distribuci těchto olejnatých plodin továrnám 
ku zpracování prováděli bude ministerstvo pro 
zásobování lidu v dohodě s ministerstvem obchodu 
za součinnosti Sdružení československých továr
níků rostlinných olejů v Praze. Podrobný postup 
výkupu i zpracování bude stanoven současná vy
daným prováděcím nařízením.

§ 2.
Olejny jsou povinny převzíti suroviny a pro

platili je Stitnímu obilnímu ústavu co nejrychleji 
V cenách uvedených v § 4 nařízeni vlády 
bliky Československé ze dne 25. června - , 
t 404 Sb. z. a n., s přirážkou Kč 15'— za

každých 100 kg čisté váhy bez rozdílu druhu 
olejnatých plodin. Cena tato rozumí se franko 
stanice nakládací.

§ 3.
Množství olejů vyrobených z těchto plodin, 

jakož i množství pokrutin při výrobě olejů zbylých 
jsou výrobci povinni hlásili ministerstvu pro zá
sobování lidu. Dále jsou povinni zpracovali olej- 
naté plodiny způsobem racionelním a pokud možno 
nejrychlejším, a vyhrazuje si ministerstvo pro zá
sobování lidu, kdyby se tak nestalo, na útraty 
výrobce olejů plodiny jemu k zpracování svěřené 
do jiného závodu umístili.

Olejny, o kterých bude zjištěno, že zpraco
vávají jakékoliv jiné olejnaté plodiny než ty, 
které jim byly k zpracování ministerstvem pro 
zásobování lidu přiděleny, budou uzavřeny a od
ňato jim bude živnostenské oprávnění k výrobě.

§ 4.
Olejny jsou povinny přidělené suroviny zpra

covali tak, že odevzdají veškeré oleje i pokrutiny 
při zpracování olejnatých semen získané, nejméně 
však při výrobě lisováním:

při řepce a řepici 36°/0 oleje surového a 
5470 > pokrutin,

při hořčici 20°/o oleje surového a
70% pokrutin,

při lněném semenu 27% oleje surového a 
63% pokrutin,

při máku 35% oleje surového a
55% pokrutin,

při zpracování
řepky extrakcí 41% oleje surového a 

50% drtě.
Pokrutiny nesmějí obsahovali více než 8%% 

oleje, při výrobě extrakcí ne více než 2*^% 
oleje. Různé druhy olejů ani pokrutin nesmějí 
býti navzájem míšeny, nýbrž každý druh musí 
bytí v zaručené čisté jakosti dán k disposici 
ministerstvu pro zásobování lidu.

Továrny jsou povinný'dodati olej na příkaz 
ministerstva pro zásobování lidu ve vlastních 
sudech za přejímací cenu:

surového oleje řepkového Kč 12-40 za 1 kg 
čisté váliy,

surového oleje lněného Kč 19-— zar 1 kg 
čisté váhy,

surového oleje makového Kč 15-50 z.i 1 kg 
čisté váhy,

surového oleje hořčicového Kč 16-— za 1 kg 
čisté váhy.

§• 5.
Ministerstvo pro zásobování lidu ve společné 

dohodě s ministerstvem obchodu a veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy stanoví jednak


