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Podnikatelé horničtí, kteří dosud nevedli řád
ných obchodních knih, musí tak učiniti do 3 mě
síců ode dne účinnosti tohoto nařízení.

115.
Zákon ze dne 18. března 1921

§ 16.
Čistý zisk, jenž se má rozděliti majitelům pod
niku, stanoví se činiteli povolanými k tomu zá
konem dle právní formy podniku.
Oznámení o tom a rozhodnutí o podílu pří
slušejícím zaměstnancům stane se dle ustanovení
v l§u 3 tohoto nařízení.

o náhradě předsedům, místopředsedům a členům
obou sněmoven Národního shromáždění republiky
Československé.

§ 17.
Při smíšených podnicích, t. j. zahrnujících
vedle hornictví na vyhrazené nerosty ještě jiná
výrobní odvětví, ustanoví se podíl na zisku pro
zaměstnance hornické pouze dle bilančně pro
kázaného výtěžku z hornictví.

§ 1.
členové sněmovny poslanecké a senátu mají
stálého platu měsíčních 5000 Kč, a to počínajíc
1. dnem měsíce, v němž vykonali slib, nařízený
§em 22 ústavní listiny, a končíc posledním dnem
měsíce, v němž mandát jejich zanikl.

§ 18.
U podniků hornických; při nichž nejsou zří
zeny podnikové rady, předloží majitel za uply
nulý obchodní rok závodní radě bilanci, účet zisku
a ztráty a určí v dohodě s ní 10%ní podíl zaměst
nanců na čistém zisku.
Nedocílí-li se dohody, určí podíl zaměstnanců
na čistém zisku příslušný revírní báňský úřad
v dohodě s příslušnou berní správou.
§ 19.
Ustanovený podíl zaměstnanců na zisku při
káže podnikatel do 14 dnů po rozhodnutí podni
kové rady určené revírní radě neb revírním
radám hotově (§ 3 nař.). Proti rozdělovacímu
klíči mohou zúčastněné revírní rady si stěžovat!
u báňského hejtmanství, které rozhodne konečně
do 30 dnů.
§

20.

Působnost revírních báňských úřadů podle
tohoto nařízení obstarávají na území dříve uher
ském báňské komisariáty,' a kde není zvláštního
báňského komisariátu, báňské kapitanáty; působ
nost báňských hejtmanství obstarávají v tomto
území báňské kapitanáty.
§ 21.
Toto prováděcí nařízení nabývá účinnosti
dnem stanoveným pro účinnost zákona ze dne
25. února 1920, čís. 143 Sb. z. a n.

§ 22.
Provésti toto nařízení ukládá se ministru ve
řejných prací v dohodě se zúčastněnými ministry.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Hotowetz v. r,
Dr. Gruber v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Šusta v. r.
Husák v. r,
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Fatka v. r.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§2.
Místopředsedové sněmovny poslanecké a se
nátu mají vedle platu podle § 1 funkční přídavek
měsíčních 1000 Kč.
§ 3.
Předsedové obou sněmoven mají vedle po
žitků v § 1 uvedených tytéž služební požitky jako
členové vlády; nároku na přídavek representační
však nemají. Mimo to jest jim na útraty státní
přiděliti stálý povoz.
§ 4.
Požitky v §§ 1 až 3 uvedené nepodléhají ani
daním, ani poplatkům a jsou výňaty z exekuce.
§ 5.
Zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 319 Sb. z.
a n., se zrušuje.

§ 6.
Zákon tento, který nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1921, provede vláda.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Gruber v. r.
Hanačík v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Fajnor v. r.,
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a orsranisace
surávy a v zaštounení neDřítomného ministra s plnou
mocí nro správu Slovenska.

Dr. Burger v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

Státní tiskárna v Praze.

Dr. Procházka v. r.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Šusta v. r.

