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rem, Srbskem a Švýcarskem; úmluva byla 
revidována 14. prosince 1900 v Bruselu a 2. 
června 1911 ve Washingtonu ; touto revisí na
hrazena byla původní úmluva ze dne 20. břez
na 1883.

úmluva byla vyhlášena v rakouském říš
ském zákoníku z roku 1913 pod č. 64. pod I. 
a ve Sbírce zákonů uherských jako zákonný 
článek VIII. z roku 1913.

Přístup Československé republiky potvrzen 
byl notou švýcarské Federální Rady ze dne
5. září 1919 a nabyl mezinárodní působnosti 
dnem 5. října 1919.

Vyhlašuje se s tím, že po revisi washing
tonské ze dne 2. června 1911 vázala úmluva 
tyto státy:

Německo, Rakousko-Uhersko, Belgii, Bra- 
silii, Kubu, Dánsko a ostrovy Farčirské, Do- 
miniko, španěly, Spojené státy americké, 
Francii s Alžírském a koloniemi, Velkou Bri
tanii, Itálii, Japonsko, Mexiko, Norsko, Nizo
zemsko a Nizozemskou Indii, Portugaly s Azo
ry a Madeirou, švédsko, Švýcarsko, Tunis, 
Austrálii, Ceylon, Nový Zéland, Trinidad a 
Tobago, Maroko (francouzská država), Su- 
rinam a Curaea»o.

Přistoupily dále:

Polsko (10./II. 1919), Rumunsko (6./10. 
1920), Jugoslávie (26./2. 1921).

ť
Dr. Beneš v. r.

365.
Vyhláška ministra zahraničních věcí 

republiky Československé 

ze dne 6. října 1921 
o přístupu republiky československé k mezi

národní úmluvě o registrování továrních a 

obchodních známek, uzavřené dne 14. dubna 

1891 v Madridu.

Na základě článku 20. smlouvy mezi čel
nými mocnostmi spojenými a sdruženými a 
Československem, podepsané dne 10. září 
1919 v Saint-Germain-en Laye, schválené Ná
rodním shromážděním dne 7. listopadu 1919 
n ratifikované presidentem republiky dne 10. 
Jstopadu 1919, přistoupila československá 

republika notou ministra zahraničních věcí 
Ze dne 20. června 1919, doplněnou notou ze

dne 8. srpna 1919 k mezinárodní úmluvě o 
mezinárodním registrování továrních a ob
chodních známek, uzavřené' dne 14. dubna 
1891 v Madridu mezi Rakouskem, Uherskem, 
Belgií, Brasilií, Kubou, Španělskem, Francií, 
Itálií, Mexikem, Nizozemskem, Portugalskem, 
Švýcarskem a Tunisem; úmluva byla revido
vána dne 14. prosince 1900 v Bruselu a 2. 
června 1911 ve Washingtoně; touto revisí na
hrazena byla původní úmluva ze dne 14. dub
na 1891.

Úmluva tato byla vyhlášena v rakouském 
říšském zákoníku z roku 1913 pod č. 64. pod
II. a ve Sbírce zákonů uherských jako zákon
ný článek VIII. z roku 1913.

Přístup československé republiky byl po
tvrzen notou švýcarské Federální Rady ze dne
5. září 1919 a nabyl mezinárodní působnosti 
dnem 5. října 1919.

Vyhlašuje se s tím, že k úmluvě přistoupily 
tyto státy:

Surinam a Curacao (1./3. 1893), Maroko 
(30./7. 1917), Rumunsko (6./10. 1920) a 
Jugoslávie (2G./2. 1921).

Dr. Beneš v. r.

366.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. října 1921,
jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, 

č. 303 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení za

opatřovacích platů hornických na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi.

Na základě § 14 zákona ze dne 12. srpna 
1921, čís. 303 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.

K provedení zákona o prozatímním zvýšení 
zaopatřovacích platů hornických zřizuje se 
„Ústřední zaopatřovací fond bratrských po
kladen v Bratislavě" jakožto samostatná 
právnická osoba řízená zvláštním správním 
výborem, z něhož hraditi se budou všechna 
vydání spojená s mimořádným zvýšením hor
nických provisí. Hornickou provisí rozuměti 
jest každý zaopatřovací plat, kterého po
žívá kdokoli v důsledku povinného pojištění 
u bratrské pokladny.

§ 2.

Bratrské pokladny jsou povinny vypláceti 
bez vyzvání mimořádné přídavky k zaopatřo
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vacím platům, a to přídavky zadržené od
1. července 1920 do jednoho měsíce od nej- 

bližší měsíční splatnosti po vyhlášeni tohoto 
nařízení, přídavky další současně se zaopa
třovacím platem.

Požitky dle § 1, bod 4., zákona vypláceti 
bude Ústřední zaopatřovací fond měsíčně po
zadu 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 za
počíst! jest i dobu zaměstnání pojištěncova 
v dřívějších podnicích povinných k pojištění 
u bratrské pokladny, pokud záložní podíl ne
byl vybrán, byť nezapočítaly stanovy té které 
bratrské pokladny celé doby skutečného za
městnání do doby členské.

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

§ 4.

Má-li býti vyplácen mimořádný přídavek 
příslušníku cizího státu, který má trvalé byd
liště v cizině, musí býti okolnost, že zacho
vává jeho stát vůči příslušníkům českosloven
ským vzájemnost, úředně zjištěna. V přípa
dech pochybných budiž vyžádáno rozhodnutí 
ministerstva veřejných prací.

§ 5.

Bratrské pokladny jsou povinny vyroz- 
uměti každého poživatele zaopatřovacího 
platu zvláštním výměrem dle vzoru vydaného 
ústředním zaopatřovacím fondem o výši pří
davku a uvésti v něm všechna data umožňu
jící přezkoumání výpočtu.

Ve Výměru budiž také obsaženo poučení 
o právu žalobním dle prvního odstavce §u 3 
zákona.

Stejnopis každého výměru, jejž dlužno čí
slovat! souhlasně s katastrem (matrikou) 
bratrské pokladny, doručiti jest ústřednímu 
zaopatřovacímu fondu.

§ 6.

Požádá-li za to ústřední zaopatřovací fond, 
jsou mimo to bratrské pokladny povinny sdě- 
liti fondu data potřebná pro evidenci jednot
livých důchodců.

§ 7.

Šetření o nárocích dle § 1, bod 4., zákona 
provede báňský kapitanát s urychlením a vy

slechnu Ústřední zaopatřovací fond rozhodne. 
Do tohoto rozhodnutí přísluší jak žadateli, 
tak ústřednímu zaopatřovacímu fondu právo 
žaloby k vládnímu komisariátu pro báňské 
a hutnické záležitosti v Bratislavě.

§ 8.

ústřední zaopatřovací fond uhradí bratr
ským pokladnám vyplacené mimořádné pří
davky, 4%m úrok z prodlení ode dne výplaty 
jednotlivých položek do dne nahrazení a ho
tová vydání s výplatou přídavků spojená.

Bratrské pokladny jsou povinny předložití 
dne 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října 
výpočet všech v předchozím čtvrtletí vypla
cených přídavků, příslušných úroků z pro
dlení a hotových 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 poskytnout! jim zálohu 
za 4°/0ní zúročení.

§ 9.

Předpisy o volbách správního výboru 
Ústředního zaopatřovacího fondu (volební 
řád) budou stanoveny vládním nařízením.

Až do pravoplatného provedení voleb spra
vuje ústřední zaopatřovací fond prozatímní 
správní výbor, jmenovaný vládním komisa- 
riátem pro báňské a hutnické záležitosti 
v Bratislavě.

§ 10.

Správní výbor vydá jednací řád, do kterého 
jest pojmouti všechna ustanovení pro úpravu 
služby a zejména též ustanovení, kdo jest 
oprávněn za fond podpisovati a fond zastupo
vat!. Tento jednací řád podléhá schválení mi
nisterstva veřejných prací v souhlasu s mini
sterstvem sociální péče.

Poměr ústředního zaopatřovacího fondu 
k Zemské úřadovně pro dělnické pojištění na 
Slovensku upraví se zvláštní smlouvou.

Smlouva budiž předložena vládnímu komi
sariátu pro báňské a hutnické záležitosti 
v Bratislavě a ministerstvu sociální péče ke 

schválení.

ústřední zaopatřovací fond požívá osvobo
zení od poplatků a kolků do té míry jako 

bratrské pokladny.

§ 11.

Příspěvky potřebné k účelům fondu^ roz
vrhnou se stejnoměrně na mzdy vyplácené 
členům provisního oddělení bratrských pokla
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den v pololetí předcházejícím výplatě mimo
řádných přídavků.

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

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

Ku konci účetního roku provede se konečné 
zúčtování. Příspěvky v jednom roce nedo
bytné rozvrhnou se na rok příští, pokud z po
zůstávajícího jmění nemohou býti kryty.

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

§ 12.

Na dobu od 1. července 1920 do 31. pro
since 1921 stanoví se zatímně sazba příspěv
ková 1% z vyplacené mzdy pro krytí pří
davků k provisím dle § 1, bod 2. (3. a 4.), 
a z vyplacené mzdy pro krytí přídavků 
k provisím dle § 1, bod 1. (3. a 4.), zákona.

Podnikatelé mají v posledním případě prá
vo srážeti členům ve smyslu § 7 zákona 
%% z vyplacené mzdy. První srážku pří
spěvku lze provésti při první výplatě po vy
hlášení tohoto nařízení.

Nestačila-li by shora uvedená sazba 1%, 
může ji správní výbor fondu dodatečně zvý- 
šiti až na 1-5%.

Převyšoval-li by souhrn těchto příspěvků 
částku, která je potřebná ke krytí všech ná
kladů, jež se mají hraditi v tomto období, 
mohou podnikatelé žádati, aby byl tento zby- 

poměrně^ započítán na příspěvky pro 
příští správní období, dokáží-li, že jejich pří
spěvek spolu s příspěvkem členů jejich bratr
ské pokladny převyšuje souhrn přídavků, jež 
dostávají provisionisté jejich bratrské po
kladny od ústředního fondu.

Toto vypočítání a refundování provede se 
pro každou z obou skupin provisionistň (bod
1. a 2. §u 1 zákona) zvlášť.

§ 18.

Podnikatelé přiznají 1. ledna a 1. července 
každého roku veškeré mzdy vyplacené v před- 
chozím pololetí členům bratrských pokladen. 
Do mzdy započísti jest vedle hotově vypla-

i cených pevných mezd všechny drahotní pří
davky, ošacovací příspěvky a naturální dáv
ky, i když součet převyšuje u jednotlivce 
6000 Kč.

Přiznání za druhé pololetí 1920 jest učiniti 
do 4 týdnů po vydání tohoto nařízení a pří
spěvek vypočtený podle hořejší sazby ihned 
zapraviti.

§ 14.

Ústřední zaopatřovací fond jest oprávněn 
zkoumati správnost přiznaných mezd a náhlí- x 
žeti svými zmocněnci do všech mzdových zá
znamů a dokladů.

Ústřední zaopatřovací fond jest rovněž 
oprávněn zkoumati správnost předkládaných 
výkazů výplat u bratrských pokladen, jež jsou 
povinny všechny knihy a doklady k revisi po
třebné předložití.

§ 15.

Státní dozor nad hospodařením fondu vy
konává vládní komisariát pro báňské a hut
nické záležitosti v Bratislavě; do schůzí 
správního výboru může býti vyslán jeho zá
stupce s hlasem poradním. Výbor ústředního 
zaopatřovacího fondu jest proto povinen kaž
dou schůzi výborovou vládnímu komisariátu 
pro báňské a hutnické záležitosti v Bratislavě 
s udáním denního pořádku alespoň 5 dnů 

předem oznámiti.
Jmenovanému vládnímu komisariátu bud’- 

tež zaslány po jednom opise protokolu schůzí, 
í uzávěrek, ročních zpráv atd.

§ 16.

Vykonatelnost výměrů Ústředního zaopa
třovacího fondu stvrzuje vládní komisariát 
pro báňské a hutnické záležitosti v Brati
slavě.

§ 17.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedení jeho ukládá se ministru veřej
ných prací v dohodě s ministrem sociální 
péče.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Šrámek v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Dérer v. r.

černý v. r.
Dr. šrobár v. r. 
L. Novák v. r. 
'Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna v Praze.


