Sbírka zákonů a nařízení, č. 426 a 427.

1566

Tyto nové mzdové sazby platí od 25. října
1921.
Současně se zrušují sazby stanovené vy
hláškami ministra sociální péče ze dne 23. dub
na 1920, čís. 255 Sb. z. a n., a ze dne 27. pro
since 1920, čís. 669 Sb. z. a n.
Habrman v. r.
426.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. listopadu 1921,
kterým se stanoví počátek účinnosti zákona
ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n.,
o účasti zaměstnanců při hornictví na správě
dolů a jejich podílu na čistém zisku.
Na základě § 15 zákona ze dne 25. února
1920, č. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců
při hornictví na správě dolů a jejich podílu
na čistém zisku, se nařizuje:
§ 1.
Zákon ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z.
a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na
správě dolů a jejich podílu na čistém zisku,
nabývá účinnosti v okresech revírních báň
ských úřadů: v Praze-Slaném, Plzni, Kutné
Hoře, Mostě-Teplicích-Chomůtově, Karlových
Varech, českých Budějovicích, Mor. Ostravě,
Brně a na Slovensku dnem 1. prosince 1921.
§ 2.
Podíl na zisku příslušející zaměstnancům
při hornictví dle §§ 1, 3 a 12 zákona ze dne
25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n., vyměří se
poprvé při hornických podnicích, jejichž ob
chodní rok je stejný jako rok kalendářní, za
rok 1921, při hornických podnicích, jejichž ob
chodní rok není stejným s rokem kalendářním,
za rok obchodní, počínající v kalendářním
roce 1921.
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedením jeho se pověřuje ministr
veřejných prací v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Staněk v. r.
Dr. šrobár v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
A. Novák V. r.
černý v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Ďolanský v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.

427.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 25. listopadu 1921,
kterým se vydávají ustanovení o volebním
řádu do podnikových rad při hornictví.
Na základě ustanovení § 1 zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 335 Sb. z. a n., nařizuje se
toto:
§ 1.
Volby do podnikové rady provádějí se
v každém samostatném hornickém podniku
(§ 131 ob. hor. zák.) mimo vysoké pece, pokud
zaměstnává trvale více než 100 osob a trvá
aspoň 2 roky.
Seznam těchto podniků vydá ministerstvo
veřejných prací dle § 1 nařízení ze dne 23.
března 1921, čís. 114 Sb. z. a n.
§ 2.
Do podnikové rady volí se 2 zástupci děl
nictva a 1 zástupce zřízenectva j ako členové
a týž počet náhradníků, a to mimo případy
uvedené v § 13, odst. 2. a 3., a v § 14, odst. i.
a 2., ze členů závodních rad. Právo voliti do
podnikové rady mají členové závodních rád.
§ 3.
Volbu vypíší ve lhůtě ministerstvem veřej
ných prací stanovené revírní báňské úřady
dle těchto zásad:
a) leží-li veškeré závody podniku v okrsku
jediného báňského úřadu, nařizuje tento
volbu;
b) leží-li závody podniku v okrscích něko
lika báňských revírních úřadů, avšak v obvodu
jediného báňského hejtmanství, určí toto,
který báňský revírní úřad má volbu vypsati
a provésti skrutinium;
c) leží-li závody podniku v okrscích různých
báňských hejtmanství, postupuje každé hejt
manství stran závodů v jeho okrsku polože
ných dle bodu b), obě nebo všechna hejtman
ství pak dohodnou se mezi sebou, u kterého
revírního báňského úřadu se vykoná skruti
nium. Nedojde-li k dohodě, rozhodne mini
sterstvo veřejných prací.
§ 4.
Volba vypíše se tři neděle předem- vyhláš
kou báňského revírního úřadu, a to oddělené

