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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.

427.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 25. listopadu 1921,
kterým se vydávají ustanovení o volebním 

řádu do podnikových rad při hornictví.

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.
Dr. šrobár v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
černý v. r.
Dr. Ďolanský v. r.

Staněk v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r. 
A. Novák V. r. 
L. Novák v. r. 
Habrman v. r.

Dr. Mičura v. r.

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
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pro zástupce dělnictva a pro zástupce zříze- 
nectva. Ve vyhlášce této jest oznámiti:

1. seznam členů závodních rad a jejich ná
hradníků, kteří mají aktivní právo volební,

2. seznam členů závodních rad a jejich ná
hradníků, kteří mají pasivní právo volební,

3. místo (místa), kde se provede volba,
4. den volby a hodinu denní, určenou pro 

odevzdání hlasů,
5. počet členů a náhradníků podnikové rady, 

kteří mají býti voleni,

6. místo, kde se provede skrutinium.

Vyhlášky volební, podepsané přednostou 
báňského revírního úřadu, jest vyvěsiti 
v závodech na místech všeobecně přístupných.

§ 5.
Volbu řídí zástupce báňského revírního 

úřadu. Tento zjistí předem aktivní legitimaci 
voličů, oznámí volitelné kandidáty, načež vydá 
každému oprávněnému voliči volební lístek.

§ 6.
Každému voliči přísluší jeden hlas.
Volič vyplní hlasovací lístek vepsáním jmen 

kandidátů v prostoru tak odděleném, aby ne
mohl býti pozorován, a pak složený lístek vloží 
před řídícím volby do volebního osudí.

Odevzdání hlasovacího lístku po: namená se 
ve volebním seznamu.

Koná-li se volba v jediném místě, provede 
se ihned po odevzdání hlasů skrutinium. Ko
ná-li se volba na více místech, zjistí se počet 
odevzdaných hlasovacích lístků, učiní se o tom 
a celé volbě zápis, který se s hlasovacími 
lístky a voličskými seznamy v zapečetěné 
obálce zašle za účelem skrútinia báňskému 
revírnímu úřadu, povolanému ke skrutiniu dle 
§ 3, bod b), c).

Zakázáno jest jakýmkoli způsobem zjišťo- 
vati, jak volič volil.

§ 7.
Členem jest zvolen, kdo obdržel poměrně 

největší počet platných hlasů, a náhradníkem, 
kdo obdržel nejblíže menší počet hlasů. Při 
volbě dvou členů (a dvou náhradníků) platí 
obdobně, že za členy jsou zvoleni první dva, 
kdož obdrželi poměrně největší počet platných 
hlasů, a za náhradníky následující dva. Při 
rovnosti hlasů rozhodne los.

Výsledek volby oznámí se, jde-li o volbu 
uzavřenou, ihned ústně; jde-li o volbu, jejíž 
jednotné skrutinium se koná u báňského re

vírního úřadu, po vykonaném skrutiniu, vy
hláškou na závodě neb na závodech.

Zvoleným se mimo to oznámí ihned po volbě 
výsledek volby písemně. Tito mají do tří dnů 
prohlásiti, zdali volbu odmítají. Neučiní-li tak 
v této době, má se za to, že volbu přijímají. 
Na místo odmítnuvšího nastupuje náhradník.

§ 8.

Omyly, které vylučují projev správné vůle 
voličovy, činí volbu buď z části neb úplně ne
platnou. Rozhodnutí o tom přísluší funkci
onáři báňského revírního úřadu, pověřeného 
skrutiniem.

§ 9.

O postupu volby (vypsání, hlasování, skru
tiniu a zjištění výsledku volebního s udáním 
počtu odevzdaných hlasů a voličů k volbě 
oprávněných a volby se zúčastnivších) učiní 
řídící volby zápis, který podepíše.

Zápis tento spolu s hlasovacími lístky, které 
se vloží do zapečetěné obálky, odevzdá se 
k úschově báňskému revírnímu úřadu, který 
byl pověřen provedením skrútinia (§ 3) k rož- 
hodnutí.

§ 10.

Báňský revírní úřad prozkoumá na zákla
dě volebních spisů volbu a zjistí-li, že byla 
porušena důležitá ustanovení volebního řádu, 
a mohla-li porucha způsobiti podstatný vliv 
na výsledek volby, prohlásí volbu za ne
platnou.

Rovněž tak prohlásí za neplatnou volbu 
osoby, která nebyla volitelná v době volby.

§ 11.
Do způsobu volby a jejího výsledku mohou 

si oprávnění voliči stěžovali u příslušného 
báňského hejtmanství do 8 dnů od vyhlášení 
výsledku volby, které rozhodne nejdéle do 14 
dnů konečně o stížnosti.

§ 12.

Odpadne-li člen podnikové rady, nastoupí 
na jeho místo jeho náhradník, což mu oznámí 
báňský revírní úřad, kterému předseda pod
nikové rady musí ihned podali příslušnou 
zprávu. Neobsazená místa členů i náhradníků 
obsadí se novou volbou, kterou jest vypsati 
nejdéle do 4 neděl, po případě jmenováním 
dle §§ 13 a 14.

173*
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V podnicích se závodní radou nebo se zá
vodními radami, v nichž jenom dva členové 
mají pasivní právo volební do podnikové ra
dy, jsou tito členy podnikové rady.

Je-li pouze jeden člen závodní rady takto 
způsobilý, vykoná se volba druhého člena.

Není-li žádný člen závodní rady způsobilý 
pro podnikovou radu, jest vykonati volbu 
dvou členů podnikové rady.

Ustanovení odst. 1.—3. platí též o náhrad
nících.

Ve všech případech, kde se nedostává buď 
způsobilých členů nebo náhradníků pro pod
nikovou radu, vykoná se volba tak, že volí 
členové závodní rady členy podnikové rady a 
jejich náhradníky z dělníků zaměstnaných na 
závodě, majících aktivní právo volební do zá
vodní rady (§6 zák. ze dne 25. února 1920, 
č. 144 Sb. z. a n.), a mimo to pasivní právo 
volební do podnikové rady dle § 6 zák. ze dne 
25. února 1920, čís. 143 Sb. z. a n.

Je-li v závodní radě neb v závodních radách 
podniku více členů než dva, způsobilých 
k úřadu člena podnikové rady, vykoná se vol
ba dle §§ 1—12 tohoto nařízení.

§ 13. V obou těchto případech jest zbylý člen zá
vodní rady náhradníkem v podnikové radě. 
Je-li v tomto případě více členů zřízeneckých 
v závodních radách než dva, provede se volba 
člena a náhradníka jeho dle §§ 1—12 tohoto 
nařízení.

4. Je-li v závodní radě neb v závodních ra
dách více zřízeneckých členů než dva, způso
bilých pro podnikovou radu, provede se volba 
člena a náhradníka dle §§ 1—12 tohoto na
řízení.

V případech, kde podle předcházejících 
ustanovení člen nebo členové závodní rady se 
stávají členy podnikové rady, oznámí to zá
vodní radě neb závodním radám, majiteli 
podniku a revírní radě neb revírním radám 
báňský revírní úřad, jenž jest pro dotyčný 
podnik kompetentní, po případě pověřen pro
vedením skrutinia případné volby.

§ 15.

Působnost báňských revírních úřadů podle 
tohoto nařízení obstarávají na Slovensku 
báňské komisariáty, a kde není zvláštního 
báňského komisariátu, báňské kapitanáty; 
působnost báňských hejtmanství obstarávají 
v tomto území báňské kapitanáty.

§ 14.
1. V podnicích se závodní radou nebo se zá

vodními radami, v nichž zřízenci nejsou za
stoupeni anebo mají zástupce, jenž není způ
sobilý pro podnikovou radu, volí zřízenci 
oprávnění k volbě do závodní rady svého zá
stupce a jeho náhradníka bezprostředně a 
odděleně hlasovacími lístky dle předpisů 
§§ 1—12 tohoto nařízení.

2. Kde je v závodní radě nebo v závodních 
radách jeden zřízenec způsobilý pro podniko
vou radu, jest tento jejím členem. Náhradník 
se volí dle bodu 1.

3. Jsou-li v závodní radě nebo v závodních 
radách dva členové způsobilí pro podnikovou 
radu, rozhodne se o členství dohodou, pokud 
zřízeneckých členů není více než dva; ne- 
dojde-li k dohodě, rozhodne o členství los.

§ 16.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. prosince 1921.

Provedením pověřuje se ministr veřej
ných prací.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.

černý v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Mičura v. r.

Dr. Dérer v. r.

Státní tiskárna Praze.


