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9.

§ Ha.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. ledna 1922,

Výše příspěvků určuje se v případě II.
§u 11 takto:
a) Pro úhradu mimořádných přídavků dle
§ 1, bodu 1. (3. a 4.), jest vypočíst! potřebu
pro každou bratrskou pokladnu zvlášť na
základě průměrného přírůstku a úbytku provisionistů, vdov a sirotků v posledních
3 letech před výpočtem a průměrného mimo
řádného přídavku k zaopatřovacímu platu.
Polovici potřeby každé bratrské pokladny j est
děliti průměrným počtem jejího členstva a
polovici úhrnné potřeby všech bratrských po
kladen celkovým průměrným počtem jejich
členů; součet výsledků obou dělení jest pří
spěvkem připadajícím na jednoho člena.
Báňské hejtmanství může po slyšení
Ústředního zaopatřovacího fondu a odboro
vých organisací zájemníků v příslušných re
vírech naříditi, aby bratrské pokladny jed
noho neb několika úředních obvodů revír
ních byly posuzovány pro vypočet první
polovice aneb obou polovicí příspěvků za
jeden celek.
b) Úhrada mimořádných přídavků dle § 1,
bodu 2. (3. a 4.), budiž vypočtena na základě
výše provisí podle stanov a přírůstku a
úbytku provisionistů, vdov a sirotků v po
sledních 3 letech.
Zaměstnavatelé, jejichž podniky náležejí
téže pokladně, zaplatí potřebu připadající
na provisionisty, kteří, pokud se týče jejichž
manželé aneb rodiče byli .zaměstnáni v těchto
podnicích až do provisionování, po případě
až do úmrtí. Rozdělení mezí více podnikatel
stev, patřících k téže pokladně, stane se po
dle počtu činných členů zaopatřovacího od
dělení v jejich podnicích zaměstnaných.
Úhradu mimořádných přídavků, náležejí
cích provisionistům, kteří, po případě jejichž
manželé aneb rodiče pracovali v podniku již
neprovozovaném, jakož i úhradu správních
výloh jest rozděliti stejnoměrně na všechny
zaměstnavatele podle průměrného počtu čin
ných členů zaopatřovacího oddělení u nich
zaměstnaných.
§ 13.
Podnikatelé přiznají v případě I. §u 11 dne
1. ledna a 1. července každého roku veškeré
mzdy vyplacené v předchozím pololetí čle
nům zaopatřovacího oddělení bratrských po
kladen. Do mzdy započísti jest vedle hotově
vyplacených pevných mezd všechny drahotní
přídavky, ošacovací příspěvky a naturální
dávky, i když součet převyšuje u jednotlivce

kterým se pozměňují ustanovení §§ 11 a 13
nařízení ze dne 18. května 1920, čís. 357 Sb.
z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 29. října
1919, čís. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvý
šení zaopatřovacích platů hornických.
Na základě § 16 zákona ze dne 29. října
1919, čís. 608 Sb. z. a n., nařizuje se toto:
článek I.
§§ 11 a 13 nařízení ze dne 18. května
1920, čís. 357 Sb. z. a n., mění se takto:
§ 11.

Příspěvky potřebné k účelům fondu roz
vrhnou se dle usnesení správního výboru
Ústředního zaopatřovacího fondu, které pod
léhá schválení báňského hejtmanství, buď
I. stejnoměrně na mzdy vyplacené členům
zaopatřovacího- oddělení bratrských pokla
den v pololetí předcházejícím výplatě mimo
řádných přídavků, anebo
II. na průměrný počet činných členů za
opatřovacího oddělení bratrských pokladen
v pololetí předcházejícím výplatě mimo
řádných přídavků.
Příspěvky tyto jsou splatný do 4 neděl po
uplynutí každého kalendářního pololetí. Po
uplynutí této lhůty jest platiti 4%ní úroky
z prodlení počínaje 29. dnem.
Výši příspěvků potřebných ke krytí před
vídaných skutečných nákladů stanoví na
jeden rok předem správní výbor fondu od
děleně pro úhradu mimořádných, přídavků
dle § 1, bod 1. (3. a 4.), a pro úhradu správ
ních výloh a mimořádných přídavků dle § 1,
bod 2. (3. a 4.), zákona, a to v druhém pří
padě (II.) podle pravidel uvedených v § 11 a.
Každý podnikatel bude o příspěvku naň při
padajícím zpraven výměrem.
Ke konci účetního roku provede se ko
nečné súčtování. Příspěvky v jednom roce
nedobytné rozvrhnou se na rok příští, pokud
nemohou býti kryty z pozůstávajícího jmění.
Z vážných důvodů může býti na žádost
podniku příspěvková sazba přiměřeně sní
žena správním výborem po schválení mini
sterstvem veřejných prací.
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podle úrazového zákona započitatelnou nejvyšší částku mzdy.
V případě II. §u 11 přiznají podnikatelé
1. ledna a 1. července každého roku prů
měrný počet činných členů zaopatřovacího
oddělení bratrské pokladny v předchozím
pololetí u nich zaměstnaných. Tento prů
měrný počet rovná se arithmetickému prů
měru skutečného počtu činných členů za
opatřovacího oddělení bratrské pokladny po
sledního dne každého měsíce dotyčného polo
letí na závodě zaměstnaných.
§ 13 a.
Nevyhoví-li zaměstnavatel do čtyř neděl
povinnostem podle § 13, může mu správní
výbor ústředního zaopatřovacího fondu
předepsati zálohu rovnající se příspěvku
v minulém pololetí.
článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr veřejných prací
v dohodě s ministrem sociální péče.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šrobár v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
L. Novák v. r.
černý v. r.
Staněk v. :.
Dr. Bolanský v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.
10.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. ledna 1922,
jímž se částečně mění, po případě doplňují
vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, čís.
634 Sb. z. a n., ze dne 20. srpna 1920, čís. 493
Sb. z. a n., a ze dne 7. dubna 1921, čís. 149
Sb. z. a n., o složení,' kompetenci a způsobu
jednání Statistické rady státní. (Statut Sta
tistické rady státní.)
Dle § 3 zákona ze dne 28. ledna 1919, čís.
49 Sb. z. a n., se nařizuje:
článek I.
§ 1.
Počet řádných členů Statistické rady státní
(§ 1 nařízení ze dne 28. listopadu 1919, čís.
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634 Sb. z. a n.), rozšiřuje se o jednoho zá
stupce zvěrolékařské komory pro obvod Čech,
Moravy a Slezska v Praze. (Vládní nařízení
ze dne 14. května 1920, čís. 352 Sb. z. a n.)
Zástupce zvěrolékařské komory volí před
stavenstvo zvěrolékařské komory.
sQ O
Předsedovi Statistické rady státní náleží,
aby do 14 dnů od vyhlášení tohoto nařízení
požádal představenstvo zvěrolékařské ko
mory, aby do lhůty 4 týdnů vyslalo svého zá
stupce do Statistické rady státní.
Kdyby zvěrolékařská komora tak ve lhůtě
té neučinila, oznámí to předseda- Statistické
rady státní ministerskému předsedovi, jenž
pak zástupce komory jmenuje sám.
Podobně jest postupovati, kdykoliv se .
později uprázdní místo zástupce zvěrolékař
ské komory.
Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedením jeho se pověřuje vláda.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Staněk v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Dr. Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.,
tóž za ministra Šrámka.

11.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. ledna 1922,
jímž se rozšiřuje působnost zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., a zákona ze
dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o pod
poře nezaměstnaných, i na dělnictvo stavební.
Na základě § 19 zákona ze dne 12. srpna
1921, č. 322 Sb. z. a m, a zákona ze dne
21. prosince* 1921, č. 482 Sb. z. a n., se sta
noví toto:

