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187.
Vládní nařízení 

ze dne 6. října 1923,

kterým se nahrazuje vládní nařízení ze dne
19. ledna 1922, čís. 9 Sb. z. a n., o prozatímním 

zvýšení zaopatřovacích platů hornických.,

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 16 zákona ze dne 29. října 1919, čís. 
608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopa
třovacích platů hornických:

článek I.

§ 11 a 13 vládního nařízení ze dne 18. 
května 1920, čís. 357 Sb. z. a n., mění se 
takto:

§ 11.

(i) Příspěvky potřebné k účelům fondu 
rozvrhnou se dle usnesení správního výboru 
Ústředního zaopatřovacího fondu, které pod
léhá schválení báňského hejtmanství, buď

I. stejnoměrně na mzdy vyplacené členům 
zaopatřovacího oddělení bratrských pokladen 
v pololetí předcházejícím výplatě mimořád-. 
ných přídavků, anebo

II. na průměrný počet činných členů za
opatřovacího oddělení bratrských pokladen 
v pololetí předcházejícím výplatě mimořád
ných přídavků.

(2) 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.

(3) Výši příspěvků potřebných ke krytí 
předvídaných skutečných nákladů stanoví na 
jeden rok předem správní výbor fondu oddě
leně pro úhradu mimořádných přídavků dle 
§ 1, bod 1. (3. a 4.), a pro úhradu správních 
výloh a mimořádných přídavků dle § 1, bod 2. 
(3. a 4.), zákona, a to v druhém případě 
(II.) podle pravidel uvedených v § 11a. Každý 
podnikatel bude o příspěvku naň připadají
cím zpraven výměrem.

(4) Ke konci účetního roku provede se ko
nečné súčtování. Příspěvky v jednom roce ne
dobytné rozvrhnou se na rok příští, pokud ne
mohou býti kryty z pozůstávajícího jmění.

(5) Z vážných důvodů může býti na žádost 
podniku příspěvková sazba přiměřeně snížena 
správním výborem po schválení ministerstvem 
veřejných prací.

(G) Ústřední zaopatřovací fond bratrských 
pokladen jest v případě potřeby oprávněn po 
předchozím schválení báňského hejtmanství 
předepsati zaměstnavatelům proti čtyřpro
centnímu zúročení nutné zálohy až do výše 
příspěvku předepsaného za předešlé půlletí, 
a to na účet příspěvků splatných teprve na 
začátku příštího půlletí.

(7) Tyto zálohy jsou splatné do 14 dnů od 
doručení výměru.

(8) Do ustanovení záloh, schváleného báň
ským hejtmanstvím, lze podati odpor do 14
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dnů po doručení u zemské správy politické, 
která rozhoduje konečně, vyslechnuvši báňské 
hejtmanství. Tento odpor nemá odkládacího 
účinku.

§ 11 a.

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 zá
kladě průměrného přírůstku a úbytku provi- 
sionistů, vdov a sirotků v posledních 3 letech 
před výpočtem a průměrného mimořádného 
přídavku k zaopatřovacímu platu. Polovici 
potřeby každé bratrské pokladny jest děliti 
průměrným počtem jejího členstva a polovici 
úhrnné potřeby všech bratrských pokladen 
celkovým průměrným počtem jejich členů; 
součet výsledků obou dělení jest příspěvkem 
připadajícím na jednoho člena.

Báňské hejtmanství může po slyšení ústřed
ního zaopatřovacího fondu a odborových orga- 
nisací zájemníků v příslušných revírech naří- 
diti, aby bratrské pokladny jednoho neb ně
kolika úředních obvodů revírních byly posuzo
vány pro výpočet 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 posledních 
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 mezi více podnikatelstev, 
patřících k téže pokladně, stane se podle počtu 
činných členů zaopatřovacího oddělení v jejich 
podnicích zaměstnaných. Úhradu mimořád
ných přídavků, náležejících provisionistům, 
kteří, po případě jejichž manželé aneb rodiče 
pracovali v podniku již neprovozovaném, ja
kož i úhradu správních výloh jest rozděliti 
stejnoměrně na všechny zaměstnavatele podle 
průměrného počtu činných členů zaopatřova
cího oddělení u nich zaměstnaných.

§ 13.

(') Podnikatelé přiznají v případě I. §u 11 
dne 1. ledna a 1. července každého roku veš
keré mzdy vyplacené v předchozím pololetí

členům zaopatřovacího oddělení bratrských 
pokladen. Do mzdy započísti jest vedle hotově 
vyplacených pevných mezd všechny drahotní 
přídavky, ošacovací příspěvky a naturální 
dávky, i když součet převyšuje u jednotlivce 
podle úrazového zákona započitatelnou nej- 
vyšší částku mzdy.

(2) V případě II. §u 11 přiznají podnikatelé 
1. ledna a 1. července každého roku průměr
ný počet činných členů zaopatřovacího oddě
lení bratrské pokladny v předchozím pololetí 
u nich zaměstnaných. Tento průměrný počet 
rovná se aritmetickému průměru skutečného 
počtu činných členů zaopatřovacího oddělení 
bratrské pokladny posledního dne každého 
měsíce dotyčného pololetí na závodě zaměst
naných.

§ 13 a.

Nevyhoví-li zaměstnavatel do čtyř neděl 
povinnostem podle § 13, může mu správní vý
bor Ústředního zaopatřovacího fondu přede
psat! 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.

Bechyne v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Novák v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r. 
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r.

Tučný

Dr. Kállay v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Hodža v. r. 

v. r.

188.

Vládní nařízení 
ze dne 6. října 1923,

kterým se mění § 11 vládního nařízení ze dne 
5. října 1921, čís. 366 Sb. z. a n., o prozatím
ním zvýšení zaopatřovacích platů hornických 

na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 14 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís.


