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170.
Zákon ze dne 3. července 1924

o hornických soudech rozhodčích.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.
Ustanovení zákona ze dne 25. února 1920, 

č- 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické 
rozhodčí soudy, nahrazují se těmito pravidly:

§ I-
U) Hornické rozhodčí soudy zřízeny jsou 

v sídlech revírních rad při hornictví, a to: 
- v Praze, Plzni, Trutnově, Mostě, Karlových 

Varech, českých Budějovicích, Moravské 
Ostravě, Brně a Bratislavě.

U) Vláda se zmocňuje v případech naléhavé 
potřeby měniti sídla těchto rozhodčích soudů.

(3) V Praze zřizuje se vrchní hornický soud
rozhodčí.

(4) Výlohy za potřebné místnosti a kance
lářské potřeby těchto soudů hradí stejným dí
lem revírní rady a majitelé dolů dotčeného 
okresu.

§2.
_ (') Hornickým rozhodčím soudům náleží 

Výlučně rozhodovati:

a) o odvoláních závodní rady nebo závodní 
správy (majitele dolu) z výroku revírních rad 
Ve sporech mezi závodní správou a závodní 
radou (§ 19 zákona ze dne 25. února 1920, 
y-, 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních ra- 
Qach při hornictví);

b) o stížnostech závodní rady (rady zřízenců 
Pri revírní radě) do propuštění zaměstnance 
2 práce z trestu bez výpovědi mimo případy 
Propuštění dle § 202 obecného horního zákona, 
stalo-li se bez souhlasu závodní rady (rady 
zřízenců při revírní radě);

c) o stížnostech zaměstnanců do propu
štění z práce bez výpovědi, k němuž došlo bez 
souhlasu závodní rady (rady zřízenců při re
vírní radě), nebo do uložení disciplinárních 
trestů;

d) o žádostech závodní správy o zrušení pra
covního nebo služebního poměru se členem zá
vodní nebo revírní rady (rady zřízenců při re
vírní radě) a jeho náhradníkem, vyjma pří
pady uvedené v § 11 zák. č. 144/1920 Sb. 
z. a n.;

e) o odvolání zaměstnanců, po případě zá
vodní správy (majitele dolu) z výroku závodní 
rady (rady zřízenců při revírní radě) ve spo
rech mzdových a platových a o zrušení pracov
ního nebo služebního poměru;

f) o žalobách zaměstnanců ve sporech mzdo
vých a platových a ó zrušení služebního nebo 
pracovního poměru, nevydala-li závodní rada 
(rada zřízenců při revírní radě) ve věci samé 

rozhodnutí do 15 dnů po podání žádosti, anebo 
nesplní-li závodní správa (majitel dolu) zá
vazku uloženého jí výrokem závodní rady 
(rady zřízenců při revírní radě), aniž by se 
odvolala k rozhodčímu soudu.

(2) Rozhodčí hornický soud rozhoduje vý
lučně i ve mzdových a platových věcech,^ dis
ciplinárních věcech stížnostmch a o propuštění 
zaměstnanců závodů, na kterých není závodní 
rady.

§3.
(1) Hornický rozhodčí soud je složen ze 2 zá

stupců podnikatelů, 2 zástupců zřízenců, 2 zá
stupců dělníků a předsedy. Jako stálý odborný 
poradce působí zástupce revírního báňského 
úřadu. Jednotlivé případy rozhodují paritní se
náty, složené po 2 přísedících z každé zúčast
něné skupiny. Sestaviti senát náleží předse
dovi.

(2) Přísedící navrhují příslušné organisace 
a potvrzuje ministr veřejných prací, který
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jmenuje zástupce revírního báňského úřadu. 
Nepodá-li příslušná organisace návrhu do 14 
dnů j)o doručení úřední výzvy, jmenuje mi
nistr veřejných prací počet přísedících připa
dající na dotyčnou organisaci. Funkce příse
dících a jejich náhradníků trvá 4 roky.

(3) Před uplynutím tohoto období zprostí 
po slyšení příslušné organisace ministr veřej
ných prací členy ze skupin zájemníků jejich 
funkce, změní-li se jejich zaměstnání do té 
míry, že nejsou již povoláni zastupovati pří
slušnou skupinu, nebo přestanou-li býti členy 
odborové organisace, která je navrhla.

(4) člen hornického rozhodčího soudu budiž 
také zbaven této funkce, zanedbává-li trvale 
své povinnosti anebo ztratí-li volební právo do 
obecního zastupitelstva.

(5) Předsedu a jeho zástupce volí přísedící. 
Předsedou může býti jen soudce z povolání 
z obvodu, pro který jest rozhodčí soud zřízen.

(«) Nebyla-li volba jednomyslná, ustanoví 
předsedu ministr veřejných prací po dohodě 
s ministrem spravedlnosti, jemuž náleží v kaž
dém případě potvrditi volbu.

§4.
(!) Členům rozhodčího soudu stanoví se po

třebný počet náhradníků; za člena zaneprázd
něného neb odpadlého z jiného důvodu nastu
puje náhradník z jeho skupiny.

(2) O náhradnících platí ustanovení § 3, 
odst. 2. až 4.

§5.
Členové rozhodčího soudu složí do rukou 

předsedy slib, že budou vykonávali úřad podle 
svého nej lepšího vědomí a svědomí a že zacho
vají úřední tajemství.

§ 6.
Odvolání, stížnosti, žádosti a žaloby podají 

se u rozhodčího soudu písemně, a to v přípa
dech, ve kterých podle platných předpisů ne
třeba vydati písemný výrok neb sdělení, nej
déle do 30 dnů od vzniku naříkaného skutku; 
odvolání a stížnosti nejdéle do 15 dnů od do
ručení výroku nebo sdělení vzatého v odpor.

§ 7.
O odmítnutí a vyloučení předsedy nebo pří

sedícího rozhodčího soudu platí obdobně pří
slušná zákonná ustanovení o odmítnutí a vy
loučení soudce v řízení civilním. O námitkách 
proti přísedícímu rozhoduje předseda rozhod
čího soudu, o námitkách proti předsedovi roz
hoduj e předseda vrchního hornického rozhod

čího soudu, v obou případech s konečnou plat
ností.

§ 8.
Líčení před rozhodčím soudem jest veřejné. 

Rozhodování děje se většinou hlasů všech 
členů soudu. Předseda hlasuje na konec. Zá
stupce revírního báňského úřadu nesmí býti 
při hlasování.

§9.
Strany mohou se před rozhodčím soudem 

dáti zastupovati druhy z povolání anebo zmoc
něnci příslušných odborových organisaci, je
jich jednateli nebo zřízenci. Advokáti z povo
lání nesmějí stran zastupovati.

§10.
(!) Rozhodnutí vyhlásí předseda hned po 

tajné poradě veřejně. Rozhodnutí budiž pí
semně vyhotoveno, podepsáno předsedou a do
dáno stranám nejdéle do 8 dnů. Rozhodnutí 
budiž opatřeno důvody, ve kterých se také vy
líčí stručně sporný děj. Soud může také vy- 
řknouti, má-li býti rozhodnutí veřejně vyhlá
šeno na závodě nebo v novinách.

(2) Předseda prohlásiv rozhodnutí poučí 
strany o právu odvolacím, jeho objemu a
0 lhůtě odvolací. Stejné poučení budiž uvedeno
1 v písemném vyhotovení rozhodnutí.

§ 11.
t1) Do rozhodnutí hornického rozhodčího 

soudu jest možno podati, pokud hodnota sporu 
překročil je 100 Kč, odvolání k vrchnímu hor
nickému rozhodčímu soudu do 15 dnů ode dne
doručení z důvodů, že rozhodnutí odporuje
spisům, spočívá na nesprávném právním po
souzení věci, nebo že řízení je stiženo zmatkem 
nebo vadou, které zavinily nesprávné rozhod
nutí ve věci.

(2) Kde nejde o nárok na určitou částku pe
něžitou, platí za hodnotu předmětu sporu cas - 
ka, kterou udá strana v podání. Není-U ho - 
nota udána nebo odporuj e-li druhá stra 
udané výši, jakož i jeví-li se udaná hodno 
zřejmě nesprávnou, stanoví hodnotu predme 
sporu soud podle volného uvážení a muz 
k tomu cíli k návrhu stran nebo i z úre n 
moci provésti šetření a důkazy.

(3) O odvolání rozhoduje vrchní rozhodci 

soud s konečnou platností.

§12.
(i) Vrchní hornický rozhodčí soud skládá 

se ze tří soudců z povolání, z nichž jeden p
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sedá, a ze dvou přísedících po jednom z každé 
zúčastněné skupiny. Předsedu, soudce z povo
lání a jejich zástupce ustanovuje ministr ve
řejných prací v dohodě s ministrem sprave
dlnosti. Přísedící a potřebný počet náhradníků 
jmenuje ministr veřejných prací po návrhu 
příslušných odborových organisací.

(2) O přísedících vrchního hornického roz
hodčího soudu platí obdobně ustanovení § 3, 
odst. 3. a 4., § 5 a § 7.

(3) O námitkách proti soudcům z povolání 
rozhoduje předseda; o námitkách proti to
muto rozhoduje vrchní hornický rozhodčí soud 
za předsednictví zástupce předsedova.

§ 13.
Jednání před rozhodčím soudem a vrchním 

rozhodčím soudem je prosto kolkův a po- 
platkův.

§ 14.
í1) úřad Člena rozhodčího soudu a vrchního 

rozhodčího soudu je čestný. Přísedící má právo 
pouze na náhradu skutečných výloh a případ
ného ušlého výdělku, útraty přísedících z řad 
zaměstnanců hradí příslušná revírní rada 
a přísedících z řad zaměstnavatelů jejich orga- 
nisace. Odměny předsedům, jejich zástupcům, 
soudcům vrchního rozhodčího soudu a stálým 
odborným poradcům platí stát.

(2) Držitel závodu nebo jeho zmocněnec ne
smí dělníky a zřízence omezovati, ani poškozo
vat! v jejich činnosti jako přísedících rozhod
čího soudu nebo vrchního rozhodčího soudu.

, (3) Přísedící rozhodčího soudu nebo vrch
ního rozhodčího soudu mohou po dobu této své 
funkce býti zaměstnavatelem propuštěni ze 
služby jen za souhlasu rozhodčího, případně 
vrchního rozhodčího soudu. Tohoto souhlasu 
není však třeba v těchto případech: byl-li 
přísedící rozhodčího nebo vrchního rozhod
čího^ soudu pravoplatně odsouzen pro zločin, 
přečin nebo přestupek ze ziskuchtivosti nebo 
proti veřejné mravopočestnosti, dále naklá- 
dnl-li zle se svým zaměstnavatelem, jeho zá
stupcem anebo členem jeho rodiny nebo jse 
svým spoluzaměstnancem, zejména ohrožo- 
val-li svobodu jeho přesvědčení, konečně 
urazil-li hrubě osoby posléz uvedené.

§15.
(') Svévolné vedení a svévolné protahování 

sporu trestá se pořádkovými peněžitými poku- 
tami, které připadají revírní radě ve prospěch 
Všeobecných dobročinných zařízení hornic

kých, a k návrhu strany také přisouzením 
útrat sporu. Předseda pečuje, aby při ústním 
jednání zachován byl pořádek. Pro porušení 
pořádku může předseda uložiti pořádkové po
kuty do 300 KČ. Přísedící, kteří se do sezení 
rozhodčího nebo vrchního rozhodčího soudu 
bez řádné omluvy nedostaví vůbec anebo 
v ustanovenou hodinu, opustí předčasně jed
nání anebo zanedbávají své úřední povinnosti 
jiným způsobem, potrestá předseda trestem 
pořádkovým až do 300 Kč, jakož i uloží jim 
náhradu nákladů způsobených zanedbáním. 
Omluví-li se obmeškalý dodatečně a omluva 
jeho bude shledána dostatečnou, může před
seda pořádkový trest i výrok o náhradě ná
kladů odvolati. Proti opatřením předsedovým 
stížnost není přípustná.

(2) Je-li nedostavením se přísedících zne
možněno jednání soudu, určí předseda nový 
rok, při němž potom rozhodne předseda s těmi 
přísedícími, kteří se dostavili, u vrchního roz
hodčího soudu předseda se soudci z povolání. 
V pozvání budiž na toto ustanovení upozor
něno.

§ 16.
Pro řízení před rozhodčími soudy platí, 

pokud v tomto zákoně není nic zvláštního uve
deno, předpisy civilního řádu soudního plat
ného v sídle rozhodčího soudu prvé stolice.

§ 17.
(1) Odvolání do rozhodnutí rozhodčího 

soudu musí býti podána ve dvou stejnopisech 
u soudu, který rozhodl v prvé stolici. Opož
děně podaná odvolání buďtež rozhodčím sou
dem prvé stolice odmítnuta.

(2) Rozhodčí soud doručí odpůrci stěžo
vatelovu jeden stejnopis odvolání se^sdělením, 
že může podati odpověď v konečné lhůtě 
Ibdenní od doručení odvolání.

(3) Vrchní rozhodčí soud přezkoumá nález 
rozhodčího soudu v mezích návrhů v odvolání 
učiněných. Nová tvrzení o skutcích nebo dů
kazy mohou býti předneseny před vrchním 
rozhodčím soudem toliko k tomu, aby byly 
podporovány nebo vyvráceny důvody v od
volání uvedené.

(4) Vrchní rozhodčí soud rozhoduje o od
volání v sezení neveřejném bez předchozího 
ústního jednání, může však, je-li toho potřeba, 
naříditi ústní jednání. Pro toto ústní jednání 
platí předpisy o řízení před rozhodčím soudem 
s tou odchylkou, že strany mohou býti zastou
peny advokáty.
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§ 18.
Pravoplatné rozsudky rozhodčích soudů a 

vrchního rozhodčího soudu a narovnání u nich 
vykonávají se soudní exekucí.

článek II.
Pro spory, jež náležejí podle článku I. do 

příslušnosti hornických rozhodčích soudů, 
avšak v den účinnosti zákona byly již zahá
jeny u řádných soudů, zůstávají řádné soudy 
příslušný.

článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provésti jej ukládá se ministru veřej
ných prací y dohodě s ministry spravedlnosti, 
průmyslu, obchodu a živností a sociální péče.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.
Srba v. r.

171.
Zákon ze dne 3. července 1924

o částečném zákazu námezdného kojení.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Matka žijícího dítěte, mladšího 4 měsíců, 

nesmí býti přijata za kojnou a nesmí místa 
kojné přijmouti, leč by jí byla dána možnost 
pravidelně kojiti i vlastní dítě.

Této možnosti jest povinna použiti.

§ 2.

Kojná (§ 1) smí býti přijata, bude-li vy
svědčením úředního lékaře prokázáno, že:

1. současné kojení dvou dětí nebude zdra
votní závadou pro kojnou nebo její dítě,

2. že ani dítě, k němuž se kojná najímá, 
ani jeho oba rodiče neohrožují zdraví kojné 
nebo jejího dítěte.

§ 3.
Přestupky tohoto zákona a nařízení, k jeho 

provedení vydaných, trestá politický (poli
cejní) úřad (administrativní policejní vrch
nost) I. stolice pokutou od 100 Kč do 8000 Kč, 
při nedobytnosti vězením (uzamčením) od 
jednoho dne do jednoho měsíce.

Z nálezu lze se odvolati do 15 dnů; o odvo
lání rozhoduje politický úřad (administrativní 
policejní vrchnost) II. stolice s konečnou plat
ností.

§ 4.
Pokuty připadnou jednou polovinou obcím, 

v jejichž obvodu byl trestný čin spáchán, dru
hou polovinou státu. Pokut, připadlých obcím, 
budiž použito ve prospěch veřej nélio zdravot
nictví.

§ 5.
Obce jsou povinny spolupůsobit} při prová

dění tohoto zákona.

§ 6.
Ustanovení tohoto zákona nevztahují se na 

kojné v nalezincích, v ústavech pro kojence, 
na klinikách a v léčebných ústavech vůbec.

§ 7.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi

nistr veřejného zdravotnictví a tělesne vý
chovy v dohodě s ministrem sociální pece, 
ministrem vnitra a ministrem financi.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.
Šrámek v. r.

Státní tisliárna v Praze.


