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18.
Vládní nařízení
ze dne 26. ledna 1925,
kterým se provádí zákon ze dne 3. července
1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech
rozhodčích.
Vláda republiky československé nařizuje
podle článku III. zákona ze dne 3. července
1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech
rozhodčích:
čl. I.
Ustanovení vládního nařízení ze dne 12. říj
na 1920, č. 569 Sb. z. a n., nahrazují se těmito
pravidly:
u
0) Hornické rozhodčí soudy jsou zřízeny
po rozumu § 1 zák. č. 170/1924 Sb. z. a n.,
o hornických soudech rozhodčích, v sídlech re
vírních rad při hornictví, a to: v Praze, Plzni,
Trutnově, Mostě, Karlových Varech, českých
Budějovicích, Moravské Ostravě, Brně a Bra
tislavě.
(2) Okrsky revírních rad, jež mají svá sídla
v místech uvedených v odst. 1., jsou též
okrsky hornických rozhodčích soudů.
(3) Pro celou republiku československou je
zřízen vrchní hornický soud rozhodčí se sídlem
v Praze.
§ 2.
0) Kancelářské místnosti hornických roz
hodčích soudů opatří předseda sborového sou
du (sedrie), v jehož obvodě jest hornický roz
hodčí soud zřízen, v dohodě s revírní radou a
majiteli dolů.
(2) Předseda hornického soudu rozhodčího
zjedná kancelářský personál a ustanoví jeho

odměnu stejným způsobem podle předpisů
platných pro státní úředníky a opatří potřeb
né kancelářské zařízení i potřeby.
(3) Za tím účelem sestaví přibližný rozpo
čet, jejž předloží revírní radě a majitelům
dolů na vyhrazené nerosty, které leží v okrsku
revírní rady, pro nějž jest rozhodčí soud zří
zen, ke schválení.
(4) . Revírní rada i majitelé dolů jsou po
vinni náklady kancelářského zařízení zaplatiti
stejným dílem ve lhůtě stanovené v dožádání
předsedově, běžné náklady pak platit! v mě
síčních nebo čtvrtletních lhůtách předem do
rukou předsedy rozhodčího soudu podle jeho
dožádání. Poštovné pro strany, předem zapravené z kancelářského paušálu, vybéře se od
stran; v případě nedobytnosti budiž odepsáno.
(5) Předseda rozhodčího soudu podá do
dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku
účet příjmů a výdajů revírní radě a zúčastně
ným majitelům dolů.
§ 3.
I1) Kancelářské místnosti pro vrchní hor
nický rozhodčí soud opatří předseda vrchního
zemského soudu v Praze.
(2) Kancelářský personál zjedná předseda
vrchního hornického rozhodčího soudu a usta
noví jeho odměnu stejným způsobem podle
předpisů platných pro státní úředníky a opatří
potřebné kancelářské zařízení i potřeby.
(3) Za tím účelem sestaví přibližný rozpo
čet, jejž schvaluje ministerstvo veřejných
prací v dohodě s ministerstvem spravedlnosti.
(4) Náklady vrchního hornického rozhod
čího soudu hradí stejným dílem revírní rady
a majitelé dolů na vyhrazené nerosty v území
celé československé republiky. Nedohodnou-li
se revírní rady nebo majitelé dolů mezi seboú
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o rozvrhu těchto nákladů, rozhodne minister
stvo veřejných prací přihlížejíc k počtu za
městnanců.
(5) O placení nákladů platí obdobně usta
novení § 2, odst. 4.
(6) Předseda vrchního hornického rozhod
čího soudu podá do 2 měsíců po uplynutí ka
lendářního roku účet příjmů a výdajů mini
sterstvům veřejných prací a spravedlnosti.
§4.
O) Přísedící rozhodčího soudu a jejich ná
hradníky navrhují odborové organisace hor
nické, zřízenecké a majitelů dolů, které jsou
zastoupeny v dotyčném okrsku. Návrh stane
se k vyzvání revírního báňského úřadu. Mi
nistr veřejných prací potvrdí, pokud není tu
důvodu vylučovacího, navržené členy rozhod
čího soudu a jejich náhradníky.
(2) Nepodá-li příslušná organisace návrhu
do 14 dnů po doručení úřední výzvy, jmenuje
ministr veřejných prací počet přísedících a
náhradníků, připadající na dotyčnou organisaci.
(3) Ministr veřejných ■ prací jmenuje zá
stupce revírního báňského úřadu, který pů
sobí jako stálý odborný poradce rozhodčího
soudu, a ustanoví jeho náhradníka.
§5.
(!) Jakmile byli přísedící rozhodčího soudu
potvrzeni nebo jmenováni, svolá revírní báň
ský úřad veškery přísedící k volbě předsedy
a jeho zástupce.
(2) Schůze této musí se zúčastniti všichni
přísedící, po příp. jejich náhradníci, aby byl
z každého oboru zastoupen plný počet, t. j.
dva členové. Za vedení jmenovaného zástupce
revírního báňského úřadu provede se pak vol
ba předsedy a jeho zástupce hlasovacími
lístky.
(3) Před odevzdáním hlasovacích lístků
navrhnou jednotlivé skupiny kandidáty. Vo
litelní jsou pouze soudcové z povolání v ob
vodu, pro který jest rozhodčí soud zřízen. Volitéínost se u každého kandidáta ihned zjistí.

(5) O jednomyslné volbě podá se zpráva ne
prodleně báňskému hejtmanství.
(°) Ministr veřejných prací zařídí pak po
třebné, aby v dohodě s ministrem spravedl
nosti byl předseda a jeho zástupce potvrzen,
pokud se týče jmenován.
(T) Stejně jest postupovat!, kdyby předseda
rozhodčího soudu neb jeho zástupce trvale od
padl.
§ 6.
Předseda rozhodčího soudu, po příp. jeho
zástupce svolá při prvém jednání všechny pří
sedící rozhodčího soudu a jejich náhradníky
k vykonání slibu. Přísedící (náhradníci) slíbí
rukou dáním, že budou vykonávat! svůj úřad
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že
zachovají o jednání soudu úřední tajemství.
§7.
Pro jednotlivé soudní případy sestaví před
seda senát ze 4 přísedících, a to po dvou z kaž
dé skupiny, jež je na věci zúčastněna.

§ 8.
(’) Přísedící vrchního hornického rozhod
čího soudu a jejich náhradníky navrhují od
borové organisace hornické, zřízenecké a ma
jitelů dolů v území celé československé repu
bliky. Návrh stane se k vyzvání ministerstva
veřejných prací.
(2) O slibu přísedících vrchního hornického
rozhodčího soudu a jejšch náhradníků platí
obdobně ustanovení § '&.

§ 9.
O) Přísedící zaměstnanci podají revírní
radě soupis svých skutečných výloh při vyko
návání své funkce a příp. ušlého výdělku. Re
vírní radě přísluší úprava těchto účtů, útraty
přísedících zástupců podnikatelů upravuje or
ganisace zaměstnavatelů.
(2) Revírní rada i organisace zaměstnava
telů mohou stanovití pravidla pro určení těch
to výloh a dáti předsedovi rozhodčího soudu
(vrchního rozhodčího soudu) k disposici po
třebný peníz, z něhož požadované náhrady se
(4) Nedosáhne-li se jednomyslnosti, může vyplatí hned po jednání soudu v částkách
býti volba vykonána po druhé a po třetí; ne- upravených podle těchto pravidel.
(3) Pro předsedu, jeho zástupce, soudce
zněly-li ani při třetí volbě všechny hlasy pro
jednoho kandidáta, prohlásí předsedající vol vrchního rozhodčího soudu a zástupce revír
bu za bezvýslednou. O volbě podá revírní báň ního báňského úřadu určí ministerstvo veřej
ský úřad zprávu báňskému hejtmanství, a ných prací v dohodě s ministerstvy spravedl
bude-li třeba, zdůvodněný návrh na jmeno nosti a financí paušální odměnu, jejíž výše
vání předsedy rozhodčího soudu a jeho zá bude stanovena vždy pololetně pozadu podle
vykonaných prací.
«
stupce.
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předseda sborového soudu I. stolice, v jehož
obvodu má hornický soud rozhodčí svoje
sídlo; dohled nad soudci vrchního rozhodčího
soudu vykonává předseda vrchního zemského
soudu v Praze.
(-) Hornický soud rozhodčí a vrchní roz
hodčí soud podávají o své činnosti výkazy mi
nisterstvům veřejných prací a spravedlnosti.

§ 10.
Pořádkové peněžité pokuty pro svévolné ve
dení nebo svévolné protahování sporů přikáží
se příslušné revírní radě ve prospěch vše
obecně dobročinných zařízení hornických. Pe
něžitých pokut pro porušení pořádku, jakož
i pokut uložených přísedícím použije se
k úhradě běžných nákladů soudu.

§ 12.

§ 11.
0) Za řízení rozhodčího soudu (vrchního
rozhodčího soudu) a jeho kancelářských
agend odpovídá předseda. Dohled nad předse
dou hornického soudu rozhodčího vykonává

(x) Rozhodčí soud hornický vede:
1. Rejstřík Hrs o podaných odvoláních, stíž
nostech, žádostech a žalobách podle tohoto
formuláře:

2

3

4

5

6

Běžné
číslo

Datum,
My
podání
došlo

Jména stran
a stručné označení věci

Den na
řízeného
tednání

Smír

Rozhod
nutí

9

8

7

1

Hodnota
Jiný
sporu
výsledek

Poznámka

1

1

2. Sběrný rejstřík Nrs podle formuláře Nc
jedu. ř. pro soudy.

1. Rejstřík označený Vhrs o podaných od
voláních podle tohoto formuláře:

(2) Vrchní hornický rozhodčí soud vede:
9

8

10

1

11

|

12

13

_

14

Konečné rozhodnuli
odvolacího soudu
Po
známka

vý

Odmítnutí

Zrušení
rozhodnutí

Jiný
sledek

i

Potvrzení

Den
úst
ního
jednání

1

Změna

7

odvolání
^ bylo roz
hodnuto

!

Datum
a čís. ' Jména stran
Ozna
Den,
jedn.
a stručné
čení
kdy
rozhod
soudu
kus
označení
nutí j
došel [ stolice
sporu
v odpor
vzatého

6
0

|

5

po ústním
jednání

4

3

zasedání

2

v neveřejném

Běžné číslo

Hl

>

j|

.

I

1

i

II

1
19'
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2. Sběrný rejstřík Nrs podle formuláře Nc
jedn. ř. pro soudy.
§ 13.
Působnost revírního báňského úřadu podle
zák. č. 170/1924 Sb. z. a n. a podle tohoto na
řízení obstarávají na území dříve uherském
báňské komisariáty, a kde není zvláštního
báňského komisariátu, báňské kapitanáty;
působnost báňského hejtmanství obstarávají
v tomto území báňské kapitanáty.
čl. II.
Toto prováděcí nařízení nabývá účinnosti
dnem vyhlášení. Provésti je ukládá se mi
nistru veřejných prací v dohodě s ministry
spravedlnosti, průmyslu, obchodu a živností a
sociální péče.
švehla v. r.
Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Novák v. r.
Habrman v. r.
Šrámek v. r.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

19.
Vládní nařízení
ze dne 26. ledna 1925,
kterým se vydávají podrobné předpisy k člán
kům I, II, III, IV a VIII finančního zákona pro
rok 1925.
Vláda republiky československé nařizuje
podle či. XVIII finančního zákona ze dne
12. prosince 1924, č. 278 Sb. z. a n., kterým
se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních
investic pro rok 1925:
§ I(:l) Srážka na další interkalář a jiné úspory,
provedená na konci kapitol, budiž s největším
urychlením podrobně rozvržena příslušným
ústředním úřadem podle vhodnosti na jed
notlivá pododdělení rozpočtová.
(2) Výkaz o provedení tohoto rozvržení bu
diž zaslán ministerstvu financí a nej vyššímu
účetnímu kontrolnímu úřadu nejdéle do konce
června 1925.
§ 2.
0) Podle čl. II fin. zákona pro rok 1925 smí
býti úvěrů povolených tímto zákonem použito

j en k potřebám naznačeným v příslušných ka
pitolách, titulech, paragrafech a pododděle
ních státního rozpočtu, který jest připojen
jako příloha k finančnímu zákonu a zároveň
s ním ústavně schválen.
(2) Předpis tento se nevztahuje na podrob
nější položky uvedené v rozpočtových sešitech
jednotlivých kapitol, připojených k vládnímu
návrhu finančního zákona.
§ 3.
i1) Prostředky povolené státním rozpočtem
mohou býti požadovány jen podle skutečné
potřeby. Každý poukazovací úřad jest povinen
dbá ti při tomto požadování největší úspor
nosti a pamatovati, že rozpočtové úvěry ne
jsou určeny k tomu, aby byly vždy vyčerpány,
nýbrž že tvoří nejkrajnější hranici, až po kte
rou mohou býti učiněny výdaje v rozpočtovém
roce na nezbytně nutné resortní potřeby.
(2) Nezbytně nutné potřeby resortní jsou
ony, které jsou odůvodněny jednak zákony,
vládními nařízeními neb právními tituly, jed
nak ony, kterých vyžaduje nerušený chod
správního odvětví.
§ 4.
O) Y případech odstavce 2. čl. II fin. zá
kona budiž odůvodněno v příslušném spise, že
výdaj odpovídá skutečné potřebě a že nepře
sahuje yi2 povoleného celoročního úvěru.
(2) V případech odst. 3. čl. II fin. zákona
budiž rovněž odůvodněno, že výdaj odpovídá
skutečné potřebě. Převyšuje-li potřeba v jed
notlivém případě ve správním roce 1925 peníz
50.000 Kč, budiž vždy vyžádán souhlas mini
sterstva financí již k prejudicielnímu činu
této potřeby.
(s) Byl-li již dán ministerstvem financí
souhlas k celkové potřebě, není zapotřebí
k výplatě případných částek schválené po
třeby dalšího souhlasu ministerstva financí.
(4) Bylo-li třeba vyžádati si předchozího
souhlasu ministerstva financí, buďtež pozna
menány den příslušného rozhodnutí tohoto
ústředního úřadu a číslo jednací ve spise.
§ 5.
p) Aprobanti spisu jsou osobně zodpo
vědní za to, aby bylo vyhověno nařízení před
cházejícího paragrafu.
(2) Správnost uvedených údajů přezkouší
orgán obstarávající službu účetní neb finanč
ní, dbaje při tom přísně platných účetních
instrukcí pro zkoušení platebních poukazů,

