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slušnost odkázal věc jinému soudu, jejž po
važuje za příslušný, má toto rozhodnutí práv
ní účinky i pro soudy v oblasti druhého práva.

(4) Je-li po předchozím ústním jednání 
pravoplatně vyřčena věcná nepříslušnost ně
kterého soudu v jedné oblasti, jest toto roz
hodnutí závazné i pro soud oblasti druhého 
práva, u něhož by právní věc později byla za
hájena.

ČI. XVII.

(1) Byla-li povolena nebo vykonána exe
kuce soudy jedné oblasti, má toto povoleni 
nebo výkon plné právní účinky i v právní 
oblasti druhé, a to i tehdy, když v této druhé 
právní oblasti jest pro způsob této exekuce 
předepsán jiný postup.

(2) Je-li třeba, aby v exekuci povolené 
v oblasti jedné bylo pokračováno v právní 
oblasti druhé, postupují soudy této oblasti 
pokračujíce v řízení sice podle zásad svého 
práva, jsou však povinny přiznati onomu po
volení tytéž právní účinky, jaké vyvolalo 
v oblasti soudu, který exekuci povolil.

ČI. XVIII.

První věta §u 2 zákona ze dne 2. července 
1924, č. 177 Sb. z. a n., kterým se doplňuje 
zákon ze dne 15. dubna 1920, ě. 314 Sb. z. 
a n., o exekuci na platy a výslužné zaměst
nanců a jejich pozůstalých, zní:

„Ustanovení §u 4 zákona ze dne 18. března 
1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, 
místopředsedům a členům obou sněmoven 
Národního shromáždění republiky českoslo
venské, zůstávají nedotčena."

ČI. XIX.

Na všech místech, kde se v zák. čl. 1/1911 
i v jiných zákonech mluví o „královské kurii", 
nastupuje „nejvyšší soud“.

Čl. XX.

y) Ustanovení čl. L, II., III. a XI. nabývají
r.čmnosti dnem vyhlášení; ostatní ustanovení 
tohoto z "rva nabývají účinnosti prvním 
dnem třetího měsíce po tom, ve kterém byl 
záhon vyhlášen.

(2) Ustanovení čl. I., II. a IV. neplatí na 
Slovensku a Podkarpatské Rusi; ustanovení 
čl. III., V. až XIII. platí jen na Slovensku 
a Podkarpatské Rusi.

(3) Provésti tento zákon náleží ministru 
spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r.

24.

Zákon zo dňa 25. januára 1928, 
kterým sa mění a doplňuje všeobecný banský 
zákon (obecný horní zákon) zo dňa 23. mája 
1854, č. 146 r. z., pre Slovensko a Podkarpatská 

Rus.

Národně shromaždenie republiky českoslo- 
venskej usnieslo sa na tomto zákone:

článok I.
Ustanovenie § 206 zákona zo dňa 23. mája 

1854, č. 146 r. z., mění a doplňuje sa takto:

§ 206 znie následovně:
Podnikatel’ je povinný vyplácat mzdu svo- 

jim dozorcom najmenej raz mesaěne a svojim 
robotníkom najmenej každých 14 dní; kde sú 
na vyplácanie robotníckych miezd stanovené 
kratšie obdobia, nesmú sa tieto predl’žiť. Pri 
vystúpení z práce vyplatí sa mzda ihned’. Dni, 
v ktorých sa mzdy pravidelné vyplácajú, mu- 
sia byť uvedené v pracovnom poriadku.

Pre požiadavky, ktoré má podnikatel’, alebo 
tretia osoba oproti dozorcovi, alebo robotní- 
kovi, nesmie byť vystúpenie z práce znemož
něné.

§ 206 a).
Mzda musí byť vyplatená v hotových pe- 

niazoch. Srážky zo mzdy pripušťajú sa len 
potial’, pokial’ sú v služobnom poriadku vopred 
určené, alebo přípustné zvláštnymi zákonami.

Svietivo a riad (pracovně pomůcky) musí 
podnikatel banského závodu poskytovat’ ro
botníkom bezplatné. Za škody na týchto pra- 
covných pomůckách spňsobené ručí robotník 

I len v prípadoch, keď to sám zaviní.
Traskaviny a iné pracovně pomůcky, ktoré 

poskytuje podnikatel’ banského závodu robot
níkom na vyúčtovanie pri výplatě mzdy, ne
smú byť robotníkom dávané za vyššiu cenu,
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ako ho samého stoja. Množstvo a cena účto
vaných traskavín a iných pracovných pomóeok 
budu robotníkom pre každé mzdové obdobie 
dané na vedomie v sozname zárobkov.

§ 206 b).
Doba, ktorej je třeba ku výplatě mzdy, nech 

je započítaná do pravidelnej doby šichtovnej.
V miestnostiach hostinských a výčap- 

nických nesmie byť mzda vyplácaná.

§ 206 c).
Keď sa vyratúva pracovný výkon k účelu 

vyrátania mzdy podl’a výpočtu a obsahu do
pravných nádob (huntov), musí byť obsah, 
pokial’ sa nepoužívá nádob rovnakého prie- 
storového obsahu, na nádobách trvalým spo- 
sobom vyznačený. Keď sa používá dopravných 
nádob rovnakého priestorového obsahu, je do
stačuj uce, keď sa dá toto robotníkom na ve-
d0™i.elI1a závode obvyklým spósobom, alebo 
vyhláškou.

sa vyšetří pracovný výkon z váhy ná
kladu dopravných nádob (huntov), musí byť 
ara (prázdna váha) každej dopravnej nádoby 

skór, ako bude používaná a pozdejšie naj- 
menej^ jeden raz v závodnom roku nanovo 
zistena, a pokial’ sa nepoužívá dopravných 
nádob rovnakej váhy, na dopravnej nádobě | 

v7™a?enf- Keď sa používá nádob rov- i 
i va kv, je dostatečné, keď sa dá ich prie- 

merna vaha robotníkom na vedomie, ako je to 
v predchodzom odstavci uvedené.

§ 206 d).
Ked budú dopravné nádoby nedostatečné 

alebo proti předpisu plněné, musí byť ích 
oisah, pokial’ vyhovuje předpisem, zarátaný 
pri vyšetření mzdy.

Článek II.
Zákon nadobudne posobnosti dňom vyhlá- 

senia. Prevedenie tohoto zákona ukládá sa mi
nistrem vnútra, veřejných práč, sociálnej peč
livosti a pravosúdia.

T, G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.
černý v. r. Dr. Spina v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 2. února 1928

o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a 
částí osad povolených v roce 1927.

Podle §u 5 zákona ze dne 14. dubna 1920. 
ě. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, obcí, osad 
a ulic, jakož i označování obcí místními ta
bulkami a číslování domu, vyhlašuji, že 
v roce 1927 povolil jsem tyto změny úředních 
názvů míst:

V Čechách:

1. Pro osadu, jež byla utvořena sloučením 
osad žalan a Starosedel v pol. okresu teplicko- 
šanovském, ustanoven byl název ž a I a n y, 
německy S c h a 11 a n.

2. Pro osadu, utvořenou sloučením osad 
Nových a Starých Ohnišťan v pol. okresu 
novobydžovském, ustanoven byl název Ohni
šťan y.

8. Pro osadu, utvořenou sloučením osad Nové 
Vsi a Hrdlovky v pol. okresu duchcovském, 
ustanoven byl název H r d 1 o v k a, německy 
H e r r 1 i c h.

4. Pro místní obce, jež vznikly rozloučením 
místní obce Kožlí v soudním okresu miro- 
vickém, ustanoveny byly názvy: Kožlí pro 
mís'. ní obec sestáva jící z osad Kožlí a Velkého 
Víru, šer kov pro místní obec sestávající 
z osad Pukňova a šerkova a Podskalí pro 
místní obec sestávající z osad Vystrkova a 
Podskalí.

•5. Pro místní obce, vzniklé rozloučením 
místní obce Krupína v soudním okresu nasa- 
vrckém, ustanoveny byly názvy: š v i h o v 
pro místní obec sestávající z osad Bosova, 
Krupína a švihová a C t ě t í n pro místní 
obec sestávající z osad Bratroňova, Ctětína 
Strkova a Vranova, při čemž název Krupín 
jako název místní obce zanikl.

6. Název osady Lhotky, náležející k místní 
obci Kytínu v soudním okresu dobříšském 
změněn byl na Stříbrná Lhota.

7. Pro místní obec, jež byla utvořena slou
čením místních obcí Zlaté Olešnice Náva- 
rovské a Zlaté Olešnice Semilské v pol. okresu 
jilemnickém, ustanoven byl název Zlatá 
Olešnice.
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