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ROČNfK II. LEDEN 1921. ČíSLO 5. 

VSEHRD 
LIST SPOLKU ČESKÝCH PRÁVNÍKŮ VŠEHRD V PRAZE 

První krok ku socialisaci dolů. 
K. Pexidr. 

Dů]ežitoI3.t plo:dnrků, k'teré jsou zařízeny 'na t,ěžemÍ p:řírodníhlo 
hlo/haiství a využiťklovlá,ní přírodní energie prO' celÝ. stá:tní orga
ni'smlUlS a alk!u:tulo'Slt 'plolžadavkiU po In:olvéi úpravě pradOvllllíhlo pifloldes.u, 
:hyla plodlllHem, ab!y; b'yl vydán k;olm1plex 2JáJkiolnů z Úil1:OIra a dubna, 
j ímž upravuje lS'e jednak! účast talm!ělSlt'nanoů při hor'nildt'V'í iINl: 

sprr.ávlě dJollu., jeji'chl plodíl na čřS'ÍiéImI ii'Sklu (Zlálk'. z: 25. úllIo!ra 1920, 
sb. t.. a ln. č 143), sta11llolv'í dále záJs1ady Ip!rlol sltált'nÍ dOlzlor Inad 'těžbou 
a dh,1ribucí luhU a iOdv lá.dělní dáivlkly t ně'hlol (Zláik'. zl 9. dubina 1920, 
.s~b! . t. a ln. Č 260), zav:árdějí se nlovré z:vlálš:tlní 'slamlors'pir,á:vnlé olrgány 
zaměs:t1nanru a 'hÍO!rinildklé r!olihlodčí soudy (z'árk'. z: 25. úno,ra 1920, 
s b'. z. a 'n. 'č 144, 145). Při hlolr'nidk1érm plo:dJnik!áinrí již' dHv'e uplat
ňuj e se s'naha, ab'y t.jedruá;v!á!ní n!á!mezdníahl S[m~ulV' a plradolv!níclhi 
řládů 'bylo iVIy;jmlu~t/O z rulkloIU slO!uik'rlOm!ých! a piodřízenlOi nor1mativním 
př edpisům v'eřejrnlo'pinávníimi . Tak' hlorr1ním 7.IáJkiornem' už s~an:O!vena 
maxi:mlální doha Ip!radOIV;ní, urč'ena plo,V'inlno!st tamiě,st:nalv;a~te1orvlai Za
v és,ti zvláš t ní 'pracolv'ní ř:ád, Iklterýj by loIbisahlo:v'al uSltanOlv'ení o plf1áicl 
'žen a dětí, !odměny ta miimořiád!néi výjklornly.~ rOizv:azláiní p'raCb Víníhlo 
'P<Ymlěru a 10 trestech (§§ 200-206 hbr . zlálkl.). 

Dnes p.ak' 'únlo'rlolvlý/mi ZJá,'kbny; o:m:ezuje se ješt,e vÍ'ce s!vbbbda 
vlolnéhlo 'plodniikiáJní plřii 'hbrni'dtvÍ. T,ěmri'to :zJákblnty u:čifněln b:y,l !plOl
-č,át ek: 'Z!ve ř ej'nění do,1ů. Hldntogenní zpiŮso,bi t,ěžb:y;, úze;m!ní kOIll
centrac'e důlních' iá;v'odů" rlolVlněž i ISlolUlsH'eděilllí da,Lů m'ezi InelmlnlOhlo 
plodnik'a'telstev, činí tentlo) oibbr p'ríŮ:m~slo:Viéi těž'b!y; zralýlml k! tomu, 
aby sesillOiv:á1ním: vHv:u ve ř'ej niols!t i bjyla připirav'OiVlálna zJmlělna iIIlla
jefk1u , dorsud 'S;oulkrOlmiélhb, v:e veř'eJnÝJ :mlajetek'. Toto. Z'v'eřej'ně,níJ 
slocialisace, tak' dnes pfetř,á,saná" stlálVlá! 'Se, 'oidmrys.Iím1e-li s,i agi
ta ční lolbal, 'p;riOiblém\e\m' 'techlni-dkb-vYIf!Olblniml. Je cJellkem nrerothlooolo,. 
bude-li hiolsppdař:ení důlní p;řene:sellllol na 'SIÍ!ált, inebl blu:de-li Is,ubl 

je'ktem 'majet1kloVlých' Iplrláiv In:álrlod jaklor 'delek, nebb :nasi1:an:e-li aUiÍo
ill!()JmÍsace uhelné pirloldulk!oe ('n;á:v'rh: Illlěmle dklé hlol m!inist'ra Wislsela a 
-stát. plodtajemlník'a v!o'n Mlodlendo'rfa),,l) Ikdež Isa:mlolsltat:né hlolS'ploi-

1) fl'eischrllier: SociarIisaJCe v praxi, str. 92. 
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dářlSklé srv,azy regulo~al'y; hy těžbiUj, OIďb:yt a plrlo,v,oe uhlí se z,á
stuplci za!miěstlnava:teLů, Zalmlěsltna!ncu, Ikiolns:umentů i státu. Nejdůle
žitějším piH !té~o 'přelmlěnrě jest, zvýJší-li se pradolVrní výll<:IoJnnos t . 
NO:V'ÝI ř !ád vý:rrob1ní muže 'b1ý:ti ŽiÍ'vlOta s!chbplnýlmi, ,uičlení-li orga
sačně clo1klo:naleji a eklolniQJmič~,ěji pJrodulkici, zJv:ě:tší-li praoovluí efekt. 
Prlá.V1ě jenloim~ Itatlol vyšlš'í s!tru!kltlu!ra sYistemla:Udk:é:hb plodni!ká1ní, p.řesn ý! 
p1ř'e'hled Platřeby a 'přizpůslob1ené jí vý;no!b:y, b:ude p:ál(lolu, kter,ct 
mlŮ:že ;slnad IVy tl ači't i flOlrm;u sloluJkrro;m1ok'apitaHslHdkléhb podnťklám í 
v t lO:m1t'o: oIblor u. 

Nynější atlolmilsace p1r1álce dělnrkIoIVlY;, rlolzJčl!Íinik'ovlainí pracovn ího 
PiO'chlodu na ll1ejp1rJoIsitší mledh'aJnidkié ploh1yb;y" činl í c1ě~níik'a pOlUhOiU 
čiálsitklou V'eli'klé rtlo IVl~r:ní 'mašinerie. TOlvlálrlní orgarnislmluls', jenž v celku 
je dě1n~k:u :0' epIHs.tiuiplnj,m a nezJn(iimý:ml, m:a, za Inálsleddc IPlokles 
zlájmlU 10, 'priO!s'Plív:~ní tJQIV!álrlny. Tato l'hlolsltejlnoslt, jevící se ve zJm[ell
šené ,chuti klu p1rlá:C'i, mlulsí b!ýlti odstraněna Hml, že dělníku 'Se 
umloŽ!ní, aiby túóus'tinil sle lna řízení zlálV!Oldiw, že z'ajisltí Ise miu vliv 
v !oiÍiázk;ách mezdníclh! a o;dhlrany pracolV1nÍ. 

Vyprělst!Qivati P!olcit ordplovědnfQIsti u drě:1nildtlva, za:slViě.titi je Zfl

zeními 2lávloldních 'rad dlo: vede:ní piodn'ilk1ur - jest ~n!tencí únolro'VÝ1ch 
z:á!klo 'nů. Ch1tějí 'bÝlt pir'vlolu etapioil.L k sodalisac:i \ dolů (viz' důvo
dlo:vlá z!plr,á'Va. Ti!slkť 2.461). Př1ipravují y,sah:olvlální do ISluiV'erenlnÍ do
sud sfléry !plordnrklatelo!v:y;, tlntiž do: o'bb~ti displosice se zi,s'keml

? 

zav:ádějí Inucenolu klolnrtrolU' zamlělstrnanaů nad z',áv.odeml. 

I. 

Třemi zá1klolny z 25. ÚJnlolra 1920 mrál plojeml demOlkiraHsace pře
neJsen býti (zlálviodlní rady) i · na pJo!le hlolsplOrdář'S!kié, m:á: ,b1ý:ti jedn.o
stranniá autlodta a 'ordp1o'viěd:nols't pbdnriík'atelo V'a rOlzdělena rovno
měrněji m1eii Iněj a za1mle!slt!naJnlce a ,k iolneqně m·ají b'ý:ti řešeny; 
r1o,th!odčímli s:olUdy hiorrin'idk1ýjmli S'plO,rl)'; mlezi z,á'VlOdní ISpr,á!vlQ/UI zláljmlQ
Vyjmi lnstitucem!i z:aJmlěls'trna;neclklÝm'Í. Všech!n>y t y;tlor zálklo!Thy' JsoU! 
spjaty v jeden celekl a vZá.jemlnrě se dOlplňují. Zá:k:oln 10< účaSlti za
m,ěs!tnandŮ p1ř 1i Ihbrlnidtv:í :na 'Splrl<JJVlě dOllů a jejidhl Plodílu na 6Sit6mJ 
z16iku hyl až dodateanrě, v:YiP!radolV:án a piř:ičle;něn, když zJá:kJoln O' z,á
vodních a revírní-ch' radách:, Ik~ němuž pŮ/VIodlně p;Hpo'je,rw zásadn.í 
P!Ottl ze p1ř i:inláln í plrl<Íjva z aJmlějsltln anloú :nač;á/S:t č'isltéihlol zisik!u ·S PIO'
doltče.níml, že 'plrlolv'edení této zá:sady p:ř'enech! <JJv lái se vládní1miu na
řízení, byl 'p!r,á!v1ě p1r'0!Í.QIplresidentem! Nrárrold!númlu sh!rlO!m:áJžděnf 
vr,á,ce:n. (Dů,vodoiV;á :zJpirlálv'a.) · 

Z:míněn,Ýlm;i zlálk1o!ny zcrvedena do: našeho zláiklolnodálr:sltvÍ z'vhíiŠitní 
ÍJnJS.rtituce rad. Podle rro'?IsahlUl p:odnilkiů zfíz:eny rad lY; ZláVlOd:ní" 
Jlleh podnťklo:v;é a pro celýJ o'kir!sek' rady revínnÍ. Dělnickié rady:" 
miyšlené jalklo ispecifidky třiídní boj'Ovlné tO:rgél'niSade, připravující 
transformaci splolleč:nols;ti ve sm[y:slu klolmtuinistidkém', liší s.e \Svým 
p!olHtidklýlm pio!S'lá;numi z!naičjně od ,u:2Já'~otnlělnýc'hl pů1itidky nreuitrláilních 
rad záJv!od'll'~ch. Dě~nildklé rady~ slo!žleil1'é ze z'aměstnlanců jedllioHi
vYJch! z:ávodů (vyrSikytují se v RuskU! již za reV10tluce r. 1905), 
vZlni1k!ají tam, il(de rne'b'yl:o odbbr!ný,chl dělil1!Ícký:dhf OIrganisacÍ. Za ta-
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k:o'vy,ch 'o:klolniostí imiají svúj vý,ZinaJml. Tu pak' 'stávají se škiololUi děl
ntctv;u~ ptřiplrav lu.j~cí je na IOdbiolriné řízen' í p!Otdnilků" :k'a~klUJlaCi vÝ'r 
rlOhy, a !o'db:i;tu, :Viěd ItlO! k1rajiníhio vý;zjnam!~i plro za:mě:s'tlnance, Clh1tě,
jící 'p1řevzíti jednlOlu řízení z,ávo:du.. V RIUISlk1u. staly s:e Il1tě'číml docela 
j1niý,tnl: p:oHtidklý;m! ,exponen:te:m; a zJálkiOn:od~rnýml ,sbiorem 'na Irnrs:tě, 
kloolliu!nisty .fl e;u;zJniá:va:n:é'hlo: s;Yislt,éiffilUi zas tlOIUlpelllJí par lam!e n fáitn íhb. 

U n:áls. IzjáJvlotdní rady" zřtíZ'eln:éi p!ři zlálVlOldech! asplolň s 20 zaměst
nanci, V!stuplují na ml ÍSltIO: b;áň!siký;ch sploilečens1tev(zJá'kl. 'z r. 1896, 
Č. 156 ř. z.) Ta~o !S:plolečen:s:tva :olrganisiaČlně znaontě slozrM" za.· 
stupio'vala~ rozděle:na na dv,ě 'SlOlufadJné ISlku:p,i:ny, zlaljmiYi :plotdl1iiika:teliU 
a zamlěls1t'na:ndŮ. Zde je ještě v'idělt 'pi1n!otli. riO!VIl1PS.t oblou; ISltran a 
vÝlluonié Ip1ťiá.vto 'Plodn.iik'ateřo'Vo ina tislk a Hz:en.í p'lod;n~kJul . 

Tlé:ž v Němedkiu 'Zlá/klonem! z.4. úl1'O'ra 1920 zavedeny ziáJv!Otdní 
rady. Na nO'zdíl lod našich', z:říz'e:n~dh' jen piř1i 11binnic:t'ví, vZlta
hlují :S'e :na všec:hlny piodnikiY: s více než 20 Vlo!lblO,U! ,olplr,á!v~I1těiný!m~ 
zamě:s tln an ci. 

Vý'zna:m tálVjodnkh' rad IOsla'ben Hm;, ze 'Olmez'eny jen !l1ia p lod
niky hio.r:nřck;é. ,Vliv 'm'ají jen po,radní a inŤc'iatívlní (§ 2. Zálkl. 10' z~v 
a revl. radiá:ch) IS vý\}u!klolu. 'Sa:mlo!sta:t'l1lé/hlo zjálsa'h:ul 'do: :adimlinist'r,a'ce 
p!odn~k!u. Vliv ,na sp:rlálVtu! plotdnikul vyhlraž:uje 'Se až', jde-li lOt pod ... 
nitky, za'měJsitn1áV'ající ~r'vale vÍ'<~e nez 100 'O:sloib. V t lolml ptř'ípradě zři
ZJuje ise 'P 10: d /n i !k1 !0 v lái rad a, Ifterlé zé!-měs'tnavateI je pjOlv~nell1Í 
p'ř'edk1ádati iob'oh'odní hilanci, k'dežtlOl Z1CÍJvlodovlé, radě mu~í !plOlU:ze 
dOiVloHti na'hl'é'dnou'fi do roónrhio ú.čtu r!Ol.v:á,žnléhb (sb'. Zl. a n. 
,č . 1'44" § 2) . Nad 'tio', aby z:adhJov:álna kiolnlHnuiita 'slt:r.k1Ui mezi pod
nik;Qlvloiu radolu: a 'Z'a'mě:s:tnavatelem;, aby, ;ne:n!a'S!t!a,la' př1e'Sltá'vk:ai 'v Ik~oll1-
trplní činlnlolsti rady., n:ař'íze:no, že v ,0bHgator;l1tě s:VlOlaný!chl čtvrt
letních: iS lchiůzÍdhl je plodnikatel p;cWÍlnen refeno1vati O' obchodnímI 
plr:Q!Vjo;Z1u (rsb'. 'z. a n . Č , 143, § 3). "KomlpromiÍS'ní 's.taluovis!kb, vlastni 
v'šeffil 't ,ěim:tp, 'zálkloinrŮim, jeví se v us:tano:velní, že jde-li .o podniky 
utvlOiřené COl 's 'polečnolSti nů2Jný!dh typů, piř'ip:ou:ští se ve spiriálv~ní 
neb d02:o:rčí radě zástupci za:městnalncu: jel1l s, hla:seml poradním;, 
ač deleglá!ti hIO'r!I1í1kiU žádali 101 zaSitlOlupení pl~n;oiplnálVll1,e, 'k'teré n.a př'. 
V' Němedku by~o, Z'a'miěS'Ítnan:CŮJml p'ři2Jn lállllO!. 

Značnější 'Vliv !p1odnlklo:v,é rady, jevící ,se i OIíÍ1vrh'eml :na IstanlO!
vení a r!o lzdělení čits:t'é'h!o zisku, illJzlnlán: i vytčením' piOd'mílne'l( pta
siV1níihtol Vlolleb!níh1o! pr,áva "do pr6dnilkoV'ýlchl rad. Jak hlran;ice ' v;elkiui 
(30 let) i doha zam1ěstnlání piři záviodu (2 leta) i při hloir;nidví 
(4 leta) is'taJn!o'v'ena výše pln určení V1olHte1nlols'ti do poooukbv,éi rady" 
než jde-li !Ol vloJhu társ:h1IP:ce do rady Záiv:odní (24 ,roklYí stlé1ří" 
6 mlělS. zamlě:s'tlI1jání plři zálvinde, 3 r'o;k'y pn hlotr'nictví). A'k~iv'n'í vo:
lebiní pirrávlo V;;íZ3t11,O jen ..srt : '.Í!řím i (18 let) a dJOll::blli zéťmlěst'nl~lní (3 
mč~íce). Mohla hy V'Z'nikll1'olUt :ort3zkla, zda p1fi plodnicích' ll1!Ov ,ě' 
vzniknuvších jSlQju zaměsit1natnlci, j,SiOUICÍ v z!CÍ!vroidě' !otd jehlo v'zlnilk'ul, 
vlOTitelni, nedo!s'a'hiuje-li doh'a trviálnÍ Zá!viodw 6 měsíců. Dle jas; ... 
rué'hio lnění 21álkloln:a (§ 6 z;álk. Zl 25. února 1920, č. 144 sf) Z. a n.) 
VlOleb:ní pnávlo se jimi neplř'izJnláivj:íb kdeztlol ;l1iě,miedky; zálklon o zlá;
"oónÍ'ch' radálch' stanlolVí, že zamlě:s:tlnlální .piř1j plodnill<lu, ,třeb'a že 
neoos,ah1uje zJá1klo!n;l1lé IhiUty, 6 mlěsků, SiÍačí 'k vloHtdl1J()slti, je-li vn--
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lený! piři z ,áv1odě tod jehlo vznilkiu:. Volhy j,so:u přímé, tajné, s po
měrnými Za:srt!0IUp1eníml Vi :távloidech: 'S ví.ce než 100 z'aměsltlni3)l1ci. 

Z'načnlolu oldoh/yllkloiU! od zlPlůlsobiu zasltoupejnÍ :plři zlá,vloldnÍ'ch: ra
d;á:ch, k 'de pio'č'et zlá~ltill:plců llrč:oivlainl plOťČ!teml dělníků, př/i čelmlž 
,na k:a'žlďý,ch' 5 'čleinÍl ziálVlod)ní rady v[Y;síIají i zřízenci svéhlol 'l :!"á,
stuplce ('Sb. z. a n. Č. 144" § 4) je j'men:ovlání 4 Zlás,tulpru Plodni
Ik!atelem' dlOt lSed:mli'člelnn~é plodjni:klolvé rady. Patrna 'Slnahia, ,aby; vliv 
plodnlkio!vlé rady ne'b;y} přií1išnÝl, Ikdyhy; b:yla vylo,uČ't~n:a :nJO'm~nace 
členů rady zamětsitnav'atelem:. Dik!M;t:olrsiki~ fUlnklce r ad, k'ter;á; je 
pložadavik'em k;oiIDlu ,n'is,t:ů a vylulčiU'je každý: zlá(sahl plodnlkatele !na 
ÍÍze'nÍ rad, je z'de tedy z:nemlo'žjnělua. 

Z ,á' v 'O d:n í rad y j ,s :O,ul 6 pl Í š e d ,o l lO r ' 'č í mor g ,ai neml p'ř j 
plrlO lvládě!uí ISlo:ciálně-pIOtliticlkYldh' zJařlízelnÍ 101 och1raně dělnictva, 'h'y ... 
gieulě pflo'vloZiU" pradovním řiádlU,. NaříZ:elnÍmi vLá!dy Zi 13. ,červen.ce 
1920, 's'b. z. a;n. č. 434, z'ř ízlen y čty,ř'čleilllnlé ml z d'O V é v fo 10! r y 
s p,ariltní:m 'zastolllipenrm z:áVloJdní rady; a 'Plodni1kaJtelsltva. TlY:to vj
biOTY, bdí /Ua dordržovlální k iole:kitiv,ních' . s:mluJv. VÝlzJlltaJm1né! je'St 
iOl p r lá, v 'll tě ,fl í Z iá, V :0 d ln í rad y, pl řl i pl r iO pl o. U š t ě ni í d ·ě 1 TI! i
c t va piodnilk'atele:mt. Pr:o:piuš'tlěnÍ vlálz:álnlO' 'n'a piř 1eddhio'tí piorad:ul se 
zá.vio:dní 'radou. Za :s'oJl.t;hlasiU: zlá/VIodní rady mbŽ!no priOlpiulšt,ělnÍ (ne
hledě 'k §u 202 hlolr. ~áikr.) 00, disiCipilin:á:r'ní ,treslt, Ineb" pirlOl ziIDie\I1,
šenlí a trulšení z:ávlodJu. Tyt!ol .p!Otslední dva př!íplady; 'mají býjti 'Za
V'ede:n;ýlm Ik io,ntriOll;nÍIID1 přieh~edeml Ol sltavlui ZjálVlo.du: dosltateČlně ~a
přeď p'ředví~áiny a st.floihlo:st vý!lulk i)" tm:ínněina Hml, že lOiplatří se 
:plr lolplušt,ě:nlÝlm: dle Imio:ž!n~olslti za:miěs,t;nálnÍ jinde. ZIá!vo;d!ní rady lbk!lď 
slpraviují :neh mají vHv t.éŽ' na spriá1vUi dOlbir,o'činlnlÝichl Z'aHz:en:Í ve 
p~I01Slplě'chl 'zamě'St;nélJn:cÍl. - Čle!n:ství plodn:iikloiv'ý[dhi a zlá:vlo.cLních' rad. 
klterié V' 'čet!n:Ýlch Iplř 'ílplaďeclhl !o!plravňuje,. ab!y. na'Médalol se dOl k:n~h 
dhchloldn khi, z;amělsltn alnlciŮlml j ůn aikr .nepř ís,t,upn!ý:dh~, ,s,ezin ala 'Oblchladn í 
a vÝlrlob!ní ItajemlsltvÍ., nalblyl p!ř :ehleď :0; pir lolslplfVlální plOdnilk lu, Iml()Mo 
by by!ti 'Zneužit;o Ik lu: 'plr !Olzira'zlo:vlánÍ tě,chto itnterln'LchJ 'v,ěd, klUl škbdě 
plodnik:attelolviě. T lomlu :čdí ~Is:tan;ow,ení §.u 11 Z;álk!. stb'. Z'. a u. Č. 143 
a č. 144 z r. 1920, že č I e n'lor Vi te rad j 'S. 'Ol lli plOl V' i ll' ill i zl a c hl 'O
v' a t i lm I č e n I i v lOl IS t, byla-li sdělen í jilm uÓlně!lliá. o:Zl11ače;na CIO: 

dů,v,ěr'niá. 

S dnu:hé tstrany byLO! n,u;t in!O, v;ÝlsIIQ.V'ně chi r ,á:ll i t i čl e in y rad, 
aby neb;yli ipro LSIVJé; 'členiství v radě p'riolp~iš ltělni. KIUI prlolplU'Š~:ěIl1í 
je třeba IslvbletnÍ r:OIzhiodčíh:ol 'Soudu:, Ik[ter~é! IOdpadá, 'blyl-li priOlprwŠltěn 

'člen rady z 'dUivlodů taxa'tivlně Is:taniOiv'en'Ýloh (iOIdsouz1e1ní pro zlOČiin, 
:přečiln, přes:tuipekl ze z'i'skiuICh'Hv~Olslti a prlo!ti mlravlolPlOičeSttnosti, zlé 
nalkLádání Ise zalffilě:s!tnavatelelml, lSiplollu Z'amiě'Sttln:aII1lcem, Ineb 'hir!Ulhál je
jich! urážlk1a) . .p:odlo'hné IOdhiraJny dO'sitcrvlál 'Se děEnílkůml, kldy;ž' volí. 

Aby IkValinkace Z\álvjOldní'chl rad 'v oltlálzJk!áldhí oidbbrně li:echlnic
k~!chl a IOIbiohloldnídhl neb!yla inezm:aLolsH ·členů :sln:ižlOlvlálna, .tplř1idán je 
jim! ku pk>iradě tech'nidk'ý! 'nebi lolb~dhlodní úigední1k1 záModUi. 

Ú:z!klá, sIplollup1r jáice rady :se ,s iplr:álvlo~ piold!ni1ku, za:mÝlšlena sipio
lečnďJIDli 'Plo.radaJmíi roibioru ins!talntCÍ. Otiá,:zJkfa v:Y'Plsl~n: í voleb' a Ipr:arvo
p~<it'n!O!st vlolleb zjávlodnh~h rad a pfí:plusit llllo;slt jejidh: rotPJušt.ě!ri.í vy
hTaž'ena r lolihlodolvlání veřlej!uÝlch' s,t iált!n;fch' ,org1á!nů: je to Ibáňsiky: 
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revírní úřad, iříziený: vždy, 'Prol jeden revírní 'o!kirsek (na S10lvensku 
je t~()i háňlslk\Ý1 kOIm:isadált - Isb. z. a n . Č. 569 z r. 1'920.). 

Z ;á j 'll' Y z ř' í z e ln .cŮ',naimlnI0 1z'e .ne paraleLní s dHnidklýjmi, js,olu 
c hl r :á 'll ,e 'll y pi 10' \S k',YI1 1fi' .u. t í ml z v l :á! š t :n í C' hl i lál ,s t ~u pi c,ů. V 'Plod
nikioVý:chl radá'ch 'mají tř'Í'zenci po:v~n:n:ě jedllloiho Z\CÍ!sltu:pce. N epři
p'adá-li dle zákbna ziNzenctrm v: zlá:Vloidní radě ani jedein 'ZáJsitlUlpcel' 
vy:síla:jí plřes 'tlo dOl iSIChuzí ziávodní rady, Isvé.hio zlástu'Pc'e, ovšeml 
jen s hlalsem ploiradlníml. Z ř:íze1ncelml je, k1diol plodLéh:á plen:sijnímu 
piojiš't-ě:ní dle zá1klorna 'Zle dn.e 5. února 1920., Isb. z. a ,no ' č. 891' 
§ 1. Př'i rev'írn íCh' radá,dhl zřízena diolk10lnc!e ,s a mi OIS t a t 'll ,CÍl z ř Í
z e,n e ckllá Ta d a, 'dhlr:álnídí ls:tavlo!v'sklé Z1á,jmy z:říz'encÚ;. T,éž Inlě
m:eck1ý; záik!qn 101 záiv:odnkh: 'radJá:ch! ve 'Slnaze, aby plaraly:S'OIv'al jednlO- ' 
stranný, tfídlní :vHv zjá~odnídh rad, zřiz:uje v určřtýdh1 plřípadech' 
i rady zřízeln'edkié. 

Z,álvlodrií rady, p:ř'ip lo lu'tane kl jednoitlivýJml l<á'v'Odů!ml, om'ezené 
mÍJsÍlně v :SVlojí pU'Slolbnlo'sti, odvisLé od specifi.dklýjdhl Imlí:sit!níchl po
měril1., trlp!ěly, 'bYl rloiztř:íMlělnlolstí agendy a s'ch!áiel bly jilmi přehled 
pf101 Pioltřiehy celélhb iOIklr!slk:Ul, ',kJrráltlce s:ta~y; bly se uikůprs,ýjm.i ve 
snaze pr:o:spHi 1S!p'lo~lečenslt'viu Ziérmlě,stlnancu jellli sv.é:hJo z!a!V)odlli lbezJ 
ohledu na IpirlOlsperitlu lo:sazť'nslťva celélhb revíru. Tomu zabirl~niti 
se mli 'zfízenílm! r ev í rn í 'c h' rad, fk1tené :nadřízeny jSIOIU z:á'VlQld
ním; 'plř'íslušnlolst jejich' vl21tah!u.je :se vždy !na dkres revírního 'hQir
níhlOl úřadu. V Cech!á'ch m:~ ji,ch' hÝlti na plřrkllad šest. Vlolleblní 101b
dob'í jako u. ljálvlodních rad jest dVOluletlé. Odch1yťklOu 'Od zialsadly, 
uplatňlolv!á~ní p'ř 'i ZáiVIodníchl radálch, že vloililtdni jsollll jen 'ZJaměS!t
"nanci, je Piředp1is, lže 'čt v: r ti :n a čl e Inrů r ev í r ní rad y múže 
hÝlti 'v'zata ze z,á!stup!CŮ 10db:Qiro,vÝlchl organisadí, tedy z' .ll e vol i č tl 
(sbl. z. a in. Č. 144, § 18). Při reV'írlních radá',dh' zJnač'ně blyl se
sílen vliv stiáitní jakl Hmi, že ZCÍjS!tUlplce rev'íriníhb háúsk!éh101 úfaQlJJ 
úČ3JSftní se v'šech jedn:áiní, takl i že neZJá!k:on:n!é, jednání b:áiislk'ý) 
revírní úřad IS'Ísltuje. Tatlol dOIZJO'l'čí moc s.t:áitlu v autonOlmlní 100blas,ti 
revírních rad lodů:v10dnčlna důležitols,tí p!ravomo'di revÍ'f'nídhl 'rad, 
k'ter,á do.t,ý'k;á [se namln101ie zlá!jmlů ceLos.táitlnídh'. Určujíť revínní rady 
způs:ob 'čťnnols'ti 'rad z:á'vlo'Ůníchl, vyd~vají jednrotlné piradovní řiá.d,yJ' 
r,oiz!hodují sploiry mez'Í splr~áivlo/U: zlálVodní a z,álvodnúm'i rada'mi. Dle 
§u 19 10dslt. 6,. 7, byla Ip1ř'izJllIána revínní radě dalelkfo'sáhLá, IOpir,á1v
Iliění: V I i'v in a d i'S t r i b' u c i a ;il' r ' č e n í IC e n itllhll í, tím, že' vy
·síLá' záistupce dOl uihdné, rady, Z'ř íze,né Z1álkb neml z, 9. dubina 1920. 
Revír'ní rada :rlozhoduje lÍ!éižl 10 1 plOIUiŽÍ'tí podíltl1 z'aměls:tnérnců lna 
čistlém ZJisíkiu,. P:os,l,éze mlá hýjti piřibir,álna klul p lo 'radě 10 1 legi'S:lativ~ 
uích' ná:vrzíc:h! 'V 'hio'rniCtví. V,ý;llOh'y revÍrnídh' a z'ávodnkh' 'rad jsou 
h'raženy 'v:y;b1í'riá:ním' pHsplěvlklů, jež sr,áJž.í 'S,e ze mlzdy inebi IplértUJ 
(nařízení vlády z 28. z:~ří 1920., Č. 554). Zde tedy nálkhdy IneSIOl1J 
zamě!stlnanci, IkldežtiQI dle .němieclkého, zlá:kú,na vÝIloh1y zlCÍivodnídhl rad 
hradí zamě,st'navatel. 

Dělnidké rady, ja'k vidno Z kiolmen1tlOlvanýjc!hl ziáikoil1ilii, Is:távaji 
,setvláš'Í!ním: 'zlas'tup'itdsfk\ý!m! :sbiore'm dě1nidkým. , Mohly b!Yí Ise 
zdáltí snad 'Vedle lodbo:r:o'vý:chl organisací :nadbYlteČ'nÝlm'i. Ten:tlO ÚSiU
dekl nebyl by. zcela 's'PrJá'Vn:ý:m:~ pr,á'V:ě ta!k! jaklo 'PřeceňolV!áJní vý-
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Zinamu rad. Ao.jaty jSiolllce odlišně od odblorlo!V:ýjclť organisací, mají 
dJOiplň'Dlvat jeji'dh' pIŮislOblllOISi kon'troEolll' slp!r,á'vy a vHv'em lna 'ř'Ízení 
2JáV\o:dll;, mlají dále nOlvlnlolb:ěžině 'S :ntmli p~sioib1t piři ÚJpiravlě m'e-zd
ní ch' IOÍJá'zeik', IOIch1rany dě~nictva ja;lť v IOIh1edu ~ygieJnidk:éJm!, !taJ): 
slodálnÍom. Při radáJdh IOiplrlálvlnělní z nidhl ply/n/oucÍ V'zlni'kfají již 1p\0IU
hlo,u rp:ř'í'Slušnlols'tí [kl Ztá'Vlodu, Ik'dež:to IU odbórloiV'J,ch! organilSlad až 
lVIstupem do, Inich. I podklad organisace jeslt j~n)'1: :u, rad - ,to
rvlární Zlávody, tU 'o:ďbor,o'V'ý:ch' orga!ni:s'aC'Í - sLožení 'plůldle jednoi1:li-
1V~ý:ch řemestn~~h' odb:o'ru a plrů'miysLOIV'Ý'ch~ :sltřediselk! . 

Třetími 'Ze z:álk!ojniŮ Vyda:n!Ý'ch' 25. "ÚJn!o/ra 1920, je t ,~ ;klO~ 
!Ol h' 10 r ln i ,c 'kl Ýl 'c 'hi r :o z 'h: o; d ,č í 2 hl S o Ul de c 'hr. T,ěm~o IslOjudŮlm[ rpiři-
7JnláVj'á 'se civilní IpíraV10!mlolc př'i flOtz'h:odoviálnÍ a) 10 100dvoláJni -Zl rvý,
rdkiu ~á'v'oldll'í,dh' rad lG 'plroPluiš't,ěnÍ, vlě'C'edh! mlzdový!ch: a dis:cipJIi
,IllárníChI, b) ID. 'oidvio,lálnÍ 'Z; vtýJr.o/klllj revÍr'HÍ rady lve spore Chl 'm!ezi 
~á'v!odní IspriCÍiv!olU a 'Zlá/vodní radoUJ. Te!nito rO'zhlo!dčí soud je jedlnhn 
z ,četný,ch loIbHga'tlolrní,ehl r!Otz:hbdčídh' Isoudu., vi plOtslední dOlblě iUzá
klo'n :ěný~ch'. RlOiz!hlodnutí jejich' j:SOlU! exe'kllllon.ě vykbnateLna lna rozdíl 
/Od jednlolhb druhlu, anglidk!ý:ch~ ism,Íf'číoh~ Lsou;dů, Ikde pfelnechlárvia 
'S,e v,ůli Is'han, ch1t,ějí-li !S'e výJrlolkfUJ 'plOldrlabiti. *) (Poik'rač.) 

Zemské sněmy v Čechách v předbělo
horské době habsburské. 

(Rderát po:d[le , .,S:němů (:'eskýc'h" ze ,semináfe wniv. 'p/roL Dra MiJlOsl.ava 

Stitebra za p!řis'Pení kd/e'glŮv-úlč'élIsfníků plO.dtá,vá S 1 a v o mil N o vo t n ý.) 

(Doko n oe-n 1. ) 

Všeck!y ar'titkule, plOlkiud b1yly na s'lliěmiU; iUisne:Sieny;, vlyžadolValy 
relace Ikl delsklálml a 'z'apls:áiní do, desik! zemlsk'ý:ch:. Tyto, jak: zn;ámlO" 
~:hio,řely r. 1541 a ,tu/ b:ylol ulsltaniOiveno~ ab'y 'zř'Ízeny a vedeny hyly 
dále des!k!y dvloje: jedny V' Pr:az'e adru:h!éi na KadolV1ě TÝlně. Re .. 
lace klO\l1ala 'Se v sloudní 's'V,H:ni:ci Iza pířÍ'tiO lmlnosrti kr,álovy a zá
s:tupcU s!tav'lI. Plolč'e't relato'r'ů hy,l r.ů'z!nÝil nejvíce jich' b~Ý1vabo ze 
s'tavu ry,tíř'Skléhlo'. :Mezi rela't'oiry bylo mlOlžiné zastou'plení; vy:sIICy
tf:uje ise i :příplad, že jeden relator Z'a'SltuIPluje jiných še'5it tneplř'í
~olmný,ch. Nebyl-li kbH relaci pjřít:olmlen, vYís.Hal Z'a sebe tři svoje 
rady, Ik~teří piři relaci ve zllllíně1né již soudní sv,ě,tnici I3:Ítá:li Ina'hbře 
na kat'hedře, k'dežt!ol 'V'yslanci slněmlolvní rlOlz's,edli se lna sv,á Im'Ísta. 
Jeden 'Z' radů, jím1ž blÝ,val nejvyš1ší 1k1andélřkr:áJIo lV'srtví 'českéhb, 
pmlu,v'i1 ;ne:p:řít:olmlnéhb !k1nále a o'Zlnám!i1 iS'h'rom:~žděný!m', že Ip'a
;llJO'Vll~k je.st -18 IUIslne.sením s!nělmlolV!nÍm/ doblře s:p/Oiklojelll'. Potom' čteni 
arHkubo'vlé- s!němu a jmjéna V'šedh~ 'kdolžl při p/ř1edniálš:ení prolpiosice 
b~y1i 'fYřítlO!IDln:i, IZ nichlž paJkl 'lťaždý] sláJmi úsrtilliě a neplř'ítlO/mlní Ip:rO
středniCtvím: jiný:ch' přih'laš,o,vali se 'kl přizlnální. T~mltlOl Z!pIŮoob1eml 
byl sně-m 'zap!slálll do de3ikl zemis!kiýjdh a ,ulklo!n1č'en. 

2) Sc'h6nlblerg, Die gJewerbJliche Arbeiterfase. 
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