
4

president nejvyššího soudu bud osobně, nebo 
svým druhým presidentem, či některým členem 
soudu. Po případě mohou k účelu tohoto dozoru 
býti zřízeni zvláštní inspektoři, kteří náleží k per
sonálu nejvyššího soudu.

§ 13.

Při nejvyšším soudě budiž zřízen k výkonům 
stanoveným trestním řádem generální prokurátor 
(IV. tř. hodn.) s potřebným počtem generálních 
advokátů (V. tř. hodn.X jež vesměs bezprostředně 
podřízeni jsou správě spravedlnosti.

§ 14.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Dr. Frant, Soukup v. r. Ant, Švehla v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín v. r.

Dr. Vávro Šrobár v. r.

Cis. 6.

Zákon ze dne 2. listopadu 1918,

3ímž určuje se doba organisace řádných soudů
I. a II. instance ve smyslu třetího odstavce § 6. 
zákona ze dne 21. prosince 1867, čís. 144 ř. z.

Národní výbor československý nařizuje:
Doba dvou let po vyhlášení tohoto zákona 

platí pro řádné soudy I. a II. instance za dobu 
jich organisace vie smyslu třetího odstavce § 6. 
státního základního zákona o moci soudcovské 
ze dne 21. prosince 1867, č. 144. ř. z.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. Švehla v. r. 
Jiří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín v. r. 

Dr. Vávro Šrobár v. r.

Cis. 7.

Nařízeni Národního výboru 
československého ze dne 2. listopadu 1918
o ustanoveni a jmenování personálu pro nejvyšší 

správní soud v Praze.

K provedení zákona z dnešního dne č. 3 sb. 
fc., ustanovuje se jak následuje:

§ 1.

Vedle personálu soudcovského, jejž zříditi 
Jest dle § 1. uvedeného zákona pro výkon správ
ního soudnictví při nejvyšším správním soudě

v Praze, ustanovuje se při tomto soudě ještě ná
sledující personál:

A. K výkonu běžných prací konceptních a 
k vedení zápisníku při přelíčeních a poradách, 
pokud se týče k výpomoci při vyřizováni záleži
tostí presidiálních zřizuje se šest tajemníků, 
z nichž dva s titulem vrchních tajemníků jsou 
v VI. hodn. třídě, dva s titulem tajemníků jsou 
v VII. hodn. třídě a dva s titulem místotajemníků 
jsou v VIII. hodn. třídě.

B. Pro práce účetní a vedení úřadu hospo
dářského ustanovuje se jeden účetní úředník, jenž 
jest prozatím v IX. hodu. třídě s právem postou- 
piti až do VII. hodn. třídy.

C. Pro práce kancelářské, a to:
a) řízení presidiální kanceláře,
b) správu knihovny,
c) správu kanceláře těsnopisné,
d) vedení podatelny, výpravny, spisovny, hlíd

ky nálezů a litografie
ustanovuje se prozatím sedm kancelářských úřed
níků, z nichž jeden systemisuje se jako „vrchní 
ředitel pomocných úřadů11 v VII. hodn. tř., 
jeden jako „ředitel pomocných úřadů“ v VIII. 
třídě hodnostní, dva jako „vrchní kancelářští 
úředníci" v IX. hodn. tř., dva jako, „oficiálové“ 
v X. hodn. třídě a jeden jako „kancelista" v XI. 
hodn. třídě. Pro jmenování kancelářským úřed
níkem vyžaduje se přiměřené předběžné vzdě
lání, prokázané buď příslušnou službou prakti
ckou nebo studiem školským, pokud možno 
absolvováním vyšších středních škol.

D. Personál sluhovský skládá se:
z vrátného, 10 úředních sluhů, 1 litografa a 

1 kočího (šoféra).

E. K pracím písařským může první president 
ustanoviti potřebný počet stenografů a písařů.

§2.
Při obsazování míst radů nejvyššího správ

ního soudu platiž pravidlo, že vyjímaje obzvláštní 
případy vyžadující zvláštního zřetele radou nej
vyššího správního soudu I. třídy (IV. hodn. třída) 
může býti jmenován jen ten, kdo již alespoň 
4 léta strávil jako státní úředník v V. hodn. třídě. 
Není-li takových uchazečů, buďtež na tato místa 
prozatím jmenováni radové nejvyššího správního 
soudu \ V hodn. třídě.

■ § 3.
Obsazení všech míst při nejvyšším správním 

soudě dějž se postupně dle potřeby.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. Švehla v. r. 

Jiří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.


