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v území republiky Československé, tedy pro 
územní úrazové pojišťovny rozhodčí soudy 
v Praze a v Brně, pro zaměstnance, podle § 4 
zákona úrazového zproštěné úrazové povinnosti, 
rozhodčí soud zřízený podle § 7 tohoto nařízení; 
žaloby musí směřovali již proti novému nositeli 
pojištění neb zaopatření a to i tehdy, když výměr, 
proti kterému žaloba směřuje, vydala Odborová 
úrazová pojišťovna rakouských železnic ve 
Vídni.

§ 11.
Úřadem, který je podle § 8 zákona úrazového 

povolán, aby stanovil hodnotu naturálních požitků

notáři, od jejichž ustanovení uplynulo nejméně 
deset roků.

§ 4.
Úřad advokátského přísedícího jest nesluči

telný s členstvím anebo náhradním členstvím dis
ciplinární rady, jakož i s úřadem návladního ko
mory anebo jeho náměstka. O provedení volby 
platí obdobně předpisy o volbě do rady discipli
nární,

§ 5.
Volbu notářských přísedících vykoná komora 

tajným hlasováním (lístky hlasovacími) nadpolo
viční většinou hlasů. Neobdržel-li žádný z kandi-

železničních zřízenců, je ministerstvo železnic.

§ 12.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením jeho pověřuje se ministerstvo 
sociální péče.

Švehía v. r., v zast. min. předsedy.

Dr. Stránský v. r, 
Prášek v. r.
Dr. Soukup v. r. 
Kloíáč v. r.
Dr. Rašín v. r. 
Ťíabrman v. r.

Stříbrný v. r.
Dr. Winter v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Zahradník v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Hruban v. r.

dátů nadpoloviční většiny hlasů, vykoná se volba 
užší mezi těmi, kdo obdrželi největší počet hlasů; 
do užší volby pojati jest dvojnásobný počet kandi
dátů, nežli jest voliti. Hlasy jiným osobám v užší 
volbě připadlé jsou neplatný.

§ 6.
Zvolení přísedící vykonají na vyzvání před

sedy komory do rukou jeho slib, že úřad svůj 
budou vykonávat! svědomitě a nestranně.

O výsledku volby a o tom, že slib byl vyko
nán, učiní komora oznámení předsednictvu nej- 
vyššího soudu a ministru spravedlnosti do 1. pro
since každého roku.
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Čís. 273.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dae 28. května 1S19, 
o provedení § 10. zákona o nejvyšším soudu ze 

dne 16. dubna 1919, č. 216 Sb. z. a n.

Vykonávajíce svůj úřad mají přísedící advo- 
kátští a notářští stejné povinnosti a práva jako 
soudcové.

Úřad jejich jest úřadem čestným. Přísedícím 
mimo sídlo nejvyššího soudu bydlícím nahradí 
komora, která je zvolila, vydání s cestou ‘k nej- 
vyššímú soudu a zpět i s pobytem v sídle nej
vyššího soudu spojená.

Volba přísedících disciplinárních senátů nej
vyššího soudu ze členů komor advokátních a no
tářských budiž vykonána až do jinaké úpravy 
zákonem dle ustanoveni následujících.

§ 2.
Přísedící ze stavu advokátního a notářského 

voleni jsou na dobu jednoho roku, po případě až 
do nových voleb, nejpozději v měsíci listopadu.

Volbu vykonávají komory advokátní a no
tářské.

Při počtu do 400 členů volí komory advokátní 
dva přísedící, při počtu 400—800 členů čtyři pří
sedící a při počtu přes 800 členů osm přísedících 
disciplinárního senátu.

Notářské komory, v jejíchž obvodu má sídlo 
do 50 notářů, volí po jednom přísedícím, při vět
ším počtu tři přísedící disciplinárního senátu.

§ 3.

Volitelnými jsou advokáti, kteří jsou již 
aspoň deset let zapsáni v seznamu advokátů, a

§ 8.
Pro členy advokátního a notářského discipli

nárního senátu nejvyššího soudu platí obdobně 
předpisy trestního řádu o vyloučení a odmítnutí 
soudců; vyloučen jest dále advokátský přísedící, 
který súčaštnil se rozhodnutí v odpor braného 
nebo řízení v první stolici jako návladní komory, 
obhájce nebo zástupce některého účastníka.

§ 9.

Toto nařízení nabývá účinnosti vyhlášením a 
výkonem jeho se pověřuje ministr spravedlnosti.

Švehla v. r., v zast. min. předsedy. 
Prášek v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Soukup v. r. Dr. Winter v. r.
KtoSáč v. r. Staněk v. r.
Habrman v. r. Dr. Vrbenský v. r„

Dr. Hruban v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


