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ty musí býti vyřízeny co nejrychleji, nejpozději 
v nepřekročitelné čtyřnedělní lhůtě.

Aby lhůty tyto mohly býti dodrženy, jest 
předložití podané stížnosti úřady nižší stolice 
úřadům vyšší stolice bezodkladně, nejdéle však 
8 dní po jejich podání.

Dokončení a vyrozumění o všech rozhodnu
tích stavebních úřadů staniž se taktéž nejdéle 
do 8 dnů.

Článek III.

kdo byl odsouzen pro zločin k trestu žaláře ne 
více než pětiletému, po dobu pěti let po odbytém' 
trestu, kdo byl odsouzen k trestu žaláře více než: 
pětiletému, po dobu deseti let po odpykání trestu,* 
vyjma odsouzení pro zločiny podle §§ 63. a 64: 
tr. z., kde nezpůsobilosti té není vůbec, a zločiny 
politické, kde nezpůsobilost přestává odbytím 
trestu,

5. kdo živí sebe nebo svoji rodinu hlavně 
z trvalé chudinské podpory.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

Článek IV.

Nařízením ministra veřejných prací v dohodě 
s ministrem sociální péče bude stanoveno, kdy 
tento zákon pozbývá platnosti.

Č 1 á n e k V.

Ministru veřejných prací se ukládá, aby tento 
zákon provedl.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení min. předsedy.

Staněk v. r.

Čís. 278.

§ 3.

K úřadu porotčímu nebuďtež povoláváni:

1. úředníci, zřízenci a dělníci veřejných úřadů 
a podniků, skutečně činní, vyjímajíc profesory a 
učitele na vícetřídních školách,

2. osoby podléhající podle §11 tr. voj. ř. vo
jenskému soudnictví,

3. duchovní církví a náboženských společností 
zákonem uznaných,

4. osoby, zaměstnané při soukromých drahách 
a podnicích plavby vodní a vzduchové, veřejné 
dopravě sloužících,

5. osoby, zaměstnané při elektrárnách a ply
nárnách sice soukromých, ale také veřejné osvět
lení nebo pohon obstarávajících, dále osoby za
městnané při provozování vodovodu.

Zákon ze dne 23. května 1913 

o sestavování seznamů porotců.

Podle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje:

§ 1.

K úřadu porotce mohou býti povolávány jen 
osoby, které:

1. dokonaly 35. rok svého věku,
2. umějí čisti a psáti,
3. mají domovské právo v některé obci Če

skoslovenské republiky,
4. bydlí v obci pobytu aspoň rok.

§2.

Nezpůsobilým k úřadu porotce jest:
1. kdo pro tělesné nebo duševní vady nemůže 

dostáíi povinnostem porotce,
2. kdo plně nepožívá občanských práv, ze

jména také ten, kdo pro marnotratnicíví, pro zne
užívání alkoholu nebo jiných nervových jedů byl 
zbaven svéprávnosti, a každý, na jehož jmění byl 
uvalen konkurs až do skončení konkursu,

3. ten, proti komu se vede trestní vyhledá
váni nebo vyšetřování pro zločin, nebo kdo jest 
obžalován pro trestný čin z úřední povinnosti stí
haný, spáchaný z pohnutek zištných a nečestných, 
nebo kdo má pro takový čin trestný odpykati 
hest, uložený mu trestním soudem,
v 4. kdo byl trestním soudem odsouzen pro pře- 
em nebo přestupek ke ztrátě volebního práva do 
obecního zastupitelstva, pokud toto vyloučení trvá,

§ 4.
Úřad porotce mohou odmítnouti:

1. ti, kdo dokonalí 60. rok svého věku. pro 
vždy,

2- ženy jednou pro vždy; mají však právo 
v měsíci srpnu ohlásiti u obecního úřadu svého 
bydliště, že počínajíc příštím rokem, chtějí úřad 
porotce zastávati.

3. členové zákonodárného sborn po čas za
sedání,

4. starostové obcí a vyšších svazů místní 
samosprávy,

5. veřejní profesoři a učitelé, lékaři a lékárníci, 
je-li jejich nepostrádatelnost v povolání potvrzena 
představenými v úřadě nebo obecním starostou na 
příští rok,.

6. osoby, zapsané v seznamu obhájců ve vě
cech trestních,

7. každý, kdo' dostál své povinnosti jako po
rotce v jednom porotním období, až do konce 
příštího kalendářního roku.

Osoby, jež tohoto práva chtějí použiti, buďtež 
veřejnou vyhláškou vyzvány, aby tal^ učinily 
u obecního úřadu svého bydliště v měsíci srpnu a 
pozbývají této výhody, neučiní-li tak.

§ 5.
Osoby zaměstnané při pracích zemědělských 

sprostí předseda soudu na žádost obecní rady 
v době neodkladmých prací hospodářských od vy
konávání porotčího úřadu pro jednotlivá období 
porotní.
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Počátkem měsíce září sestaví obecní komise 
prvotní seznam, t. i. seznam všech osob v obci by
dlících, které podle předchozích ustanovení jsou

A povolány za porotce.
Tato komise skládá se ze starosty jako před

sedy a ze čtyř osob k úřadu porotčímu způsobi
lých, volených obecním zastupitelstvem. Aspoň 
dva členové komise musejí býti ženy, předpoklá
dajíc, že jsou ženy vůbec obsaženy v seznamech 
porotčích. Ve velkých obcích může býti těchto ko
misí zvoleno několik a předsedá jim pak buď sta
rosta nebo předsedové, zvolení obecním zastupi
telstvem z jeho členů.

§7.

Prvotní seznam budiž nejméně po 8 dnů vy
ložen v úředním sídle obecního starosty, aby 
každý mohl do něho nahlédnouti, a budiž to ve
řejně, způsobem v obci obvyklým, oznámeno a 
připomenuto, že každý má právo učiniti námitky 
piroh tomuto seznamu. Každý účastník je opráv
něn učiniti v této Ihútě písemně nebo protokolem 
n obecního starosty námitky, že v prvotním se
znamu byl pominut někdo podle zákona způso
bilý, nebo že zapsán byl někdo podle zákona ne
způsobilý a nepřípustný, anebo může týmž způ
sobem zjednali platnost důvodům, jež ho zpro- 
šťují úřadu porotce.

§ 8.
O podaných námitkách a o správnosti důvodů 

uvedených pro zproštění od úřadu porotce rozho-
- duje obecní komise (§ 6).

Tato rozhodnutí, jakož i stížnosh do nich po
dané biiďíež poznamenány v prvotních seznamech. 
Takovou stížnost nutno podaří do tří dnů ode dne, 
kdy rozhodnutí bylo úředně oznámeno.

Byla-li rozhodnutím obecní komise ve vyhlá
šeném seznamu učiněna nějaká změna, oznámí se 
to vyhláškou v úředním sídle a vyrozumějí se 
o tom účastníci Těm, kdož podali námitky, buď 
oznámeno, jak o nich bylo rozhodnuto. Taktéž po
stupovat! jest tehdy, když někdo k platnosti při
vádí důvody, z nichž chce býti úřadu porotce 
zproštěn.

§ &.

Obecní komise, vyřídivši námitky, má z osob, 
zapsaných v prvotním seznamu, poznamenati ty, 
které pro jejich rozumnost a počestnost, poctivé 
smýšlení a pevnou povahu a pro jejich znalost 
zemských řečí pokládá za zvláště způsobilé k úřa
du porotčímu.

Do konce září předloží pak obecní starosta 
prvotní seznam s protokoly o jednání komise se 
Všemi spisy, které se vztahuji k podaným rekla
macím a žádostem za zproštění, okresní politické 
správě. Okresní politická správa seznam ihned 
prozkoumá a, shledá-li, že při jeho sestavování 
stalo se něco proti zákonu anebo že jsou v něm

- značné nesprávnosti, má jej vrátili obecnímu sta
rostovi k opravě. Má-li touto opravou někdo býti

§ 6. vypuštěn, kdo dříve byl zapsán, nebo má-li někdo 
býti zapsán, kdo dříve byl pominut, budiž se se
znamem opraveným právě tak naloženo, jako se 
■seznamem dřív e sepsaným. Seznam opravený bu
diž okresní politické správě opětně zaslán, nejdéle 
do konce října. Jestliže by obecní starosta se se
stavením, opravou nebo zasláním prvotního se
znamu příliš prodléval, může okresní politická 
správa tyto nedokončené úřední práce dáti vyko- 
nati svými zřízenci na náklad obce.

§ 10.

Okresní politická správa předloží prvotní se
znamy svého úředního obvodu se všemi k tomu 
patřícími listinami presidentu sborového soudu 
I. stolice, vyjádříc se při tom o posudku obecní 
komise.

§ 11.
V místech s vlastním obecním statutem zasílá 

obecní starosta prvotní seznam přímo presidentu 
sborového soudu I. stolice s vyjádřením podle § 10.

§ 12.
President sborového soudu I. stolice svolává 

komisi, jež nejdéle v měsíci listopadu sestaví roční 
seznam pro obvod toho sborového soudu.

Komise skládá se z presidenta nebo jeho, jím 
určeného zástupce jako předsedy, ze tří soudců, 
které povolá president z radů sborového soudu 
nebo z přednostů okresních soudů tohoto obvodu, 
a z pěti důvěrníků. Důvěrníky ty a pět náhradníků 
volí až do další zákonné úpravy věci zastupitel
stvo města, kde porotuí soud má své sídlo. Důvěr
níci ti nechť jsou způsobilí k úřadu porotčímu pro 
obvod tohoto sborového soudu (§ 1 až 4) a zaru
čují svou znalostí místní a osobní i svou nezávis
losti věcné rozhodování. Dva z členů musejí býti 
ženy. Nechtěl-Ii by některý důvěrník vstoupiti do 
komise, anebo nechtěl-li by vůbec plniti povinnosti 
jemu uložené, má president sborového soudu bez 
odkladu povolali za něj náhradníka v tom pořadí, 
jak byli seřazeni důvěrníci v oznámení, které uči
nilo o jejich volbě obecní zastupitelstvo presidentu 
sborového soudu.

§ 13.

President oznámí v čas správci politického 
zemského úřadu, kdy se bude konat! sedění, 
správce politického úřadu pošle k sedění svého 
zástupce, jenž má poradní hlas.

§ 14.

Komise rozhoduje napřed o stížnostech, jež 
jsou zapsány v seznamech. Nebyi-li liěkdo proti] 
zákonu do seznamu zapsán, zařídí komise, aby se 
tak stalo. Potom přikročí se k sestavení ročního 
seznamu, jenž se skládá ze seznamu hlavního a ze 
seznamu doplňovacího.

§15.
Roční seznam sestavuje se tím způsobem, že 

komise sestaví z prvotních seznamů ty osoby,
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které podle § 9. pokládá za neízpůsobilejší a nej- 
vhodnější k porotčírau úřadu, do jednoto seznamu 
(seznam hlavní), z něhož se berou porotci pro 
příští kalendářní rok.

Stejným způsobem sestavuje komise z osob, 
které bydlí v sídle porotního soudu nebo v nejbliž- 
ším okolí, druhý seznam (doplňovací seznam), 
z něhož se berou porotci náhradní. Kolik osob má 
býti zapsáno do obou těchto seznamů, buď určeno, 
hledíc k počtu řádných a mimořádných období za
sedacích, kolik jich příštího roku kalendářního asi 
bude, tím způsobem, aby jich v každém seznamu 
bylo zapsáno o polovici více, než jich bude třeba 
podle počtu porotních zasedání, jež lze očekávati.

Jak v hlavním, tak v doplňovacím seznamu 
musí býti aspoň jedna třetina žen, pokud k tomu 
stačí počet žen. zapsaných v prvotním seznamu.

§ 16.

Roční seznam budiž vytištěn a poslán presi
dentovi sborového soudu II. stolice, vrchnímu stát
nímu zástupci, správci politického úřadu zem
ského, dále státním zástupcům, okresním politi
ckým správám, přednostům okresních soudů a 
obecním starostům v obvodu sborového soudu.

§ 17.

Přednostové úřadů a obecní starostové jsou 
povinni, oznámiti ihned presidentovi sborového 
soudu prvé instance, když by během raku nabyli 
vědomosti, že někteří porotci, v seznamu ročním 
zapsaní, stali se k úřadu porotčímu nezpůsobilými 
(§ 2), nebo že nastaly příčiny, pro které by k tomu 
úřadu nemohli býti povoláni (§ 3), anebo když by 
osoby branného stavu byly povolány ke službě 
vojenské (§ 3 č. 2). Nastaia-li by příčina, která po
dle zákona úřadu porotčího zprošfuje, teprve po 
lbů tě vyměřené k podání námitek, mají také osoby 
uvedené v § 4, č. 3—7 právo, žádali na jmenova
ném presidentovi, aby byly ze seznamu vymazány.

O tom, zdali takového vymazání z ročního se
znamu jest třeba, a přísluší-li komu právo za to 
žádati, rozhoduje president sborového soudu 
I. stolice.

§ 18.
^ , *
Čtrnáct dní před početím každého období po

rotního sestaví se losováním při -sborovém soudu 
I. stolice v přítomnosti dvou soudců a státního zá
stupce v sedění veřejném seznam služební. Advoi- 
kátní komora budiž pozvána, aby k tomuto úkolu 
vyslala zástupce.

§ 19.
Při zřizování seznamu služebního budtež 

z ročního seznamu nejprve vyloučeny osoby 
v branném poměru, jež pro. porotní období byly 
povolány k vojenské službě. Potom budtež vlo
žena jména ostatních osob v obou částech ročního 
seznamu zapsaných ve dvojí osudí, z něhož presi
dent sborového soudu vytáhne 36 porotců hlav

ních a pak 9 porotců náhradních. O tom všem se 
sepíše protokol.

§ 20.
Zbývá-li v ročním seznamu již jen tak malý 

počet jmen, že hlavní seznam má méně než 54 a 
seznam doplňovací méně než 14 jmen, má komise, 
složená podle § 12., prve než se počne sestavovat! 
seznam služební, doplniti seznam roční až do čísel 
právě uvedených.

§ 21.
President sborového soudu I. instance má 

oněch 36 hlavních a 9 náhradních porotců písemně 
obeslati a pojmenovati jim místo, den a hodinu, 
kde a kdy porota počne zasedati, poukazuje zá
roveň k zákonným účinkům, kdyby se nedostavili. 
Při tom jest i k tomu hledět i, aby obsílka jim byla 
dodána k vlastním rukám 8 dní před početím za
sedání.

§ 22.
Dostaví-li se před početím hlavního přelíčení 

méně než 30 porotců hlavních, budtež doplněni na 
tolik, kolik jich do. tohoto čísla chybí z 9 porotců 
náhradních. Proto vloží předseda soudu porotního 
v přítomnosti členů tohoto soudu, žalobce a ob
hájců osob obžalovaných jména 9 porotců náhrad
ních do osudí, vytáhne z něho potřebný počet jmen 
a přečte je. O tom se sepíše protokol.

§ 23.

Má-li se před porotou jednoho a téhož dne 
konat! hlavní přelíčení o několika případech trest
ních, muže se lavice porotců pro všecky tyto pří
pady sestavili před početím přelíčení o případu 
prvním.

Lavice porotců pro první případ sestavená 
zůstane ve své činnosti i pro ostatní případy, 
o nichž se má téhož, dne konali hlavní přelíčení, 
prohlásí-li ti, kdož mají právo porotce zamítati, že 
s tím souhlasí.

Byía-li pro některý z následujících případů 
trestních sestavena nová ..lavice porotců k žádostí 
někoho, kdo má právo porotce zamítati, zůstane 
tato lavice i pro ostatní další případy ve své čin-; 
nosti, prohlásí-li ti, kdož mají právo porotce za
mítati, že s tím souhlasí.

Zdrží-M se nějaké přelíčení, jehož počátek byl- 
ustanoven na určitý den, buď proto, že předešlá 1 
líčení déle trvala, nebo z jiné nahodilé příčiny také. 
že má počíti teprve čtvrtého dne nebo ještě po-: 
zdiěji po tom dnu, kdy byla sestavena lavice po
rotců, budiž sestavena lavice porotců nová..

§ 24.

Každý porotce, jenž se nedostaví, ač byl obe* 
skin. a neprokáže nějaké neodvratné překážky^ 
nebo jenž se vzdálí bez dovolení předsedy porot-, 
mho soudu před skončením porotního sedění, bud: 
porotním soudem potrestán peněžitou pokutou jeho 
poměrům majetkovým přiměřenou, a n.emá-la m-íjv
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jetku, ztrátou způsobilost? k úřadu porotce na 
dobu 1 roku. V případě opětném dlužno trest 
zdvoj násobit!.

Proti tomuto nálezu může podati potrestaný 
toliko námitky do 8 dnů ode dne, kdy mu byl do
dán nález porotního soudu, a nezasedá-li již, u sbo
rového soudu I. stolice. Prokáže-li náležitě, že mu 
obsílka nebyla řádně dodána, nebo že pro nějakou 
nepředvídanou a neodvratnou překážku nemohl 
přijití, anebo že uložená pokuta neodpovídá jeho 
obmeškání, může žádati za zrušení nebo zmírnění 
uloženého trestu.

Proti rozhodnutí o tom učiněnému není oprav
ného prostředku.

Ustanovení trestního řádu o tom, jak se má 
naložiti s peněžitými pokutami podle něho ulože
nými, platí též o pokutách v tomto paragrafu ře
čených.

§ 25.

Ke konci každého období porotního otaž se 
předseda porotního soudu porotců, zdali chtějí 
užiti práva na osvobození, daného jim v § 4, č. 7, 
až do konce příštího roku kalendářního nebo na 
kratší dobu. Prohlášení o tom učiněná buďtež 
oznámena presidentovi sborového soudu I. stolice, 
aby se to zaznamenalo v ročním seznamu.

§ 26.

Každý porotce a důvěrník, jenž vykonal svou 
povinnost, dostane na svou žádost, nebydlí-li 
v sídle porotního soudu, náhradu za cestovné, za 
přenocování a stravu. Porotci a důvěrníci, kteří 
jsou odkázáni na mzdu, denně nebo týdně vyplá
cenou, aneb jsou živnostníky zařazenými do IV. 
třídy daně výdělkové, a vykonáváním úřadu po- 
rotčího utrpí prokazatelnou újmu na tomto vý
dělku, obdrží mimo to bez zřetele na jejich bydliště 
za každý den náhradu za ušlý výdělek. Výši těch
to náhrad pro každý rok určí president sborového 
soudu I. stolice pro obvod tohoto soudu, vyslechnu 
politické úřady,

§ 27.

Ustanovení tohoto zákona, týkající se sesta
vování seznamů porotčích, nabývají účinnosti za 
6 neděl po vyhlášení. Jinak nabývá zákon účin
nosti duem 1. ledna 1920. Tímto dnem pozbývá 
platnosti zákon z 23. ledna 1873, z. ř. č. 121.

§ 28.

Ministrům vnitra a práv je uloženo, aby tento 
zákon provedli.

T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r„

y zastoupení ministerského předsedy a jako 
ministr vnitra.

Dr. Soukup v. r.

Cis. 279.
Nařízení vlády republiky československé 

ze dne března 1919

o zastupování státního majetku na Slovensku.

§ 1.

Zastupováním erárního majetku na Sloven
sku pověřuje se prozatím generální finanční ředi
telství pro Slovensko.

§ 2.
Ředitelství toto bude vykonávali všechny 

funkce, které byly dosud svěřeny ředitelstvu erár- 
ních právních záležitosti (Kincstár jogúgyiigazga- 
tóság) a erárním zastupitelstvím (Kinčstári úgy- 
eszség).

§3.

Generální finanční ředitelství svěří v přípa
dech, kde je zákonem předepsáno zastupováni 
advokátem, provedení zastupování vhodnému 
advokátu. Mají se tudíž všecka hospodářská ředi
telství erárního majetku (panství, doly, lesy, že
leznice atd.) ve věcech zastupování erárního ma
jetku, které dosud obstarávala ředitelství erárních 
právních záležitostí a erární zastupitelstva, 
obrátíti na generální finanční ředitelství pro Slo
vensko, dokud nebude učiněno jiné opatření.

§4.

Nařízení toto nabývá účinností dnešním dnem.

Ministr Československé republiky s plnou mocí 
pro Slovensko:

Dr. Vávro Šrobár v. r.

Se státní tiskárny v Praze.


