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Cis. 451.

Zákon ze dne 28. července 1819,

Jímž se zřizují trestní sborové soudy I. stolice.

Z usnesení Národního shromáždění se na
řizuje:

§ 1.
Kde rozsah trestního soudnictví to odůvod

ňuje, může vláda nařízením zříditi samostatný 
sborový soud I. stolice pro věci trestní.

Tyto soudy slují krajský (zemský) soud 
trestní; soudy sborové I. stolice, vykonávající jen 
soudnictví civilní, slují krajský (zemský) soud 
civilní.

§ 2.
Pro krajský (zemský) soud trestní platí ve

škerá ustanoveni, vydaná o sborových soudech
I. stolice; úprava společných věcí sborových sou
dů podle § 1. rozdělených stane se nařízením.

§ 3.
Rozdělení podle § 1. má pro soudce soudů 

těchto účinky změny organisace soudní.

§ 4.
Zákon tento jest účinný svým prohlášením; 

provede jej ministerstvo spravedlnosti.

T. Q. Masaryk v. r.
Tasar v. r. Dr. Veselý v. r.

Cis. 452.

Zákon ze dne 24. července 1919,
jímž se změňuje zákon ze dne 27. června 1919, 
č, 382 Sb. z. a n., o náhradě majitelům půdy, kteří 

byli válkou poškozeni.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.
Ustanovení tohoto zákona platí o oné země

dělské půdě s případným příslušenstvím, jež byla 
dána do nájmu buď v celku nebo v částech, pokud
a) buď výměra veškeré půdy zemědělské témuž 

majiteli vlastnicky náležející ^nepřesahuje 
100 ha a není menši 1 ha, nebo pokud půda ta 
není menší než 1 ha a pokud čistý katastrální 
výnos této půdy není větší než 2000 K;

b) jednotlivé části zemědělské/půdy majitelem 
do nájmu dané přesahuji výměru 800 čtve
rečních sáhů (1 korce).
Byla-li zemědělská půda dána do nájmu v čá

stech, z nichž jednotlivé nepřesahují výměry 800 
čtverečních sáhů, platí ustanovení tohoto zákona 
pouze o částech, tuto výměru převyšujících.

§2.
O daje v ® 1. uvedené buďtež posuzovány po

dle zápisů v pozemnostnich arších, pokud by tyto

zápisy pozdějšími úředními šetřeními neb údaji 
nebyly opraveny.

§ 3.
Nájemce pozemků s případným příslušen

stvím, uvedených v § 1., jest povinen nahřaditi 
majiteli pronajaté půdy válečnou přirážku k dani 
pozemkové podle zákona ze dne 28. srpna 1916, 
č. 280 ř. z., majiteli nařízenou a na pozemky pro
najaté po dobu nájmu příslušející, posiihuje-li po
dle ustanovení smlouvy nájemní placení této 
dávky majitele, a byla-li smlouva nájemní uza
vřena před 2. zářím 1916.

§ 4.
Vydáním tohoto zákona pozbývá účinnosti 

zákon ze dne 27. června 1919, č? 332 Sb z. a n., 
o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou po
škozeni.

§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
§ 6.

Ministru zemědělství se ukládá, aby provedl 
tento zákon v dohodě s ministrem spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.

Tusar/v. r.

Prášek v. r.

Cis. 453.

Zákon ze dne 23. července 19Í9,

jímž se mění ustanoven! zákona ze dne 25, ledna 
1914, č. 16 ř. z., o starobních přídavcích státních 

podúředníkův a siuhů.

Podle usnesení Národního shromáždění se na- 
řizuje:

§ 2 ze dne 25. ledna 1914, č. 16 ř. z., mění se 
takto: Členové stejnokrojem opatřené stráže bez
pečnostní, patřící do stavu mužstva, členové ci
vilní stráže policejní a policejní agenti, dále vrchní 
dozorci vězňů a dozorci vězňů v trestnicích a věz
nicích sborových soudů, obdrží od počátku 4. roku 
služebního, přídavek započítatelný pro výpočet 
výslužného, jenž činí ve 4. roce služebním 100 K 
ročně a zvyšuje se v 5., 9., 13. a 17. roce vždy 
o 100 K a v 21. roce služebním o 200 K ročně.

Sluhové poštovních úřadův a poštovní pod- 
,úředníci obdrží starobní přídavek, započítatelný 
pro výpočet výslužného, jenž činí ve 4. roce slu
žebním 100 K ročně a zvyšuje se v 5., 9.. 13., 17. a 
21. roce služebním vždy o 100 K ročně.

Sluhové ostatních kategorií obdrží od počátku
11. roku služebního služební přídavek, započíta
telný pro výměru výslužného, jenž činí v 11. roce 
služebním 100 K ročně a zvýšině se v 15., 19. 
a 23. služebním roce vždy o 100 K ročně.


