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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.
Tasar v. r.

T. Q. Masaryk v. r.
Dr. Veselý v. r.

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.

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

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 nařizuje:
§ 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.
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§2.
Zákon tento nabývá účinnosti 1. července
1919, a provésti jej ukládá se ministru spravedlno
sti a ministru pošt a telegrafů.

§ 1.
Učitelky veřejných škol obecných a ob
čanských mohou po skončené počáteční službě
vstoupiti do stavu manželského a nepozbývají
práva setrvati ve službě školní.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r.

§ 2.
Učitelkám, které ještě nemají počáteční službu
za sebou, je třeba povolení okresní školní rady,
aby se mohly prsvdati.

Cis. 454.
Zákon ze dne 23. července 1919,
kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne
11. června 1919 o pozemkovém úřadě, 5. 330 Sb.
z. a n.

Podle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje:
Cl. 1.
Odst. 2. § 8 zákona ze dne 11. června 1919
o pozemkovém úřadě č. 330 Sb. z. a n. se po
změňuje a má zníti takto:
Z rozhodnutí takových obvodových úřadoven
nebo komisí jest přípustná stížnost podle zásad
platného lhůtního zákona ze dne 12. května 1896,
č. 101 ř. z., v době 14 dnů, o které rozhoduje po
zemkový úřad pravoplatně.
Cl. 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Cl. 3.
Provésti tento zákon přísluší veškerému mi
nisterstvu.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Stříbrný v. r.
Švehla v. r.
Habrman v. r.
Dr. Horáček v. r.
Dr. Heidler v. r.
liampl v. r.
Kloiáč v. r.
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v- r„
jako ministr pro sociální péči a v zastoupení ne
přítomných ministrů pro zásobování lidu a ve
řejné zdravotnictví a tělesnou výchovu.
Cis. 455.
Zákon ze dne 24. července 3L819,
kterým se zrušuje celibát literních a indusíriálnlch učitelek na školách obecných a občanských
(měšťanských) v republice Československé.
Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:

§ 3.
Vzdá-li se při tom učitelka dobrovolně místa,
budiž ji vyměřeno odbytné podle služebních let
a posledního platu, a to: do 5 let od zkou
šky učitelské způsobilosti poloviční, od 5—10 let
celoroční, od 10—15 let jeden a půlroční a od 15
let dvouroční plat vpočítatelný do výshžného.
Zemské školní rady se zmocňují, aby učitel
kám, které před vydáním tohoto zákona vzdaly
se učitelské služby, chtějíce se provdali a neob
držely výslužného ani odbytného, vyměřily v pří
padech hodných pozoru, odbytné podle předcho
zího odstavce t. z.
§ 4.
Vrátí-li se učitelka zase do činné služby,
budou jí započtena léta, před provdáním se ve
službě školní ztrávená, s podmínkou, že zaplatí
za tato léta znovu příspěvky do pensijního fondu,
zákonem předepsané.
§ 5.
V případě mateřství budiž učitelce poskyt
nuta placená dovolená, jejíž doba bude upra
vena ministerským nařízením.
§ 6.
Sirotci po zemřelých učitelkách mají stejný
nárok na zaopatřovací požitky jako za týchž
podmínek sirotci po učitelích.
Nemá-li otec nároků na výslužné. přísluší dě
tem po matce osiřelým pense konkretální (t. j.
pense úplných sirotků).
Sirotci po učitelkách ručních prací a vedlej
ších učitelkách z povoláni, které byly ustano
veny za odměnu a neměly nároky na výslužné,
obdrží zaopatřovací podpory podle norem, které
ministerským nařízením budou stanoveny.
§ 7.
Veškerá ustanovení posavadních zákonů zem
ských, zákonu tomuto odporující, se zrušují.
§ 8.
Ustanovení tohoto zákona nesmí býti na újmu
práv učitelek, kterých nabyly ustanoveními zá
konů zemských dosud platných.
§ 9.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vy
hlášení a má zpětnou platnost od 1. listopadu 1918
s výhradou případů v § 3 vytčených.

