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Cis. 163.
Zákon ze dne 18. března 1929,

kterým se mění § 3 zákona ze dne 31. ledna 1919,
ě. 75 Sb. z. a n. (řádu volení do obcí).
Národní shromáždění republiky
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

Česko

§ 1.
Bod č. 4. §u 3 zákona ze dne 31. ledna 1919,
č. 75 Sb. z. a m, zní takto:
„4. kdož pravoplatným rozsudkem soudu
trestního byli odsouzeni pro takový zločin anebo
takový přečin anebo přestupek, pro který podle
platných ustanovení nastává ztráta práva voleb
ního do obcí.
Výrok, zda má nastati ztráta práva voleb
ního, vysloví na příště sond v rozsudku. Jde-li
o^výrok poroty, přísluší o tom rozhodnouti porot,
cům. Není-li však zvláštním zákonem výslovně
ustanoveno, že ztráta práva volebního nastává
bezpodmínečně, může býti tato ztráta vyslovena
jen tehdy, byl-li trestný čin spáchán z pohnutek
nízkých a nečestných.
Ztráta práva volebního pomíjí, pokud podle
platných ustanovení nepomíjí dříve, u zločinů po
třech letech, u přečinů a přestupků po roce, po
čítajíc ode dne ukončení trestu.“
§ 2.
Zákon tento nabýyá účinnosti dnem vyhlá
šení, na Slovensku dnem, kdy tam se stane účin
ným zákon ze dne 31. ledna 1919, čís. 75 Sb.
z. a n.
Provede jej ministr vnitra a spravedlnosti.

T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Dr. Veselý v. r.
Čís. 164.
Zákon ze dne 18. března 1920,

kterým se lhůta, stanovená v § 21 novely k obec
ním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76
Sb. z. a n.), prodlužuje do konce roku 1921.
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Lhůta, ustanovená v § 21 novely k obecním
zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č, 76 Sb. z.

a n.) k předložení vládních osnov zvláštních
podrobných zákonu, kterými se mají obory pů
sobnosti obecní, vytčené v § 20 této novely,
převzít! státem nebo širšími sbory samospráv
nými, prodlužuje se do konce roku 1921.
§ 2.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru
vnitra v dohodě s ministry financí, veřejných
prací, školství a národní osvěty, veřejného zdra
votnictví, sociální péče a zemědělství.

T, tí. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy
a jako ministr vnitra.

Čís. 165.
Zákon %ts i ne 16. března 1920,

jímž se vláda zmocňuje zřizovati státní policejní
úřady.
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby do pěti let ode dne
účinnosti tohoto zákona zřídila státní úřady po
licejní, kdekoliv toho sezná potřebu.

§ 2.
Úkolem těchto úřadů je pečovat! o veřejnou
bezpečnost a vnitřní klid, starati se o bezpeč
nost osob a majetku, udržovati veřejný řád a
vésti_ v patrnosti obyvatelstvo a cizince.
Úřady tyto, pokud při zřízení neustanoví
se v jednotlivých případech působnost užší, pře
vezmou dosavadní obor působnosti obecní, pokud
se týče policie bezpečnostní, mravnostní a čelední, a dosavadní obor působnosti okresní
správy politické ve věcech správy policejní.
§ 3.
Obce jsou povinny přispívati v době prv
ních pěti let ode dne zřízení státního úřadu poli
cejního v dotčené obci k nákladům státních
úřadů policejních, podle tohoto zákona nově zří
zených, částkou, která bude určena minister
stvem financí v dohodě í. ministerstvem vnitra,
nesmí však přesahovat! skutečné řádné výlohy,
které měly obce s úkoly státem převzatými
v posledním kalendářním roce před postátněním.
Obce jsou povinny přenechat! státu bez
platně k užívání budovy, místnosti a věcná za
řízení, jež sloužily úkolům státem převzatým.
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§ 4.
Vláda se zmocňuje, aby, kdykoliv uzná za
vhodné, státní policejní úřady, podle tohoto zá
kona zřízené, zrušila, čímž přechází obor pů
sobnosti těchto úřadů opětně na dotčenou obec.
§ 5.
Zřízení státního policejního úřadu v jed
notlivých obcích a zahájení jeho působnosti,
jakož i případné zrušení takového úřadu vyhlásí
ministr vnitra napřed ve Sbírce zákonů a na
řízení.
§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a výkon jeho přísluší ministru vnitra v do
hodě s ministrem financí.
T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy
a jako ministr vnitra.

Čís. 166.

Zákoa se dne 11. března 1920
o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon
úvěrový).
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Jednotlivcům a družstvům, jež nabudou
Půdy prováděním zákona ze dne 16. dubna 1919,
č. 215 Sb. z. a n., o zabrání velkého majetku po
zemkového (zákona záborového) a zákonů i na
řízení k jeho provedení vydaných, pak osobám,
které nabudou půdy nezabrané sprostředkováním pozemkového úřadu, jakož i zemědělcům,
kteří se podrobí ustanovením zákona příděloyého o rolnických nedílech, může býti poskytnut
úvěr podle tohoto zákona, jestliže odborná a
mravní kvalifikace uchazečů ručí za to, že po
skytnutého úvěru nebude zneužito.
Oddíl první,
Uvěř držebuostní,
§2.

Ověř může býti poskytnut:
a) k získání půdy do vlastnictví až do devíti
desetin ceny půdy, za kterou pozemkový
úřad ji přidělil, nebo za kterou v tom kte
rém kraji půdu stejné jakosti přiděluje;
b) k získání budov hospodářských a obytných
až do poloviny jejich ceny, určené podle
zásad uvedených pod a)'°,

c) ke stavbě budov hospodářských a obytných
až do devíti desetin ceny půdy a do polo
viny nákladů stavebních, schválených po
zemkovým úřadem. Úvěr na novostavby,
přestavby a přístavby se zajistí na nemo
vitosti najednou, vyplácí se však podle po
stupu stavby.
§ 3.
Legionářům, invalidům, jejich vdovám a si
rotkům, jakož i vdovám a sirotkům po vojínech,
kteří zemřeli následkem služby vojenské, neb
i jiným válečným poškozencům, může býti po
skytnuta další úvěrová pomoc z fondů zřízených
k jejich podpoře, jestliže osobní vlastnosti a po
měry uchazečovy budou poskytovat! záruku, že
se i na usedlosti takto zadlužené udrží.
§4.
Veřejné ústavy peněžní, jež nařízením vlády
k tomu budou zmocněny, -mohou poskytovat!
úvěr podle § 2 v dílčích dlužních úpisech, jejichž
úroková míra a plán umořovací bude stanoven
dohodou pozemkového úřadu s ministerstvem
financí. Vláda se zmocňuje, aby nařízením určila
druhy (typy) těchto dílčích dlužních úpisů.
Tyto dílčí dlužní úpisy požívají sirotčí jistoty.
Bude-li náhrada za převzatou půdu dřívěj
šímu vlastníkovi zapsána jako jeho pohledávka
do náhradové knihy určité náhradové banky,
může tato banka úvěr podle § 2 poskytnout! ote
vřením účtův osobám., jimž z oné půdy byly
pozemky přiděleny.
§ 5.
Náhradové banky a peněžní ústavy, uve
dené v § 4, smějí poskytnout! zápůjčky podle
předcházejících ustanovení jen za souhlasu po
zemkového úřadu.
Za zúročení a umoření pohledávek takto
vzniklých ručí stát podpůrně.
J 6.

Uvěř,
poskytnutý podle předcházejících
ustanovení, jest úvěr dlouhodobý s nezvýšitelným úrokem, umořovaný podle smlouvy, a se
strany věřitelovy
nevypověditelný,
dokud
dlužník plní převzaté povinnosti.
§ 7.
Pozemkový úřad může jménem státu pře
vzít! podpůrné ručení za prokázané ztráty z po
hledávek peněžních ústavů v a fondů, jež poskyt
nou zápůjčky podle zásad tohoto zákona a pří
padných nařízení vládních za podmínek — posuzují-li se v celku — nikoli těžších, nežli jaké
kladou peněžní ústavy y § 4 uvedené.
Dlužníkovi však nesmí býti úmluvou vzata
volnost splatit! celý dluh anebo jeho část po vý-

