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Cis. 215.
Zákon ze due o. d-b :a 1920,
jímž zrušuje se cis. nařízení ze dne 4. července
1914, č. 141 ř. z., o rakouském sboru válečnickém.
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Cis. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141
ř. z., jakož i nařízení ministerstev zeměbrany a
vnitra v dohodě s ostatními zúčastněnými mini
sterstvy ze dne 31. července 1914, č. 180 ř. z., se
zrušují.
§ 2.
Válečnické spolky, jakož i svazy teritoriální
zřízené na základě tohoto císařského nařízení
(§ 1), mají právo do šesti měsíců ode dne, kdy
tento zákon nabude účinnosti, přeměniti se na
podpůrné spolky podle zákona ze dne 15. listo
padu 1867, č. 134 ř. z.; néužijí-li ve stanovené
Ihfitě tohoto práva, budou zemskými správami
politickými rozpuštěny.
§ 3Se jměním takto rozpuštěných spolků budiž
naloženo podle pravidel jejich stanov.
Nemají-li stanovy o tom dostatečných pra
videl, anebo mají-li ustanovení, jejichž provedení

by se nesrovnávalo se zájmy státu, zařídí čeho
třeba zemská správa politická, vyslechnouc po
slední představené (velitele) válečnických spoiků.
§ 4.
Pokud se jednotlivé válečnické - spolky za
bývaly činností pojišfovací, přechází při pře
měně na spolek podpůrný pojišťovací fond se
všemi právy i závazky na spolek nový.
Při zrušení buďtež z pojišfovacího fondu
především zapraveny dluhy váznoucí na něm;
nároky na podpory, které vznikly před rozpu
štěním spolku, buďte zajištěny na dobu určenou
stanovami.
Zajištění toto platí u nemocenských podpor
pro ty, kdož byli až do dne rozpuštění vedeni
ve stavu nemocných; pohřebné budiž vypláceno
za osoby, které zemřely až do dne rozpuštění.
§ 5.
Ustanovení § 4 nevztahuje se na válečnické
spolky potud, pokud jejich členové nemají práv
ního nároku na podporu nebo na určitou výši její.
§ 6.
Přemění-li se válečnický spolek na spolek
podpůrný, je dosavadní představenstvo povinno
vésti správu spolku až do té doby, kdy prove
dena bude volba nového představenstva.
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Veškerá podání, jimiž válečnické spolky ve
stanovené Unitě (§ 2) budou předkládali nové sta
novy nebo změny stanov, týkající se přeměny
na spolky podpůrné, i jejich přílohy, jsou osvo
bozeny od kolkův a poplatku.

§ -i.
Do přípravné služby soudcovské (§§ 4 a 5 zá
kona 6 organisaci soudní) započítává se nejvýše
jeden rok z doby, po kterou soudcovští čekatelé
byli zaměstnáni v kanceláři' advokáta anebo
notáře jako kandidáti advokacie nebo notářství.

§ 8.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení jeho ukládá se ministru vnitra
v dohodě s ministry národní obrany a financí.

§ 5.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provésti jej náleží ministru spravedlnosti.

T. Q. Masaryk v, r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

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

Cis. 216.
Zákon ze dne 6. dubna 1920,

Cis. 217.

kterým se prozatímně a částečně mění ustano
vení zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř. z.,
o ustanovení soudcův a přípravné službě soud
covské.
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Až do konce roku 1921 mohou býti do soud
covské služby přijaty a jmenovány soudci po
mocnými osoby, které v době před vyhlášením
tohoto zákona vykonaly zkoušku notářskou.
Samostatnými soudci (§ 2 zákona o organisaci soudní) mohou však býti osoby takové usta
noveny tepťVe, když vykonají doplňovací zkoušku
soudcovskou; podrobná ustanovení o této zkoušce
budou vydána nařízením.
Doplňovací zkoušku soudcovskou vykonati
jest do dvou let od nastoupení služby u soudu.

Zákon ze dne 6. dubna 1920
o upotřebení části správních přebytků hromad
ných sirotčích pokladen.
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Platnost zákona ze dne 3. června 1901, ě. 62
ř. z., o upotřebení části správních přebytků hro
madných sirotčích pokladen, prodlužuje se, pokud
se týče Cech, Moravy a Slezska, do 31. prosince
1920.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§ 3.
Ministrům spravedlnosti, vnitra, sociální péče
a financí náleží jej provésti.

T. Q. Masaryk v. r.
Dr. Veselý v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.

§ 2.
K návrhu presidenta vrchního zemského
soudu může ministr spravedlnosti vykonání do
plňovací zkoušky soudcovské (§ 1) prominouti,
lze-li podle výsledků dosavadní činnosti kandi
dáta notářství, převzatého do .soudní služby,
soudili, že má potřebné vědomosti a praxi k vy
konávání samostatného úřadu soudcovského.

Tusar v. r.
Švehla v. r.

§ 3.
Nevykoná-li převzatý kandidát zkoušku do
plňovací do dvou let anebo ve lhůtě, presidentem
vrchního zemského soudu z důležitých důvodů
prodloužené, a nebyla-li mu dodatečná zkouška
prominuta (§ 2), jest vyloučen z časového po
stupu platového dotud, pokud zkoušku s úspě
chem nevykoná.

kterým se upravují hranice příslušnosti mezi mini
sterstvem vnitra á ministerstvem národní obrany.

Čís. 218.
Zákon ze dne 31. března 1920,

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
V obor působnosti ministerstva vnitra pří
slušejí věci vyživovacích příspěvků pro přísluš-

