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I oto právo rozliodnouti o náboženském vy
znání dítěte vykonává u dětí netnanželských
matka,^li dětí osiřelých ten z rodičů, který žije,
a zemře!i-li oba, zákonný zástupce dítěte do
14 dnu po svém ustanovení. Jsou-li rodiče ne
známí, rozhodne o náboženském vyznání (bezvyznání) dítěte ten, kdo má právo dítě vychovávati.
Neučiní-li osoby shora jmenované o vyznání
dítěte rozhodnutí právě uvedeného, následují po
zákonu děti v manželství zrozené nebo jim na
roven postavené, jsou-li oba rodiče téhož vy
znání neb oba bez vyznání, konfesní (bezkonfesní) stav svých rodičů. Vyznání (bezvyznání)
dětí nemanželských řídí se v tomto případu podle
matky. Nejsou-li v manželství oba rodiče vy
znáním^ stejní, následují děti mužského pohlaví
otce, děti ženského pohlaví matku. Manželé mo
hou však smlouvou ustanovit!, že má tomu býti
naopak, nebo určiti, které děti mají následovat!
ve vyznání otce a které matku.
Reversy, dané některé církvi nebo jejím
funkcionářům nebo. jiným osobám o vyznání dětí,
jsou bezúčinné.
Článek 2.
Kdo má podle předchozích ustanovení právo
určití vyznání (bezvyznání) dítěte, jest oprávněn
vyznání toto způsobem v článku 6. upraveným
potud měniti, dokud dítě samo nenabylo práva
o svém vyznání rozhodovat! (čl. 4.).

§ 3.
Na území dříve uherském platí dosavadní
předpisy.
§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem svého
vyhlášení. Ministrům vnitra, spravedlnosti, škol
ství a národní osvěty a financí se ukládá, aby
zákon tento provedli.
T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r.
Sonntág v. r.
Čís. 278.
Zákon ze dne 14. dubna 1920
o složení a působnosti místních výborů ve Velkém
Brně.
Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
*.

V bývalých obcích, jmenovaných v § 1 zá
kona ze dne 16. dubna 1919, čís. 213 Sb. z. a n„
numo obec Kamenný Mlýn, spravovat! mohou
přikázané obecní záležitosti, spadající do samo
statného neb přeneseného oboru působnosti,
,Č lánek 4.
místní výbory,
Po dokonaném 14. rpce svého věku jest
ď1 2. .
oprávněn každý, svobodně a samostatně rozhoCleny
těchto
místních
výborů jmenuje měst
dovati o svém náboženském vyznání.
ské zastupitelstvo Velkého Brna do 14 dnů po
svém ustavení z občanů v té které obci bydlících
—
Článek 6.
a tam volitelných na základě návrhů oněch vo
Aby vystoupení z církve bylo po zákonu lebních skupin, jež účastnily se voleb tohoto
účinné, jest nutno, aby vystupující oznámil je městského zastupitelstva, v poměru hlasu, jež ve
okresnímu politickému úřadu místa svého byd prospěch té které skupiny volební byly v jednot
liště nebo, nemá-li v obvodu platnosti tohoto livých částech Velkého Brna odevzdány, a podle
zákona svého bydliště, u okresního politického zásad řádu volení v obcích ze dne 31. ledna 1919
úřadu své obce domovské.
čís. 75 Sb. z. a n.
I
Právní účinky vystoupení z církve nastávali
Ve sporných případech rozhodne politická
duem^ohbtrozn^ihělll. UkTé^í pcUificR ítfát" správa zemská konečně.
vydá podátéTi piseniES'' vyřízení a současně vy
§3.
rozumí o tom představeného nebo duchovního
V
částech
města
s
obyvatelstvem do 10.000
správce opuštěné církve.
mají
místní
výbory
18
členů, v ostatních 24
.. Vst«P
nově zvolené církve oznámí vstu
pující představenému nebo duchovnímu správci členů.
§ 4.
této církve.
Členství
v
městském
zastupitelstvu brněn
§ 2.
ském
je
slučitelné
se
členstvím
v místním výboru.
Veškerá podání úřadům, veškeré protokoly,
přílohy těchto podaní a protokolů jakož i opravné
§ 5.
Prostředky řádné i mimořádné, jež činí se na
Místní výbory volí ze svého středu před
podkladě
ku provedení zákona z 25. května sedu a dva jeho náměstky podle zásad řádu vo
1868, č. 49 ř. z., jakož i zákona tohoto, jsou prosta lení v obcích ze dne 31. ledna 1919, Čís. 75 Sb.
poplatků kolkovních.
z. a n.
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Čís. 280

Bližší předpisy o působnosti místních výborů
podle § 1 jakož i o poměru městského zastupi
telstva k nim, jmenovitě též předpisy, kdy mříže
zastupitelstvo Velkého Brna jednotlivé členy
místních výborů neb celé výbory odvolat!', pří
sluší stanovití městskému zastupitelstvu za
schválení vlády.
R,^ 7/ .

Zákon za dne 9. dubna 1920
o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy
v Čechách, ua Moravě a ve Slezsku.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem svého
vyhlášení; provésti jej přísluší ministru vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
švehla v. r..
,?

Čís. 279.

Zákon ze dne 14. dubna 1920
o Úpravě státní služby pro zvelebování živností.
Národní shromáždění republiky českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§1.
Vláda se zmocňuje provésti vybudování a órganisaci státní služby pro zvelebování živností
v republice československé.
§2.
Poměr státní služby (§ 1) k mimosíátní službě
pro zvelebování živností a domácké výroby upra
ven bude vládním nařízením.
§ 3.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlášení.
§ 4.
Provést: je] ukládá se ministrovi průmyslu,
obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými
ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Heidler v. r.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské uisnieslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vládě přísluší činiti veškerá opatření správní,
jež podle dosud platných zákonů vyhrazena byla
působnosti zemských sněmů v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku.
Totéž platí i v případech, kdy se k správnímu
opatření vyhledávalo podle dosavadních zákonů
usnesení zemského sněmu, schváleného císařem.
§ 2.
Pokud podle dosud platných zákonů lze za
věsti dávky a přirážky zemské, okresní a obecní
toliko na základě zvláštního zákona zemského, na
stupuje na místo tohoto zákona usnesení vlády.
§ 3.
Vydáni, jež nejsou zařaděna do zemského roz
počtu, lze učiniti jenom se schválením vlády.
Vláda je povinna podávali Národnímu shro
máždění pravidelné zprávy o veškeré činnosti
zemských správních výborů (komisí), zejména
o zemských rozpočtech a účetních závěrkách.
§ 4.
Zákon teno nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
§ 5.
Zákon provede vláda.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Kloíáč v. r.
Sonníág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva
pro zásobování lidu.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Wlnter v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Hampl v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Heidler v. r.
Prášek v. r.

I jfc.

Ze státní tiskárny v Prače.

