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§ 37.
Veškerá ustanovení starších zákonův a na

řízení, pokud odporují tomuto zákonu, pozbývají 
platnosti.

§ 38.
Ustanovení tohoto zákona o školách menši

nových (veřejných i soukromých) vstoupí v platnost 
dnem 1. ledna 1921.

Nařízením vlády bude určena doba, kdy 
ostatní ustanovení tohoto zákona budou zcela 
nebo z části provedena, a tímže způsobem budou 
učiněna jinaká nutná opatření k provedení zá
kona. Rovněž nařízením vlády bude určeno, kdy 
provedeno bude zrušení zemských a okresních 
rad školních a tímže způsobem lze na dobu pře
chodní zřídit orgán, jenž by funkce zrušenýsii 
úřadů zatímně vykonával.

Nařízením vlády budou na Slovensku zří
zeny orgány, které budou pověřeny vykonáváním 
oborů působnosti, jež tento zákon přikazuje 
úřadům a orgánům školním. Týmž způsobem bude 
určen den, kterým ustanovení tohoto zákona 
nabudou z části nebo zcela účinnosti na Slo
vensku.

§ 39.
Správa školní v území Podkarpatské Rusi 

bude upravena zvláštními předpisy.

§ 40.
Zákon tento provede ministr školství a ná- 

řodní osvěty v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Habrman v. r.

Cis. 293.

Ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920

o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství 
listovního (podle §§ 197, 112 a 116 ústavní listiny).

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

I.

Ochrana svobody osobní.
§ U '

Nikdo nesmí býti stíhán, leč v případech 
podle zákona dovolených, a to jen soudem neb 
úřadem podle zákona příslušným, a řfeením podle 
zákona upraveným.

§ 2\
Mimo případ přistižení při činu samém ne

smí býti nikdo zatčen, leda na písemný odů
vodněný příkaz soudcův, který musí býti dodán 
při zatčení, a není-li to možno, nejdéle do 24 hodin 
po něm.

§3.
Nikdo nesmí býti orgánem úředním vzat do 

vazby, leč v případech zákonem stanovených, a 
musí býti pak nejdéle do 48 hodin propuštěn 
nebo odevzdán úřadu, který podle okolností pří
padu je příslušný provésti další řízení.

§ 4.
Vyjma případy zákonem stanovené nesmí 

nikdo býti z určitého místa neb území vypovězen 
nebo přidržován k tomu, aby se z určitého místa 
nebo území nevzdaloval.

§ 5.
Za kterých podmínek může býti osoba za

tčená nebo uvězněná na svobodu propuštěna, 
položí-li jistotu, po případě znovu uvězněna, ač 
jistotu položila, stanoví zákon.

II.

Ochrana svobody domovní.
§ 6-

Prohlídka bytu nebo jiných místností ná
ležejících k domácuosti nebo určených ku pro
vozování živností nebo výdělečné činnosti, je pří
pustná pouze v případech podle zákona dovole
ných a to jen soudem neb úřadem po ile zákona 
příslušným a řízením podle zákona upraveným.

§ 7.
Domovní prohlídka je přípustná zpravidla 

(§ 8) jen na základě písemného odůvodněného 
příkazu soudcova, který musí býti doručen při 
jirohlídce, a není-li to možno, nejdéle do 24 hodm 
po ní.

§ 8.
V kterých případech jest přípustná k účelům 

trestního řízení soudního prohlídka i bez písem
ného příkazu soudcova, stanoví zákon. V tomto 
případě musí však orgán vykonávající prohlídku 
vykázati své oprávnění k tomu a vydati osobě, 
u které prohlídku vykonal, na její žádost ihned,

< nebo nejdéle do 24 hodin písemné potvrzení 
o vykonané prohlídce a důvodech pro její pro
vedení a o věcech u ní zabavených.

§ 9-
Zákon stanoví, ve kterých případech, kterými 

orgány a s jakými obmezeními jest přípustná 
prohlídka místností obývacích nebo živnostenských 
(§ 6) k účelům policejním, finančním a k účelům 
veřejné správy vůbec; i pro tyto případy platí 
ustanovení druhé věty § 8.

§ 10.
O každé domovní prohlídce budiž ihned se

psán protokol, v němž dlužno uvésti zákonný 
důvod a důvod podezření, pro který byla pro
hlídka provedena a jaký byl její výsledek. Nebílo-li 
nio závadného shledáno, budiž straně ihned vy
dáno písemné potvrzení.
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Ochrana tajemství listovního.
§ li-

Listovní tajemství je zaručeno; výjimky sta
noví zákon.

IV.

Ustanovení společná.
§ 12.

Poruší-li veřejný funkcionář, úředník nebo 
zřízenec při výkonu úřadu nebo služby ustano
vení tohoto zákona o ochraně svobody osobní 
nebo domovní, budiž potrestán, a to, jedual-li 
se zlým úmyslem, pro zločin těžkým žalářem od 
jednoho roku do pěti let, při zvláště přitěžujících 
okolnostech až do deseti let, jinak pro přestupek 
vězením od jednoho týdne do šesti měsíců.

Při odsouzení pro zločin budiž vysloveno, že 
vinník ztrácí svůj úřad.

Každé odsouzení má v zápětí povinnost 
k náhradě způsobené škody podle ustanovení 
zvláštních zákonů.

§ 13.

Pouze zákonem může býti stanoveno, jakým 
omezením podléhají ustanovení §§ 2 až 9 a 11 
tohoto zákona a § 113 ústavní listiny za války nebo 
tehdy, nastanou-li uvnitř státu nebo na jeho 
hranicích události ohrožující zvýšenou měrou 
celistvost státu, jeho republikánskou formu, ústavu 
nebo veřejný klid a pořádek.

§ 14.

Zákon tento tvoří součást ústavní listiny 
(§§ 167 a 112 ústavní listiny).

§ 15-

Jeho provedení ukládá se vládě.

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Kloíáč v. r.

Sonntág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva 

pro zásobování lidu.
Dr^Hodža v. r. 

Hampl v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Šrobár v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Prášek v. r.

Habrman v. r.

Ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920
o podpisování zákonů a nařízení.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Všichni členové vlády mohou se při pod
pisování zákonů a nařízení dáti zastupovat! jiným 
členem vlády, počítajíc v to i předsedu vlády.

§ 2.

Zákon tento účinkuje od 15. listopadu 1918 
a provádí jej vláda.

T. O. Masaryk v. r.

Tusar v. r,
Švehla v. r.

Sonntág v. r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva 

pro zásobování lidu.
Klofáč v. r.
Dr. Franke v. r. 
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Hampl v. r.

Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r.. 
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Šrobár v. r.

Čís. 295.

Zákon ze dne 9. dubna 1920
o školách národních a soukromých ústavech 

vyučovacích a vychovávacích.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Zákon ze dne 3. dubna 1919, č. 189 Sb. z. 
a n., mění a doplňuje se v těchto hodech:

Článek I.

§ 3, odst. 1.: První věta v posavadním znění 
se zrušuje a bude zníti takto:

„Ani žactvu z míst vzdálenějších 4 km od 
budovy školní nesmí býti přijetí do školy obecné 
neb občanské odepřeno, jestliže a pokud místo 
v učebnách stačí a počet 80 žáků v jedné třídě 
není překročen.11


