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Cis. 294.

Ochrana tajemství listovního.

Ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920

§ liListovní tajemství je zaručeno; výjimky sta
noví zákon.

o podpisování zákonů a nařízení.

IV.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Ustanovení společná.

§ 1.

§ 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.

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.

§ 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.

Klofáč v. r.
Dr. Franke v. r.
Staněk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r.
Hampl v. r.

§ 14.
Zákon tento tvoří součást ústavní listiny
(§§ 167 a 112 ústavní listiny).
§ 15Jeho 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.

Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Prášek v. r.
Habrman 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

