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kutou od 100 Kč do 1000 Kč neb v^ze-aím (na
území kdysi uherském uzamčením) v trváni od
10 dnů do 3 měsíců. Při opakování může býlí vy
sloven hned trest vězení neb ztráta koncese
(oprávnění).
§ 8.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Všechna dosavadní ustanovení, vydaná dří
vějšími vládami v součástech nynějšího státu če
skoslovenského, jimiž byla upravena živnost zub
ní techniky, se zrušují, pokud jejich platnost se do
časně nezachovává tímto zákonem.
§9.
Provedením tohoto zákona se pověřuje mi
nistr veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy
a ministr obchodu, průmyslu a živností ve sroz
umění s ministrem školství a národní osvěty.

T. G. Masaryk v. r.
Tiisar v. r.
Dr. Heidler v. r.,
Dr. Hodža v. r„
v zastoupení nepřítomného ministra veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy.

Cis. 304.

Zákon ze dne 15. dubna 1920,
kterým se zrušuji ustanovení obecních zřízení
a městských statutů o právu měšťanském.

■ nechávají , se., tyto užitky nadále za stejných, pod
mínek a ve stejné míře, avšak nejvýše na dožití
dočasného poživatele.
§ 4.
Na nemovitosti, ze kterých jako z obecního
statku podle ustanovení obecního zřízení (měst
ských statutů) brali užitky a požitky měšťané,
vztahují se ustanovení zákona ze dne 17. července
191'9, ě. 421 Sb. z. a n.
§ 5.
Ustanovení tohoto zákona vztahují se jak na
obce, tak i na osady.
Na Slovensko se zákon tento nevztahuje.
§ 6,
Práva užívací nebo požívací, na nemovito
stech obce v pozemkových knihách pro měšťany
(měšťanstvo) zapsaná a podle tohoto zákona zru
šená, buďtež na návrh obce nebo dohlédacího
úřadu v pozemkové knize vymazána.
§ 7.
Zákon tento počíná působiti dnem svého vy
hlášení. Provést} jej ukládá se ministru vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Čís. 305.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Nařízeni vlády republiky Česko
slovenské ze dne 26. dubna 1920,

§ 1.
Ustanovení obecních zřízení (městských sta
tutů) o měšťanech a právu měšťanském se zrušují.

jímž se prozatímně upravuje zřízení a působnost
zemědělské rady pro Slovensko.

§ 2.
Užitky z obecního jmění (ústavu, fondů), které
byly dosud vyhrazeny měšťanům, plynou do
obecní pokladny.
Pokud požitky nadací vázány byly podmínkou
měšťanství, nastupuje místo této podmínky pří
slušnost k obci.
'
Správa ústavů, fondů a nadací měšťanských,
určených pro měšťany určité obce, a propůjčování
požitků z nich, pokud již nebyly vykonávány
orgány obecními, přecházejí na orgány tyto.
§3.
Osobám nemajetným, kterým z ústavů, fondů
a nadací, zmíněných v ,? 2, byly již pravoplatně
přiznány užitky, vyhrazené dosud měšťanům, po-

Na základě uh. zák. čl. LXTII. z r. 1912 a zák.
čl. L. z r. 1914 se nařizuje:

Za účelem soustavné péče o zemědělství
a o sociální, osvětové a hmotné potřeby země
dělského obyvatelstva a za účelem hájení a za
stupování zemědělských zájmů na Slovensku se
zřizuje zemědělská rada pro Slovensko se sídlem
v Bratislavě.
§ 2.
Zemědělské radě náleží zvláště:
1. Aby v záležitostech, týkajících se zájmu
zemědělství a zemědělského obyvatelstva, podá
vala vládě a veřejným úřadům dobrá zdání nebo
samostatné návrhy,
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2. aby vládu a veřejné úřady podporovala pra zemědělství a druhého místopředsedu volí výbor
na období tříleté z odborníků zemědělských, kteří
všech opatřeních ve prospěch zemědělství a země.
dle § 7 jsou volitelní do výboru. Členové před
děiskélío obyvatelstva podnikaných,
sednictva
zastávají svůj úřad až do provedení no
3. aby podporovala činnost spolků, družstev
vého
jmenování
neb nové volby.
a institucí, které dle svých stanov a řádů mají za
úkol pěstovali a podporovali zemědělství Vůbec,
Předseda jest zákonným zástupcem země
jednotlivá jeho odvětví nebo hospodářský prů
dělské rady. Bdí nad šetřením zákonné působnosti
mysl,
zemědělské rady a provádí usnesení výboru. Do-í. aby prováděla všechna opatření, nesoucí se mnívá-li se, že nemůže převzíti odpovědnost za
k povznesení zemědělské výroby nebo jejího prů určité usnesení výboru, anebo že některé usnesení
myslu, nokud péče o ně není státní správou přímo výboru příčí se zákonu anebo vybočuje z mezí
působností zemědělské rady, má právo i povin
převzata,
5. aby zakládala a spravovala ústavy, mající nost usnesení to zastaviti a předložití věc ku roz
za účel zlepšení a ochranu zemědělské výroby, hodnutí ministerstvu zemědělství.
nebo ústavy, pečující o kulturní a sociální potřeby
Předseda svolává a řídí schůze výboru. Podzemědělského obyvatelstva,
; pisuje vyřízení za spolupodpisu jednoho z vedou
6. aby opatřovala záležitosti hospodářských cích úředníků kanceláře. Veškerá práva a povin
nosti předsedovy přecházejí v případě jeho zane
učeliišf, pokud jí budou svěřeny,
7. aby obstarávala ty obory veřejné správy prázdnění na prvního místopředsedu, a je-li také
nebo jiné zvláštní úkoly, které zvláštními zákony, tento zaneprázdněn, na druhého místopředsedu.
rameními nebo úředními opatřeními budou jí při
kázány,
8. aby pečovala o řádné upotřebení veřejných
Ministr zemědělství jmenuje zvláštní odbor
příspěvků na zvelebení zemědělství věnovaných, níky za členy výboru zemědělské rady ve smyslu
9. aby vysílala zástupce do všech veřejných §u 4, pol. 2., na období tříleté z osob, jež jsou voli
telný dle ustanovení § 7 do výboru. ,
poradních sbořii nebo korporací, v nichž se pro
jednávají nebo rozhodují záležitosti, týkající se zá
§ 7.
jmů zemědělských.
O své působnosti podává zemědělská rada
Každé župní zastupitelstvo zřízeně na území
každoročně zprávu ministerstvu zemědělství.
Slovenska podle zákona o zřízení župních a okres
K finanční účasti zemědělské rady na nevýdě
ních úřadů v republice Československé volí do
lečných podnicích, které mají sloužiti všeobecným výboru na období tříleté po jednom nebo dvou
zájmům zemědělským, jest třeba souhlasu mini členech a jednom náhradníku, buď ze řad výkon
sterstva zemědělství.
ných zemědělců, hospodářského úřednictva nebo
zřízenectva, neb hospodářského učitelstva. Než
budou ustanovena župní zastupitelstva podle zmí
Zemědělská rada pro Slovensko je veřejno- něného zákona, volí členy výboru zemědělské
právní korporace samosprávná a úkoly jí svěřené rady na místě župních zastupitelstev dosavadní
vyřizuje:
župní správní výbory.
*
Ministr zemědělství vydá bližší ustanovení
1. výbor,
o
provedení
těchto voleb (odstavec 1.) a určí, ko
2. předsednictvo,
lik
členů
v
mezích
odstavce 1. náleží voliti každé
3. kancelář.
mu župnímu zastupitelstvu, pokud se týče každé
§ 4.
mu župnímu výboru správnímu. Za člena nebo
náhradníka může býti volena ta osoba, která dle
Výbor zemědělské rady se skládá:
zákona o volbách župního zastupitelstva jest vo
litelná do dotyčného župního zastupitelstva,
1. z předsednictva (§ 5),
2. ze zvláštních odborníků vládou jmenova
§ 8.
ných (§ 6),
3. z členů, jež volí župní zastupitelstvo (§ 7),
Spolkovým a družstevním organisacírn, které
4. ze zástupců korporací a institucí k tomu dle stanov mají za účel podporovat! zemědělství,
lesnictví a jeho průmysl, nebo některé jeho od
oprávněných (§ 8).
větví a svou působnost vztahují na celé území Slo
§ 5.
venska nebo jeho značnější část, může minister
Předsednictvo zemědělské rady se skládá stvo zemědělství uděliti právo vysílati svého zá
z předsedy a dvou místopředsedů, z nichž před stupce do výboru na dobu volebního období (§7},
sedu a prvního místopředsedu jmenuje ministr Tento zástupce musí vyhovovat! podmínkám § 7.
' .
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Oprávnění toto může býti odvoláno před uplynu
tím volebního období, odpadnou-li podmínky, na
základě kterých bylo uděleno.
§9.
Výbor se schází k poradám zpravidla kaž
dého čtvrt roku a projednává všechny záleži
tosti, náležející do působnosti zemědělské rady.
Dle potřeby může předsednictvo svolati výbor i
v mezidobí. Výbor může pravoplatně jednati, je-li
přítomna mimo předsedajícího aspoň polovina
všech členů výboru a usnáší se nadpoloviční vět
šinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů roz
hoduje předsedající, který jinak nehlasuje.
Usnáší se na jednacím řádu, který schvaluje
ministerstvo zemědělství.
§ 19.
Ministerstvo zemědělství může svěřiti země
dělské radě obstarávání úkolů, náležejících do jeho
'působnosti.
Provádění těchto úkolů a takových, které vy
žadují bezodkladného vyřízení, přísluší předse
dovi^ v dorozumění s vedoucím úředníkem kanceiáře, při čemž má výbor hlas poradní.
§ n.
Ku předběžnému odbornému projednávání dů
ležitých záležitostí může výbor zvoliti stálé nebo
dočasné komise, jednak ze svého středu, jednak
s přibráním jiných odborníků, nebo ustanovitá
stálé odborné znalce. Působnost jejich se určuje
jednacím řádem.
§ 12.
Za účelem sprostředkovámí místního působení
zemědělské rady v jednotlivých správních obvo
dech (okresech), zejména za účelem spojení mezi
zemědělskou radou a kruhy hospodářských zájemníků, napomáhání místním účelům zeměděl
ským a zastupování zemědělské rady, může vý
bor ustanovili své delegáty, jejichž působnost určí
se zvláštní instrukcí, kterou vydá ministr země
dělství.
Delegáti tito mohou býti, objeví-H se toho
potřeba, pozváni předsednictvem na valné shro
máždění ku projednávání zvláště důležitých zále
žitostí, které výbor jemu vyhradil.
§ 13.
Zemědělská rada má svoji kancelář, která jest
podřízena předsedovi. Organiaaci její provede
ministr zemědělství.
§ 14.
Ministr zemědělství může předsedu, místo
předsedy nebo zvláštní odborníky jím jmenované
zbaviti jejich úřadu i před uolynutím jmenovacího
nebo volebního období, jestliže neplní řádně svých
' povinností. V tomto případě, jakož i tehdy, když
některá z těchto osob odstoupí z jiného důvodu,

jest nutno provésti bez prodlení nové jmenování
nebo novou volbu na zbývající volební nebo jme
novací období.
Ministerstvo zemědělství může vysílali do
všech schůzí a porad zemědělskou radou pořáda
ných své úřední zástupce s hlasem poradním.
Provádí úřední a pokladní revisi zemědělské
rady, schvaluje jednací řád a rozhoduje o zasta
vení usnesení výboru (§ 5).
Ministry zemědělství může rozpustiti celý
výbor. V případě tomto jest potřeba provésti nová
jmenování i učiniti opatření k provedení nových
voleb nejdéle do 3 měsíců.
Zároveň učiní ministr zemědělství opatření
o dočasném vedení správy zemědělské rady po
dobu, než se ustaví nový výbor.
§ 15.
Zemědělská rada jest oprávněna v oboru své
působnosti dožadovat! se součinnosti a podpory
státních a jiných veřejných úřadů.
§ 16.
Všichni členové zemědělské rady, předsed
nictvo a členové výboru, jakož i členové komise,
odborní znalci a delegáti konají své práce jako
úřad čestný. Členům předsednictva, výboru a ko
misí, jakož i odborným znalcům náleží však ná
hrada hotových výloh.
§ 17.
Náklad spojený s činností zemědělské rady
uhradí se z prostředků státních. Za tím účelem
předkládá zemědělská rada každoročně návrh
svých potřeb subvenčních i režijních ministerstvu
zemědělství ku schválení.
§ 18.
Zemědělská rada jest pedrobena státnímu do
zoru, zda šetří působnosti jí zákonem vymezené.
Za účelem zjednání nápravy v tom směru zjiště
ných nesprávností může •ministerstvo zemědělství
zemědělské radě uložití příslušná opatření.
§ 19.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Provedení jeho přísluší ministerstvu země
dělství v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tiisar v. r.
Švehla v. f.
Prášek v. r.
Sonntás: v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Heidler v. r..
Dr. Veselý v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Dr. Hodža v. r.
Hampl v. r.

