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uhelné rady vyslali kdykoli komisaře, kteří mohou 
kdykoli promluviti a činiti návrhy, o nichž se 
učiní usiiesení.

Jinak zastává funkci vládního komisare 
v uhelné radě její předseda, po případě jeho .ná
městek.

§ 44.

K vyzvání ministerstva veřejných prací jsou 
podnikatelé dolů, koksoven, buletáren, plynáren, 
briketáren, obchodníci uhlím, spotřebitelé uhlí, 
sdružení spotřebitelů povinni podávati výkazy o 
výrobě, vlastní spotřebě, odbytu, druzích uhlí, 
výrobních výlohách a jiných okolnostech důleži
tých pro uhelné hospodářství.

VII.

Provádění rozkazů v uhelném 
hospodářství.

I 45.
Proti nařízením báňských dozorčích úřadů, 

týkajícím se úpravy a zlepšení provozu hor jest 
přípustno odvolání do 30 dnů, jež má účinek 
odkládací vyjímaje případ, že by bylo nebezpečí 
v prodlení a rozkaz výslovně uvedl, že odklad 
není přípustný.

VIII.

Tresty a řízení trestní.

§ 46.
Přestupky ustanovení zákona ze dne 9. dubna 

1920, č. 260 Sb. z. a n., neb tohoto nařízení 
trestají se dle § 26 zmíněného zákona.

Přestupek zjistí se orgány ministerstva ve
řejných prací (uhelným oddělením, , uhelnými 
inspektory, báňským hejtmanstvím, revírním báň
ským úřadem), provésti trestní řízení pak náleží 
k návrhu uhelné rády, uhelných inspektorů neb 
ministra veřejných prací řádnému soudu.

§ 47.
Proti majitelům dolů, kteří se^ zpěčují pro

vádět! nařízení o úpravě a zlepšeni provozu hor, 
zakročí příslušný revírní báňský úřad dle usta
novení §§ 170—175, 220, 221, 224, 232—234, 
243, 244, 250, 253—262 ob. hor. zák.

§ 48.
Kdo se zpěčuje podati výkazy dle ustanovení 

§ 25 zákona, případně §§ 41 a 44 tohoto nařízení, 
bude k návrhu úřadů uvedených v § 46 tohoto 
nařízení potrestán okresní politickou správou, na 
Slovensku a v Podkarpatské Rusi administrativní 
policejní vrchností I. stolice pořádkovými poku
tami až do 10.000 Kč.

Předběžné řízení provede báňský revírní úřad, 
případně uhelný inspektor.

Soudní řízení trestní dle § 26 zákona, pří
padně § 46 tohoto nařízení se těmito tresty ne
ruší.

IX.
Ustanovení stran Slovenska 

a Podkarpatské Rusi.

§ 49.

Působnost revírních báňských úřadů podle 
zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z, a 
n.. a dle tohoto nařízení obstarávají na území 
dříve uherském báňské ko nisariáty, a kde není 
zvláštního báňského komisariátu, báňské kapita- 
náty; působuost báňského hejtmanství obstarávají 
v tomto území báňské kapitanáty.

X.
Účinnost a provedení tohoto nařízení.

§ 50.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 15. listo

padu 1920.

§ 51.
Ministrům veřejných prací, financí a obchodu 

se ukládá, aby provedli toto nařízení v dohodě 
se zúčastněnými ministry.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r. 
Kusák v. r.

Čís. 605.

Nařízeni vlády republiky Československé 

ze dne 6. listopadu 1320

o místních radách školních a o místních výborech 
školních (pro školy menšinové).

Dle § 38 zákona ze dne 9. dubna 1920, čís. 
292 Sb. z. a n., 'jímž se upravuje správa školství, 
se nařizuje:

Článek I.

8 i!a-' a*
§§ 17 až 32 zákona ze dne 9. dubna 1920, 

č. 292 Sb. z. a n., nabývají účinnosti dnem, kdy 
| vyhlášeno bude toto nařízení.
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§ 2.
Místní rady školní zřízené v jednotlivých, 

školních obcích v Cechách, na Moravě a ve Slez
sku dle zákonů zemských o dozoru ke školám 
se rozpouštějí dnem 31. prosince 1920. Na jejich 
místě vstoupí v Cechách, na Moravě a ve Slezsku 
v činnost místní rady školní, pokud se týče místní' 
výbory školní, zřízené podle zákona ze dne 9. 
dubna 1920, č. 292 Sb. z. a n., a podle tohoto < 
nařízení.

§ 3.

Předsedové dosavadních místních rad škoN 
nich jsou osobně odpovědni za to, aby úřední 
agenda, spisy, peníze, cenné papíry, budovy, po
zemky, nářadí, fondy, nadace a j., pokud jsou 
v opatrování a správě místní rady školní, ode
vzdány byly řádné místní radě školní, nové usta
novené.

Ve sporných případech přísluší rozhodovat! 
okresní radě školní nebo jejímu zmécněnci.

1M. i.

. Jíové místní rady školní vstoupí v činnost 
dnem 1. ledna 1921. Až do skuteéaéhó ustavení 
se jich obstará nutné práce místní rady školní 
její dosavadní předseda.

Článek II.

O místních radách školních.

§ 5.

K §§ 17 až 22 zákona.

V každé obci školní (újezdě) zřídí se zpra
vidla jediná místní rada školní. Pro školy menši
nové dle § 2 zák. ze dne 9. dubna 1920, č. 292 
Sb. z. a n., se zvláštní místní rada školní nezřídí.

Pokud v některých školních obcích zřízeny 
jsou školy jiného vyučovacího jazyka, než jest 
jjizyk náiodnostní V( táiny, a nejsou-li tyto školy 
školnmi menšinovými ve smyslu § 2 uvedeného 
zákona, rozhodne úřnd v tj 22 zák., pokud se 
týče funkcionář v § 12 tohoto nařízení jmeno
ván v obdobně podle § 22 zák , má-li se pro tyto 
školy zřídili zvláštní místní rada (rady) školní.

O rozděl ní velikých školních obcí, jakož i 
dosavadních samostatných městských okresů škol
ních ve školní obvody a o zřízení příslušných 
zvláštních místních raď školních pro né dle § 22 
citov. zákona rozhodne úřad v témže paragrafu zák., 
pokud se týče fuukcionář v § 12 tohoto nařízení 
jmenovaný.

§ 6.
K § 20 zákona.

\olby zástupcův učitelstva do místní školní 
rady vykoná toliko učitelstvo ustanovené a činné 
při oněch veřejných školách, jež budou této místní

radš školní přikázány. Je-li místní radě školní 
přikázána toliko jediná škola, vykoná volbu zá
stupců konference učitelského sboru této školy, 
svolaná podle oddílu XI. první hlavy řadu škol
ního a vyučovacího ze dne 29. září i 905, č. 159 ř. z.

Je li místní radě školní přikízáno někobk 
škol, vykoná sě volba ve společné konferenci uči
telstva všech těchto škol. Konferenci tuto svolá 
a řídí službou nejstarší správce školy nejvyšší 
kategorig. Rózestoupí-li se konference pro vyko
nání oddělené volby na skupiny uvedené v § 20 
zákona^ řídí volbu v každé skupině člen této 
skupiny službou nejstarší a k volbě oprávněný. 
Volba koná se lístky. Zvolen je ten, kdo nabyl 
nadpoloviční většiny hlasů. Nedosáhl-li žádný 
z kandidátů při prvé volbé nadpoloviční většiny, 
vykoná se volba užší mezi kandidáty, kteří při 
prvé volbě dostali největší počet hlasů. Při užší 
volbě pokládají se za zvolené kandidáti, kteří do
stali největší počet hlasů. Hlasj, které připadly 
kandidátům do užší volby nepojatým, jsou ne
platný. Při rovnosti hlasů rozhodne los.
P Právo voliti přísluší všem členům konference, 
jimž náleží plné právo hlasovací v učitelské koa- 

.feienci podle .§5 141 a 142 řádu školního a vy
učovacího. I předseda hlasuje.

Volen býti může člen, jemuž náleží právo 
hlascvaeí, je-li zářoveň volitelný do obecního za
stupitelstva (^§ 4 a 5 zákona ze dne 31. ledna 
1919, č. 75 Sb. z. a n.).

Zemře-li některý ze zástupcův učitelstva 
v mPtní radě školní, odejde-li do výslužby, nebo 
vystoupí-li z ní z jiného závažného důvodu, '7* 
koná se ihned volba doplňovací bud tou kterou 
skupinou učitelstva, bud konferencí plenární, ob
dobně podle předchozích ustanovení.

O kuždé volbé sepíše se stručný protokol, 
který podepíší předsedové plena a skupin a čle
nové plena a skupin sčítáním hlasů pověření. Pro
tokol uloží se ve spisech místní rady školní. Vý
sledek voleb ohlásí předseda konferenčního plena 
písemně žujmí (okresní) radě školní.

Ve všech pochybných a sporných případech 
volby se týkajících rozhoduj 1 nadřízená župui 
(okresní) rada školní, v poslední stolici pak mi* 
n;str školství a národní osvěty.

§ 7.
K § 21 zákona.

Župní rada školní (v přechodné d ibě okresní
rada školní) je poanna, aby starost im politických
obcí, jichž zastupitelstva vykonati mají vodní 
členů místní rady školní, bez průtahu oznámila, 
kolik zástujiců obcí (újezdu) má se zvoliti úhrnem 
a kolik jich připadá na každou politickou obec 
podle počtu obyvatelstva na tom území politicko 
obce, které jest součástkou obce školní. Při tom 
nechd jim výslovné doporučí zásadu uvedenou

\
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v poslední větě § 21 zákona. Výsledek voleb 
ohlásí starosta každé obce župní (okresní) radě
školní.

§ 8.
K §§ 19, 24, 29 a 31 zákona.

Ustavující schůzi místní rady školní nově 
zvolené svolá župní (okresní) rada školní nejdéle 
do 14 dní po tom, kdy volby do místní rady 
školní nabyly právní platnosti, a vyšle k ní svého 
zmocněnce, který přijme ode všech členů slib na
řízený v § 31 zákona. Výhrady nebo dodatky ke 
slibu pokládají se za odepření slibu a za odmít
nutí přijmouti volbu s účinky § 29 zákona. Za 
přítomnosti zmocněnce župní (okresní) rady školní 
zvolí členové nové místní rady školní, kteří vy
konali slib, za předsednictví věkem nejstaršího 
člena předsedu a jeho náměstka obdobně podle 
list! novení § 61 zákona ze dne 31. ledna 1919, 
č. 75 Sb. z. a n., o řádu volení v obcích.

Členství v místní radě školní jest 'funkcí 
čestnou.

Člen, jenž byl zvolen předsedou nebo ná
městkem předsedy, jest povinen yolbu přijmouti, 
nezastával-li funkce této v předchozím období; 
odepře-li zvolený funkci přijmouti nebo vykoná- 
vati, může býti potrestán župní (okresní) radou 
školní pokutami od 20 do 500 Kč ve prospěch 
místního fondu chudinského.

§ 9.
K § 23 zákona.

Zákonem stanovené čtyřleté období funkční 
místní rady školní nelze prodloužiti.

Župní (okresní) rady školní jsou povinny 
dbáti toho, aby po každé na sklonku čtyřletého 
funkčního období byly volby do místních rad 
školních a ustavení nové místní rady školní 
včas provedeny.

,§ io.
. K § 25 zákona.

Ustanovení §§ 11 a 12 českého zemského 
zákona o dozoru ke školám ze dne 24. iínoi'a 1873, 
č. 17 z. z., a zc dne 24. .června 1890, č. 46 z. z., 
pak §§ 9 a 10 moravského zemského zákona ze 
dne 12. ledna 1870, č. 3 z. z., konečně §§ 7 a 8, 
slezského zemského zákona ze dne 28. února 
1870, č, 18 z. z.,, o působnosti místních rad škol
ních, nahrazena byla zcela §em 25 zákona z 9. dubna 
1920, č. 292 Sb. z. a n., a pozbyla tedy platnosti.

Naproti tomu zůstávají v platnosti ustano
vení o působnosti místních rad školních podle 
všech jiných platných zákonů a zvláště podle 
zemských zákonů o zřizování, navštěvování a vy
držování škol a o právních svazcích učitelstva, 
pokud nejsou v odporu se zákonem posléze uve
deným.

Rovněž zůstává v platnosti působnost m stní j 
rady školní vymezená řádem školním a vyuéova- j

eím s ostatními platnými nařízeními vyšších úřadů 
školních, pokud neodporují § 25 zákona.

Do působnosti místní rady školní nenáležejí 
však cvičné školy spojené s ústavy učitelskými; 
toliko tam, kde se školy tyto vydržují zcela nebo 
z části z prostředků školní obce, má místní rada 
školní při nich působnost uvedenou v § 25 zá
kona.

Působnost místní rady školní týká se veřej
ných škol obecných a občanských, kursů a vý
chovných rístavů, které náležejí do oboru školy 
obecné, jakož i veřejných škol mateřských ve 
školní obci (újezdě), vyjímajíc školy menšinové ve 
smyslu § 2 zákona.

Rovněž nevztahuje se působnost místní rady 
školní na soukromé školy a ústavy v školní obci 
zřízené.

členové místní rady školní mají právo navště- 
vovati školy místní radě školní přikázané a býti 
přítomni při vyučování. Nemají však práva jak
koliv zasahovati do vyučování a práce školní.

K výkonu práv těchto může místní rada 
školní ustanoviti trvale nebo dočasně některého 
ze svých členů.

Místní rada školní může se usnésti o svém 
jednacím řádě, který vyžaduje schválení župní 
(okresní) školní rady.

§ 11.
Přímý dozor k činnosti místních rad škol

ních vykonávati budou župní a obvodní inspek
toři (inspektorky) školní (§ 34 zákona) a — do
kud nebudou zřízeni — zemští a okresní inspek
toři školní. Předsedové místních rad školních 
nebo jejich náměstkové jsou povinni podávati 
těmto inspektorům na požádání všecky potřebné 
zprávy a umožňovati jim volný přístup ke' spi
sům, protokolům a jiným úředním pomůckám 
místní rady školní.

§ 12.
Dokud nebudou zřízeny župní rady školní, 

příslušeti bude úkol, vytčený jim §§ 21, 27, 28 
a 31 zákona, okresní radě školní a úkol, vytčený 
jim v §§ 22 a 30 zákona, předsedovi zemské 
rady školní.

Článek III.

O mísíních výborech školních (pro školy 
menšinové).

§ 13.
K § 32 zákona.

V obci, v níž jest škola menšinová ve smyslu 
§ 2 zákona nebo několik takových škol téhož ja
zyka vyučovacího, zřídí se místní výbor školní 
(pro školy menšinové). O školních obcích se 
značnějším počtem škol menšinových platí obdobně 
ustanovení § 22 zákona; svolení rozděliti školní

171
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obec v několik obvodů menšinových škol přísluší 
však ministru školství a národní osvěty, nikoli 
župní radě školní.

Š 14.

Místní výbor školní (pro školu menšinovou) 
skládá se ze zástupců školy a ze zástupců ro
dičů. Funkce členů místního výboru školního jsou 
čestné.

§ 15.

Zástupce školy zvolí učitelstvo ustanovené 
při školách, o něž podle § 13 jde, a to obdobně 
podle ustanovení § 20 zákona, pokud se týče § 6 
tohoto nařízení s tou obměnou, ž.e se protokol 
o volbě uloží ve spisech místního výboru škol
ního (pro školu menšinovou) a že se výsledek 
voleb ohlásí státnímu inspektoru školnímu, jemuž 
jsou menšinové školy v obci přikázámy. Inspektor 
tento je také povolán, aby rozhodoval v pochyb
ných a sporných případech volby se týkajících.

§ 16.
Zástupců rodičů je vždy dvakráte tolik jako 

zástupců školy. Je-li místnímu výboru školnímu 
(pro školy menšinové) přikázáno několik škol, 
přidělí se z úhrnného počtu zástupců rodičů 
každé škole poměrný díl připadající na ni podle 
úhrnného počtu dětí do školy chodících.

Úhrnný počet zástupců rodičů a rozdělení 
jeho podle škol určuje státní inspektor školní, 
jemuž jsou menšinové školy v obci přikázány.

Volba zástupců provede se na valném shro
máždění rodičů podle škol; toto shromáždění 
koná se, některou neděli odpoledne. Právo voliti 
a volenu býtí přísluší rodičům dítěte do školy 
.chodícího anebo jejích zákonnému zástupci. 
Správce každé menšinové školy pozve osm dní 
napřed písemně, a to po,případě prostřednictvím 
školních dětí, rodiče dítek do školy chodících, 
případně , povolané zástupce rodičů (poručník, 
pěstoun atd.) na schůzi uváděje dobu, místo a 
účel schůze. Pozvánky označené úřední pečetí 
napíší si, pokud, lze, a doručí děti samy a vrátí 
je rodiči neb iejich zástupci podepsané správci 
školy. S pozvánkou doručí děti rodičům neb jich 
zástupcům též jednoduché legitimace s otiskem 
pečeti školní, které opravňují k účastenství na 
schůzi.

Správce školy zahájí schůzi a dá zvolit! 
předsednictvo (předsedu, jeho náměstků a zapi
sovatele), načež, se provede volba členů místního 
výboru školního (pro školu menšinovou), a to 
lístky. Za zvolené pokládají se ti, kdož obdrželi 
nejyyšší počet hlasů; při rovnosti hlasů rozhodne 
los.' Výsledek volby ohlásí předseda schůze nebo 
jeho zmocněnec správci menšinové školy místní, 
a je-li jich několik, službou nejstaršímu správci 
menšinové školy nejvyšší kategorie, který oznámí 
jej státnímu inspektoru školnímu.

§ 17.

Ustavující schůzi místního výboru školního 
(pro školu menšinovou) svolá správce menšinové 
školy v obci, pověřený státním inspektorem, do 
8, dnů po vykonané volbě. Schůzi tu řídí věkem 
nejstarší člen místního výboru školního (pro 
školu menšinovou) a dá provésti volbu předsedy, 
jeho náměstka a jednatele obdobně podle usta
novení § 61 řádu volení v obcích ze dne 31. led
na 1919, čís. 75 Sb. z. a n.

Předseda, náměstek, jednatel a ostatní čle
nové místního výboru školního (pro školu menši
novou) jsou povinni slíbiti do rukou státního 
inspektora školního věrnost republice, jakož i že 
budou zachovávati zákony a platná nařízéní a 
dbáti zájmu a prospěchu školy.

§ 18.
Funkční období členů místního výboru škol

ního (pro školu menšinovou) začíná se 1. ledna 
a trvá čtyři léta. Místní výbor obnovuje se však 
z poloviny vždy po dvou letech. Po uplynutí 
prvých dvou let vylosuje se polovina nebo nej- 
bližší nižší počet zástupců školy a zástupců ^ro
dičů a provede se volba doplňovací. V dalších 
obdobích dvouletých vystoupí vždy ti členove, 
kteří zasedali ve výboru po čtyři léta.

Při doplňovacích volbách provede se taký 
dodatečná volba členů, kteří snad z různých pří
čin mezi časem z výboru vystoupili.

§ 19-
Úkolem místního výboru školního (pro školu 

menšinovou) jest:
1. aby byl pomočen při opatřování hospo

dářských potřeb školy (stavba a udrŽQvání školní 
budovy a místností, topení, osvětlování a čištěni, 
opatření a udržování školního nábytku a nářadí, 
obstarávání potřeb a prací při obdělávání škol
ních zahrad a pozemků, opatřování pomůcek 
učebních pro chudé žactvo a jiné) podle zvlášt
ních předpisů, které vydá; ministr školství a ná
rodní osvěty v dohodě s ministrem financi;

2. aby dohledal ke školní docházce a spolu
působil, když zanedbání školy se tresce, .vše
obecně podle předpisů platných pro místní iacy 
školní; za tím účelem má právo nahlíželi i i ý 
obecní matriky školní a činiti z ní výpisy u mi» 111 
rady školní (§ 25) odst. 6., zákona);

3. aby podporoval učitelstvo ,v jeho povo
lání, zvláště pak při vykonávání kázně, aby i> 0 
nad tím, jak se mládež mimo školu chová, a naa 
vším co. má vliv na vychovávání mládeže mim 
školu.

Mimo to příslušejí místnímu výboru školm®^ 
(pro školu menšinovou) povinnosti a vPraVíh “ja 
mu přikáží jiná nařízení vlády a vyšších m 
školních.
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Členové místního výboru školního (pro školu 
menšinovou) mají právo navštěvovati školy míst
nímu výboru školnímu (pro školu menšinovou) 
přikázané a býti přítomni při vyučovápí. Nemají 
však práva jakkoliv zasahovati do vyučování a 
práce školní.

K výkonu práv těchto může místní výbor 
školní (pro školu menšinovou) ustanoviti trvale 
nebo na přechodnou dobu některého ze svých 
členů.

§ 20.

O způsobu úřadování místních výborů škol
ních (pro školy menšinové) platiti budou obdobně 
ustanovení §§ 24, 26—28 a 31 zákona ze dne
9. dubna 1920, čís, 292 Sb. z. a n., s tím roz
dílem, že si předseda vyžaduje rozhodnutí o za
staveném usnesení od příslušného státního inspek
tora školního.

Ukáže-li se toho potřeba, může ministr škol
ství a národní osvěty vydati jednací řád pro 
místní školní výbor (pro školu menšinovou).

Ministr školství a národní osvěty může v pří
padě, že by činnost místního výboru školního 
(pro školu menšinovou) poškozovala zájem státu 
nebo činnost školy, místní výbor školní (pro 
školu menšinovou) rozpustiti a přenésti jeho 
působnost na orgán jiný, který uzná vhodným.

Článek IV.

§ 21.

§ I-

Obvody slúžnovských okresů turňanského a 
moldavského se slučují v jeden okres slúžnovský 
se sídlem v Moldavě.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinností dnem. vyhlá
šení a provede je ministr vnitra.

Černý
Dr. Popelka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fatka v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. říotowetz v. r. 
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.

Čís. 607.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 6. listopadu 1920
o jednacím řádu rozhodčích soudů pro spory 

mezi Státním obilním ústavem a komisionáři, 
resp. mlýny sraJuvními.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z. a n., se nařizuje toto.:

Článek I.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení; na Slovensko se nevztahuje.
Provede je ministr školství a národní osvěty 

v dohodě s ministrem vnitra.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Burger v. r. 
Dr. Eatka v. r. 
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r. 
Husák v. r.

Čís. 606.
Nařísení vlády republiky Československé 

ze dne 6. listopadu 1920

o sloučení obvodu shižnovskéíio úřadu v Turně 
s obvodem slúžnovského úřadu v Moldavě se 

sídlem v Moldavě.
Dle § 1, č. 2., zákona ze dne 22. března 

1920, č. 210 Sb. z. a n., se nařizuje:

Jednací řád rozhodčího soudu ustano
veného podle § 8 nařízení ze dne 25. 

června 1920, čís. 404 Sb. z. a n.

§1.

K rozhodování sporů mezi Státním obilním 
ústavem na straně jedné a mlýny, jinými 
jimateli nebo komisionáři na straně druhé (§ 8, 
odst. 3., nařízení ze dne 25. června 1920, č. 404 
Sb. z. a n.) zřízeny jsou rozhodčí soudy: v Praze, 
v Brně, v Opavě, v Bratislavě, v Užhorodě..

Místní obvod působnosti těchto rozhodčích 
soudů shoduje se s obvody zemských obilních 
ústavů, v jichž sídle jsou zřízeny.

§ 2.
Rozhodčí soud (§ 1) skládá se z předsedy 

nebo jeho náměstka, dvou rozhodčích a zapiso
vatele.

Předsedu a jeho náměstka jmenuje ministr 
pro zásobování lidu ze soudců z povolání najeden 
rok.

Rozhodčí jmenuje každá ze sporných strau 
(po jednom). Bylo-li by na straně odpůrce Stát
ního obilního ústavu více osob (společníků ve 
sporu), jmenují všechny jen jediného rozhodčího;'

Zapisovatele určí přednosta soudu, v jehož 
budově rozhodčí soud zasedá.


