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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.

o jednacím řádu rozhodčích soudů pro spory
mezi Státním obilním ústavem a komisionáři,
resp. mlýny sraJuvními.

Článek IV.

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

§ 21.
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. Hotowetz v. r.
Dr. Popelka v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Eatka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Průša v. r.
Husák v. r.
Dr. Kovařík 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:

§ IObvody 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

Článek I.
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.
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§ 3.
Nikdo není povinen úřad rozhodčího přijati.
Z podstatných důvodů může rozhodčí, i iktyž
jmenování přijal, odstoupiti.
§ 4.
Strana, která spor na rozhodčí soud vznáší
(žalobce), jmenuje rozhodčího v žalobě, kterou
podali jest písemně u .předsedy rozhodčího soudu
v tolika vyhotoveních, aby předseda i každý z od
půrců (žalovaných) obdrželi po jednom stejnopise.
Předseda rozhodčího soudu dá žalobu doručiti odpůrci a vyzve jej, aby do 14 dnů jmenoval
rozhodčího.
Stejné vyzvání učiní předseda, když rozhodčí
již jmenovaný odepře přijati úřad rozhodčího nebo
vykonati závazky z úřadu přijatého, zemře, byl
platně odmítnut, anebo z jiných příčin nemůže se
zúčastnili jednání rozhodčílio soudu.
Nevykonala-li strana jmenování rozhodčílio
do 14 dnů od doručení vyzvání, anebo odepřeli-li
dva od ní již jmenovaní rozhodčí úřad přijati,
jmenuje za ni rozhodčího předseda rozhodčího
soudu. Totéž platí, nedohodli-li se o jmenování
společného rozhodčího společníci ve siio.ru (§ 2,
odst. 3.).
O jmenování rozhodčího budiž předsedou vy
rozuměn odpůrce i osoba za rozhodčího ustanovená.
Doručování spisů v tomto paragrafu jmeno
vaných děje se — pokud nemohlo býti doručeno
osobně u soudu — postou anebo notářem do vlast
ních rukou příjemcových.
§ 5.
Rozhodčí, který závazků přijetím úřadu roz
hodčího převzatých nesplní bud vůbec ahebo včas,
ručí stranám za veškerou škodu, která tím byla
způsobena. Na závazek tento budiž rozhodčí ve
vyrozumění o jmenování upozorněn.
§ 6.
Rozhodčí může býti odmítnut z důvodů, které
opravňují strany k odmítnutí soudce v civilním
soudním řízení.
Strana, která rozhodčího jmenovala, může
jej odmítnouti jen, když důvod odmítnutí vznikl
aneb stal se, straně známým teprve pojmenování.
§ 7.

Když byl rozhodčí soud Sestaven, určí předseda
rok k ústnímu jednání o sporu, k němuž obešle
strany i rozhodčí. Jednání před rozhodčím soudem
jest ústní, veřejné, řídí je předseda nebo jeho
náměstek.
Nedostaví-li se některá ze stran k ústnímu
jednání, ač byla řádně obeslána, anebo do jed
nání nevstoupí, budiž jednáno toliko s odpůrcem.
§8.
Rozhodčí soud vyslýchá strany, svědky i znalce
toliko nepřísežně. Prostředků donucovacích nebo

trestů proti stranám ani jiným osobám používati
nemůže.
§ 9.
Úkony soudcovské, které rozhodčí soud sám
není oprávněn prováděti, provede k žádosti před
sedově okresní soud, v jehož obvodu jest úkon
provésti, podle ustanovení civilního řádu soudního.
§ 10.
soud usnáší se většinou hlasů

Rozhodčí
(§ 12 j. n.).
Nejprve hlasuje rozhodčí jmenovaný žalova
ným nebo předsedou za něho, předseda hlasuje
naposledy.
§ 11.
Vyhotovení rozhodčího nálezu doručí se stra
nám osobně rozhodčím soudem, anebo není-li to
možno, poštou nebo notářem. Vyhotovení i prvopis
rozhodčího nálezu opatřiti jest datem, kdy nález
byl vydán, a podpisy všech členů rozhodčího soudu.
Prvopis nálezu i s výkazy o jeho doručení
a ostatní spisy uschová předseda rozhodčího
soudu; byl-h by rozhodčí soud zrušen, odevzdá
předseda spisy tyto okresnímu soudu, v jehož
obvodu působnosti rozhodčí soud zasedal.
Prvopis nálezu i výkazy o doručení jsou
oběma stranám společný.
§ 12.
Nálezem budiž rozhodnuto o věci samé i o
útratách řízení; v nálezu, jímž ukládá se povin
nost k plnění, budiž zároveň určena přiměřená
Lhůta k tomuto plnění. Útratami řízení jsou veškerá vydání, která
k účelnému vedení sporu stranám i soudu rozhod
čímu vzešla.
§ 13.
Rozhodčí nález má mezi stranami účinek
pravoplatného soudního rozsudku.
Odporovati mu lze toliko žalobou o bezúémnost. za podmínek ustanovených v civilním řádu
soudním (§ 595, bod 2-—8., §§ 596 a 597 civ.
řádu soudního ze dne 1. srpna 1895, .é. 112 ř. z.,
a §§ 784—^87 zák. či. I. z ř. 1911).
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem, kdy
uveřejněno jest ve Sbírce zákonů a nařízení. Pro
vedením jeho pověřuje se ministr pro zásobovaní
lidu v dohodě s ministrem spravedlnosti.

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.

Ze státní tiskárny v Prnze

v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Susía v. r.
Dr. Procházka v. r.
Dr. Fainor v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Husák v. r.

