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Vládne nariadenie 
zo dňa 31. januára 1924,

ktorým sa upravuje užívanie jazykov pre 
župné zastupitel’stvá, župné výbory a okresně 
výbory, sriadené podlá vládneho nariadenia 
zo dňa 26. októbra 1922, č. 310 Sb. z. a n.

Vláda československé] republiky nariaďuje 
podlá § 8 zákona zo dňa 29. februára 1920, 
č. 122 Sb. z. a n., ktorým sa ustanovuj ú zá
sady jazykového práva v Československé]' re- 
publike:

Č1 á n o k 1.
(!) župan ako předseda župného zastupi

telstva, župného výboru a komisií, ako aj 
osoby iné, poverené předsednictvem v ieh 
schódzaeh, zpravodaj ovia, zapisovatelia, veri- 
fikátori zápisov, ďalej úradníci župného 
úřadu alebo úradov v župě, ktorí sa schodzok 
zúčastnia, užívajú v pojednávaní jazyka 
statného.

(2) Prejavy členov župného zastupitelstva 
(výboru, komisií) dejú sa v jazyku státnom. 
Členovia, ktorí sú příslušníci jazyka národ
ně]' menšiny (§ 2 jazykového zákona), móžu 
činit’ prejavy vo svojom jazyku podlá usta
novení následuj úceho článku, nepoužívajú-li 
jazyka štátneho.

Č1 á n o k 2.

(!) V župnom zastupitelstvo (výbore), 
ktorého posobnost’ sa vztahuje na súdny 
okres, v ktorom podlá posledného súpisu ludu 
bývá aspoň 20 percentov statných občanov 
toho istého, avšak iného jazyka ako česko
slovenského, možu členovia župného zastupi
telstva (výboru, komisií), ktorí sú přísluš
níci jazyka tejto menšiny, v tých veciach, 
ktorých pojednávanie náleží župnému zastu
pitelstvu (výboru) na základe toho, že jeho 
posobnost vztahuje sa na tento súdny okres, 
v pojednávaní župného zastupitelstva, výboru 
a komisií činit prejavy, podávat návrhy, do
tazy a sťažnosti vo svojom jazyku a pri hla
sovaní podlá mien v tomto jazyku hlasovat.

(2) Kde v župě podlá posledného súpisu 
ludu bývá aspoň 20 percentov štátnych ob
čanov toho istého, avšak iného jazyka ako 
československého, možu členovia župného za- 
stupitelstva (výboru, komisií), ktorí sú pří
slušníci jazyka tejto menšiny, v pojednávaní 
župného zastupitelstva (výboru) a komisií

27. činit prejavy, podávat návrhy, dotazy a sťaž
nosti vo svojom jazyku a pri hlasovaní podlá 
mien v tomto jazyku hlasovat.

(s) K návrhom, dotazom a sťažnostiam 
(odst. 1. a 2.) má podáváte! právo připojit 
sám písomne překlad do štátneho jazyka; ne- 
urobí-li tak, obstará překlad župný úřad. Ak 
sú takéto návrhy, dotazy a sťažnosti krátké 
a jednoduché a nezdržuje-li sa tým pojedná
vanie, předseda podlá svojho uváženia buďto 
sám ich ihned’ přeloží, alebo dá ich přeložit. 
Podkladem pojednávania, potažné odpovědi, 
sú tieto československé překlady.

(4) Formula o slube členov župného za
stupitelstva prečíta sa členom župného za
stupitelstva, ktorí sú příslušníci jazyka men
šiny zmienenej v odstavci 1. a 2., tiež v ich 
jazyku a členovia tito možu vo svojej řeči 
slub skladať.

(5) V zápisech zaznamenajú sa prejavy 
členov, ktorí sú příslušníci zmienenej men
šiny, přednesené v jazyku tejto menšiny, po- 
kial sú predmetom zápisu, v Českosloven
skem překlade, ktorý obstará župný úřad, 
nepřipojí-li člen sám do 24 hodin překladu.

(g) Odpovedá-li župan písomne na dotaz 
alebo sťažnosť, podanú v jazyku zmienenej 
národnej menšiny, připojí sa tiež překlad 
v řeči dotazovatela (sťažovatela).

Č 1 á n o k 3.
Předsedovi župného zastupitelstva (vý

boru) sa ponechává, aby zariadil, ako majú 
byť obstarávané potřebné překlady. ^ Před
seda má právo dat preskúmať a podlá po
třeby opravit překlad, ktorý připojil člen 
sám.

člán ok 4.
O tom, v akom jazyku Izá činit podania na 

župné zastupitelstvo (výbor) a v akom ja
zyku majú byť tieto podania vybavované, 
platia tie isté předpisy, ako pre župný úřad.

č 1 á n o k 5.
župan sprostredkuje styk župného zastu

pitelstva (výboru) na vonok podlá predpisov 
jazykového zákona a prevádzacieho nariade
nia k němu vydaného, platiacich pre župný 
úřad.

č 1 á n o k 6.
(!) Okresný náčelník ako předseda ©křes

ného výboru a okresných komisií a osoby po
verené předsednictvem v ich schodzach, ďa-
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lej úradníci župného a okresného úřadu, ktorí 
sa zúčastnia schodzok, užívajú v pojednávaní 
jazyka štátneho.

(2) Prejavy členov okresného výboru (ko- 
misií) dejú sa v jazyku štátnom. členovia, 
ktorí sú příslušníci jazyka národnej menšiny 
(§ 2 jazykového zákona), můžu činit’ pre
javy v svojom jazyku podFa ustanovení člán
ku 7. a 8., nepoužijú-li jazyka štátneho.

Č1 á n o k 7.
(!) V okresnom výbore, ktorého posobnost’ 

vztahuje sa na súdny okres, v ktorom podl’a 
posledného súpisu l’udu bývá aspoň 20 per- 
centov štátnych občanov toho istého, avšak 
iného jazyka ako československého, možu 
členovia okresného výboru (komisií), ktorí 
sú příslušníci jazyka tejto menšiny, v tých 
veciach, ktorých pojednáváme náleží okres- 
nému výboru na základe toho, že jeho posob
nost’ vztahuje sa na tento súdny okres, činit 
prejavy, podávat návrhy, zprávy, dotazy a 
sťažnosti vo svojom jazyku a pri hlasovaní 
podta mien v tomto jazyku hlasovat.

(2) Kde v obvode okresného úřadu podlá 
posledného súpisu 1’udu bývá aspoň 20 per- 
centov štátnych občanov toho istého, avšak 
iného jazyka ako československého, možu 
členovia okresného výboru (komisií), ktorí 
sú příslušníci jazyka tejto menšiny, v pojed
návaní okresného výboru a komisií činit pre
javy, podávat návrhy, zprávy, dotazy a sťaž
nosti v svojom jazyku a pri hlasovaní podlá 
mien v tomto jazyku hlasovat.

(3) K návrhom, zprávám, dotazom a sťaž- 
nostiam (odst. 1. a 2.) má podávatel právo 
připojit písomne překlad do jazyka štátneho, 
neurobí-li tak, obstará překlad okresný úřad. 
Ak sú takéto návrhy, dotazy a sťažnosti 
krátké a jednoduché a nezdržuje-li sa tým 
pojednáváme, předseda podlá svojho uváže- 
nia buďto sám ich ihned’ přeloží alebo ich 
dá přeložit. Podkladom pojednávania, potaž
né odpovědi, sú tieto československé pře
klady.

(4) Formula o slube členov okresného vý
boru prečíta sa členom, ktorí sú příslušníci 
jazyka v odst. 1. a 2. zmienenej menšiny, tiež 
v ich jazyku a členovia tito možu slub sklá
dat vo svojej řeči.

(G) V zápisoch zaznamenají! sa prejavy 
členov, ktorí sú příslušníci zmienenej národ
nej menšiny, přednesené v jazyku tejto men
šiny, pokial sú predmetom zápisu, v Česko
slovenskem překlade, ktorý obstará okresný

úrjd, nepřipojí-li člen sám do 24 hodin pře
kladu.

(e) Odpovedá-li okresný náčelník písomne 
na dotaz alebo sťažnosť podanú v jazyku ta
kejte národnej menšiny, připojí sa tiež pře
klad v řeči dotazovatela (sťažovatela).

Č 1 á n o k 8.

(1) V správnom okrese, v ktorom podlá 
posledného súpisu ludu bývá viac ako 50 per- 
centov štátnych občanov toho istého, avšak 
iného jazyka ako československého, možu 
usnesením okresného výboru so schválením 
županovým byť zavedené dotyčné užívania 
jazykov v pojednávaní následujúce odchýlky 
od toho, čo je ustanovené v či. 6. a 7.:

a) zprávy, návrhy, dotazy a sťažnosti po
dané od členov okresného výboru (komisií) 
v jazyku štátnom prekladajú sa do jazyka 
dotyčnej národnej menšiny; překlad tento 
vedla povodného znenia v štátnom jazyku je 
tiež podkladem pojednávania. Pokial sú pred
metom zápisu, zaznamenajú sa v povodnom 
znění v jazyku štátnom,

b) zprávy, návrhy, dotazy a sťažnosti po
dané od členov okresného výboru (komisií) 
v jazyku dotyčnej národnej menšiny, sú 
vedla svojích prekladov československých 
(čl. 7., odst. 3.) tiež podkladom pojednávania 
a zaznamenajú sa do zápisov tiež v jazyku 
tejto menšiny,

c) prejavy členov, učiněné v jazyku zmie
nenej menšiny, pokial sú predmetom zápisu, 
zaznamenávajú sa tiež v jazyku tejto men
šiny,

d) overenie zápisu verifikátormi, ktorí sú 
příslušníci národnej menšiny, može byť vy
konané v ich jazyku.

(2) V správnom okrese, v ktorom podlá 
posledného súpisu ludu bývá viac ako 80 per- 
centov štátnych občanov toho istého, avšak 
iného jazyka ako československého, može sa 
okresný výbor so schválením županovým 
usniesť krém toho, čo uvedené je v odst. 1., 
na tom, aby sa upustilo od prekladov ná- 
vrhov, zpráv, dotazov a sťažnosti, podaných 
v jazyku tejto menšiny, do jazyka štátneho, 
leda že by niektorý člen o překlad žiadal, 
alebo predsedajúci sám takýto překlad za 
nutný uznal.

(3) Usnesenia zmienené v odst. 1. a 2. pla- 
tia na dobu velebného obdobia okresného vý
boru, ale pozbývajú platnosti aj skór, ak po
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čet onej menšiny změní sa tak, že podl’a vý- 
sledkov posledného súpisu 1’udu činí menej 
než 50, potažné 80 percentov všetkých stat
ných občanov bývajúcich v obvode okresného 
úřadu. Pokial’ usnesenia tieto platia, možu 
funkcionáři, uvedení v čl. 6., odst. 1., užívat 
tiež jazyka národnej menšiny potial’, nakot- 
ko toho vyžaduje snadný chod pojednávania 
a ochrana před škodami z neznalosti jazyka 
štátneho.

(4) Tam, kde podta předešlých ustanovení 
sa pripúšťa užívat vedla československého 
jazyka tiež jazyka národnej menšiny, sluší 
jazyka československého užívat vždy na 
mieste prvom.

č 1 á n o k 9.
Předsedovi okresného výboru ponechává 

sa, aby zariadil, ako majú byť obstarávané 
potřebné překlady. Předseda má právo dat 
preskúmať a podta potřeby opravit překlad, 
ktorý připojil člen sám.

Č1 á n o k 10.
O tom, v akom jazyku Izá činit podania na 

okresný výbor a v akom jazyku majú tieto

podania byť vybavované, platia tie isté před
pisy ako pre okresný úřad.

č 1 á n o k 11.
Okresný náčelník sprostredkuje styk 

okresného výboru na vonok podta predpisov 
jazykového zákona a prevádzacieho nariade- 
nia k němu vydaného, platiacich pre okresný 
úřad.

Č1 á n o k 12.
(!) Toto nariadenie nabýva účinnosti dňom 

vyhlásenia.
(2) Jeho převedením poveruje sa minister 

vnútra.
švehla v. r.
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Státní tiskárna v Praze.


