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zákona prvotní seznamy porotců obecnímu 
úřadu obcí, z jichž obyvatelů byly sestaveny, 
s vyzváním, aby obecní komise (§6 zákona 
z 23. května 1919, č. 278 Sb. z. a n.) označila 
v nich osoby, jež dokonaly 45. rok svého věku 
a bydlí v obci aspoň dvě léta, a aby zároveň 
vyznačila z těchto ty osoby, které má pro 
jejich vlastnosti uvedené v § 9 shora zmíně-
ného zákona za zvláště způsobilé k úřadu 
kmeta. Takto doplněné prvotní seznamy vrátí 
obecní úřad nejdéle do tří neděl předsedovi 
sborového soudu prvé stolice, který svolá 
nejdéle do čtrnácti dnů po dojití doplněných 
prvotních seznamů komisi, jež sestavila roční 
hlavní a doplňovací seznam porotců. Komise 
tato sestaví roční a doplňovací seznam kmetů 
pro zbytek roku 1924, řídíc se ustanovením 
§ 31, odst. 2. a 3., tohoto zákona.

§ 42.
í1) Tento zákon nabude účinnosti v den 

vyhlášení, jest ho však použiti také na trestné 
činy spáchané po 12. dubnu 1924 co do řízení 
a příslušnosti bezvýjimečně, v ostatních usta-
noveních, pokud jsou obviněnému příznivější.

(2) Provésti tento zákon ukládá se mi-
nistrům spravedlnosti, národní obrany, 
vnitra, pošt a telegrafů a železnic.

T. G. Masaryk v. r. 

švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Malypetr v. r.
Udržal v. r. Dr. Franke v. r.

Stříbrný v. r.

125.

Vládní nařízení 
ze dne 16. června 1924,

jímž se provádějí některá ustanovení zákona 
o změně příslušnosti trestních soudů a odpo-
vědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého 

obvinění, utrhání a urážek na cti.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 42 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 
Sb. z. a n., o změně příslušnosti trestních 
soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve 
věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na 
cti:

K §§ 8, 9 a 10 z á k o n a:

§ 1.

(1) Úkony v § 8, odst. 1., a § 9 zákona zmí-
něné, jež uloženy jsou soudu, jest předsevzíti 
předsedovi senátu, jemuž trestní věc byla při-
dělena.

(2) Přenese-li předseda senátu úkony uve-
dené v § 8, odst. 2., na jiného soudce, může 
býti tímto jen člen senátu zřízeného pro činy 
trestné proti bezpečnosti cti spáchané obsa-
hem tiskopisu (§4).

(3) V případě § 10, odst. 1., přísluší úkony 
uložené soudu, předsedovi senátu, bylo-li však 
zavedeno přípravné řízení, vyšetřujícímrt 
soudci.

K§ 25 zákon a:

§2.

(1) Pravoplatné odsouzení odpovědného re-
daktora pro trestné činy podle §§ 1 a 6 zákona, 
budiž soudem sděleno úřadu politické správy, 
v jehož seznamu je zapsán periodický tiskopis, 
o jehož redaktora jde.

(2) úřad politické správy zaznamená odsou-
zení v seznamu B, vedeném podle § 3 instrukce 
k zákonu ze dne 17. prosince 1862, čís. 6 ř. z. 
z roku 1863, o tisku, na Slovensku a Podkar-
patské Rusi ve vzorci D [§ 43 nař. č. 2500/1914 
M. E. (min. předsednictva) k zák. čl. X1V/1914
0 tisku], a to v rubrice poznámkové. Nasta- 
nou-li podle oznámení došlých podmínky pro 
odnětí sazebních a dopravních výhod při do-
pravě poštou a po železnici, sdělí to minister-
stvu vnitra.

(3) Uzná-li ministerstvo vnitra na odnětí 
výhod, zašle rozhodnutí ministerstvu pošt a 
telegrafů a ministerstvu železnic, jakož
1 úřadu, který vykonává přehlídku perio-
dického tiskopisu, o nějž jde. Tento úřad sdeh 
ministerstvu vnitra data periodického tisko-
pisu, vydávaného pod jiným jménem (§ 25, 
odst. 3., zákona).

K § 26 z ák o n a:
§ 3.

úřad politické správy, který ^ rozhoduje 
o ohláškách periodických tiskopisů a přijímá 
ohlášky změn (§ 10 zák. č. 6/1863 ř\z. a 
§ 16 zák. čl. XIV/1914), přesvědčí se v každém 
případě ohlášky vyžádáním trestního^ lístku 
od úřadu rejstříku trestů, zda ohlášený odpo-
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vědný redaktor nepozbyl způsobilosti podle 
§ 26 zákona.

K § 28 zákona:

§4.
(1) U sborových soudů I. stolice zřízeny 

buďtež podle § 32 zákona ze dne 27. listopadu 
1896, čís. 217 ř. z., o organisaci soudů, na Slo-
vensku a v Podkarpatské Rusi podle § 7 vlád-
ního nařízení ze dne 3. května 1924, č. 99 Sb. 
z. a n. (jednací řád), zvláštní senáty pro činy 
trestné proti bezpečnosti cti, spáchané obsa-
hem tiskopisu.

(2) Předseda a členové těchto senátů buďtež 
vybráni ze soudců z povolání pro úkoly podle 
zákona zvláště způsobilých.

§5.
(1) Pro odvolání z rozsudků ve věcech pře- 

stupkových (§ 28, odst. 4., zák.) budiž veden 
u sborových soudů II. stolice rejstřík Tko podle 
vzorce I.

(2) Bylo-li zavedeno řízení proti osobě vo-
jenské, budiž to vyznačno v rubrice poznám-
kové písmenem „V“ červeným inkoustem.

§6.

(1) Sbíhají-li se s činem trestným, přikáza-
ným senátu podle § 4, jiné trestné činy, od-
stoupí je senát tento trestnímu senátu, pří-
padně příslušnému soudu. Stejně zachová se 
senát trestní, nastane-li takový sběh trestných 
činů v řízení před soudy řádnými.

(2) Zní-li obžaloba vedle přečinu nebo zlo-
činu podle § 1 zákona i na přestupek § 6 zá-
kona proti témuž obžalovanému, budiž konáno 
hlavní přelíčení před pěti soudci, z nichž dva 
jsou kmeti. Totéž platí, byla-li obžaloba taková 
podána proti více osobám, z nichž třeba jediná 
jest stíhána pouze pro přestupek § 6 zákona.

K§ 33 zákona:

§7.
Při poučení kmetů v obsílce podle § 33, odst.

2., zákona buďtež kmetům sděleny důvody, 
pro něž jsou podle zákona z rozhodování o věci 
vyloučeni.

K §§ 35 a 37 z á k o n a:

§8.

Před vykonáním slibu (§ 35 zákona) poučí 
předseda senátu kmety o jich právech a povin-
nostech, zvláště o tom, že jsou povinni zacho-

vati přísnou mlčelivost o obsahu tajného pře-
líčení, jakož i o poradě a hlasování soudu, a 
upozorní je na následky porušení této povin-
nosti (§ 37 zákona). že toto poučení se stalo, 
buď v zápisu o hlavním přelíčení poznamenáno 
(§ 271 trestního řádu a § 331 zák. čl. XXXIII/ 
1896).

K§ 88 zákona:

§9.
Bylo-li zahájeno trestní řízení pro čin při-

kázaný senátu podle § 4 proti osobě, jež jest 
v činné službě vojenské, nebo byla-li pro ta-
kový čin na vojenskou osobu uvalena zatímní 
vazba, vyrozumí o tom soud (předseda senátu 
nebo vyšetřující soudce) bez prodlení předsta-
veného velitele.

§ 10.
Bylo-li řízení pro trestné činy podle §§ 1 a 6 

zákona zahájeno i proti osobám vojenským, 
budiž trestní věc postoupena příslušnému 
soudu vojenskému, jestliže až do vynesení roz-
sudku I. stolice řízení proti osobám občan- 
ským bylo zastaveno, nebo ustoupil-li žalobce 
při hlavním přelíčení od obžaloby proti těmto 
osobám.

§ n.
(1) Zatímní vazba vykoná se ve věznici 

soudu, u něhož jest soud zřízen, a to podle před-
pisů platných pro soudy občanské. O oprav-
ných prostředcích během přípravného řízeni 
rozhoduje občanský soud trestní.

(2) Výkon trestu na svobodě osobám v činné 
službě vojenské soudem občanským uloženého 
provádí se ve věznicích nebo trestnicích občan-
ských podle předpisů pro ně platných.

§ 12.

Toto nařízení, jehož provedení přísluší mi-
nistrům spravedlnosti, národní obrany, vnitra, 
pošt a telegrafů a železnic, nabývá účinnosti 
dnem vyhlášení.

švehla v. r.
Dr. Dolanský v. 
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r. 
Habrman v. r.

Udržal v. r.
Dr. Franke v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Markovič v. r.
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Příloha a. Vzorec I. (§ 5, odst. 1., nařízení).

Rejstřík
pro odvolání ve věcech přestupků

podle § 6 zákona 5. 124/1924 Sb. z. a n.
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