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PROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU I PROTOKOL A VĚDOUCE, ŽE NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ S NIMI SOUHLASÍ, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JE.

TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO
SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.

NA LI RADĚ PRAŽSKÉM, DNE 25. SRPNA LÉTA TISÍCÍHO DEVITISTÉHO DVACÁTÉHO ŠESTÉHO.

(5
PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VÉCf:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že po rozumu čl. 22 úmluva tato stane se účinnou po ratifikaci 
všemi smluvními stranami v den složení poslední ratifikace, účinnost její vyhlášena bude 
zvláštní vyhláškou ministra zahraničních věcí.

Dr. Beneš v. r.

196.
Vládní nařízení 

ze dne 8. října 1926
o složení a jednacím řádu rozhodčího soudu státního pozemkového úřadu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 53, odst. 2., zá.kona ze dne 30. ledna 
1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového) :

§ 1.
Pro rozhodování o návrzích státního pozem

kového úřadu dle § 51, č. 1. až 6., přídělového 
zákona zřizuje se rozhodčí soud se sídlem 
v Praze pro celé území státní.

§ 2.

Název soudu jest: „Rozhodčí soud státního 
pozemkového úřadu“.

§ 3.
(D Soud skládá se z předsedy a náměstka 

předsedy jmenovaných presidentem republiky 
ze řad soudců, dále z jednoho přísedícího a 
dvou náhradníků jmenovaných ministrem 
spravedlnosti ze řad soudců a z jednoho pří
sedícího a dvou náhradníků jmenovaných 
státním pozemkovým úřadem ze řad hospo
dářských odborníků.

(2) Předseda, náměstek, přísedící a náhrad
níci jmenováni jsou vždy na tři roky.

(3) Státní pozemkový úřad může zbaviti 
členství na návrh předsedy soudu přísedícího

(náhradníka) jmenovaného státním pozemko
vým úřadem, zanedbává-li svých povinností. 
Přísedící (náhradník) přestává býti členem 
soudu, ztratí-li volební právo do obcí.

§ 4.
členové a náhradníci, pokud nesložili soud

covské přísahy, a zapisovatel složí slib do 
rukou předsedy, že budou svědomitě a ne
stranně vykonávati své povinnosti.

§ 5.
Rozhodčí soud rozhoduje v senátu, ve kte

rém vedle předsedy (náměstka předsedy) za
sedá jeden přísedící ze stavu soudcovského a 
jeden odborník hospodářský. Jako zapisovatel 
buď přibrán úředník státního pozemkového 
úřadu ze služby právnicko-administrativní 
(§ 6).

§ 6.

Rozhodčímu soudu přidělí státní pozemkový 
úřad jednoho nebo dle potřeby více úředníků 
státního pozemkového úřadu ze služby práv
nicko-administrativní a potřebný počet sil 
kancelářských. Osobní i věcný náklad spoj ený 
se zřízením a udržováním kanceláří pro roz
hodčí soud, zejména také náklady umístění, 
nese státní pozemkový úřad.
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§ 7.
(1) Odměnu pro předsedu a jeho náměstka 

stanoví ministr spravedlnosti v dohodě s mi
nistrem financí a předsedou státního pozem
kového úřadu.

(2) Ostatním členům a náhradníkům náleží:
1. rnají-li stálé bydliště v místě soudu, za 

každý den účasti při j ednání rozhodčího soudu 
100 Kč,

2. jinak za označené dny, jakož i za den 
jízdy ze stálého bydliště a zpět 100 Kč a ná
hrada jízdného soudcům a státním úředníkům 
podle předpisů pro ně platných, ostatním ná
hrada jízdného prvé vozové třídy.

(3) Předsedovi a jeho náměstkovi diety dle 
odst. 2. nepříslušejí.

§ 8.
O) K zasedání rozhodčího soudu svolává 

členy předseda, je-li zaneprázdněn, jeho ná
městek.

(2) člen, který z důvodných příčin nemůže 
se k ustanovenému přelíčení dostavili, jest 
povinen ihned oznámiti překážku předsedovi, 
aby mohl včas pozvali náhradníka.

(3) člen (náhradník) jest povinen dostaviti 
se k přelíčení v určenou hodinu, celého jednání 
se zúčastnili a hlasovali.

§ 9.
O vyloučení a odmítnutí členů (náhradníků) 

platí obdobně ustanovení o vyloučení a odmít
nutí soudců v řízení civilním. Jednání rozhod
čího soudu řídí předseda, zajde-li ho něco, jeho 
náměstek.

§ 10.
í1) Rozhodčí soud rozhoduje k návrhu stát

ního pozemkového úřadu.
(2) Státní pozemkový úřad jest povinen 

předložiti spolu s návrhem spisy k věci se 
vztahující.

(3) Soud zkoumá návrh státního pozemko
vého úřadu nejprve v sezení neveřejném. 
Sezná-li při tom, že není příslušným rozhodo
vali, odmítne návrh, je-li potřebí nějakého 
doplnění neb vyšetření, zařídí je. Jinak nařídí 
přelíčení.

§ 11.

(!) Přelíčení před rozhodčím soudem jest 
ústní a veřejné.

(2) Ku přelíčení budiž obeslán zástupce 
státního pozemkového úřadu a přídělce, proti 
němuž byl návrh učiněn, podle předpisů plat

ných pro doručování soudních žalob. Rok 
k ústnímu přelíčení budiž tak položen, aby 
stranám od doručeného předvolání zbývala 
lhůta alespoň 8 dnů ku přípravě pro přelíčení.

(3) Nedostaví-li se obeslaní, nepřekáží to 
projednání návrhu.

(4) K podáním přídělce budiž při přelíčení 
přihlíženo.

§ 12.

(!) Předseda zahájí přelíčení a udělí slovo 
zpravodaji, není-li jím sám. Tento přednese 
obsah spisů. Předseda jest povinen uděliti 
slovo zástupci státního pozemkového úřadu 
i přídělci, požádají-li o tó.

(2) Po přednesu stran provede rozhodčí 
soud, je-li toho třeba, průvodní řízení. O pří
sežný výslech svědků a znalců dožádá pří
slušný okresní soud.

(3) Po skončeném řízení usnáší se rozhodčí 
soud v neveřejné poradě většinou hlasů o tom, 
novoluje-li se státnímu pozemkovému úřadu 
výkup dle § 51, č. 1 až 6 přídělového zákona.

§ 13.
í1) O každém přelíčení budiž sepsán proto

kol, jenž obsahuje zejména označení soudu a 
jeho složení, jména stran a jejich zástupců, 
jejich návrhy, postup jednání před soudem 
a nález.

(2) Protokol podepíší předsedající, oba pří
sedící a zapisovatel.

§ 14.
í1) Nález rozhodčího soudu vydá se písemně 

a doručí se oběma stranám podle předpisů 
o doručování soudních žalob.

(2) Nález obsahujž označení soudu a jména 
soudců, jména stran, výrok soudu a stručné 
jeho odůvodnění a budiž, podepsán předsedou 
rozhodčího soudu (náměstkem) a oběma pří
sedícími.

§ 15.
Nařízení toto působí dnem vyhlášení. Pro

vedou je všichni členové vlády.

Cerny v. r.,
též za ministra Dr. Beneše.

Dr. Engliš v. r. Dr.
Dr. Kállay v. r. Dr.
Dr. Fatka v. r. Dr.
Roubík v. r. Dr.
Syrový v. r. Dr.

Peroutka v. r. 
Říha v. r. 
Krčmář v. r. 
Slávik v. r. 
Schieszl v. r.

Dr. Haussmann v. r.

Státní tiskárna v Praze.


