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(2) Funkce nových členů a náhradníků kár
ného senátu ustanovených presidentem nej- 
vyššího vojenského soudu [§ 35 (3)] ihned po 
vyhlášení tohoto nařízení končí 31. prosince 
1928.

§ 68.

Závěrečná ustanovení.

Toto nařízení, jež provésti se ukládá mi
nistru národní obrany v dohodě s ministry 
vnitra, spravedlnosti a financí, nabývá účin
nosti dnem vyhlášení.

Tímto dnem se zrušují všechna ustanovení, 
která odporují tomuto nařízení.

švehla v. r.

Udržal v. r.
Ur. Mayr-Harting v. r. 
Dr. Spina v. r.
Dr. Nosek v. r.
Černý v. r.
Dr. Peroutka v. r.

Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Najman v. r.
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Gazík v. r.

153.
Vládní nařízení 

ze dne 13. října 1927,

kterým se upravují poplatky soudních znalců 
chemiků v trestním řízení.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II., § 4, zákona ze dne 1. července 
1927, č. 107 Sb. z. a n., jímž se mění některá 
ustanovení trestních řádů a zřizují soudní 
lékařské rady:

§1.

I1) Stálým znalcům chemikům příslušejí 
za nálezy a posudky v trestním řízení tyto po
platky :

1. Při vyšetřování částí mrtvol lidských
nebo zvířecích (i exhumovaných), obsahu 
žaludku nebo střev, vyvrhnutého obsahu 
nebo výmětů, krve nebo moče na obsah 
jedů  ..............................................  750 Kč;

2. při vyšetřování potravin, poživatin, ná
pojů, toaletních prostředků, léků, šatů, prádla, 
nádob, země z hrobu, dřeva z rakve a jiných 
předmětů .  ..................... ..... 375 Kč.

(2) Bylo-li vyšetřováno několik částí neb 
orgánů (obsah různých orgánů) téže mrtvoly 
(odst. 1., č. 1.) nebo několik předmětů (odst. 
1.-, č. 2.) očividně téhož původu a složení, pří
slušejí poplatky jen jednou. V nich je za
hrnuta též odměna za fysikální, mikrosko
pické, spektroskopické, fotochemické, biolo
gické a bakteriologické vyšetření, odměna za 
vyšetření několika různými methodami, za vy
šetření na několik různých jedů i za vyšetření 
kvantitativní.

§ 2.
(!) Veřejným ústavům příslušejí za che

mické nálezy a posudky v trestním řízení po
platky podle sazeb stanovených pro výkony 
těchto ústavů.

(2) Nejsou-li takové sazby stanoveny nebo 
byl-li chemický nález a posudek podán jinými 
osobami než stálými znalci chemiky, stanoví 
poplatek soud, přihlédnu k vynaloženému času 
a námaze, zpravidla zlomkem poplatků v § 1, 
odst. 1., uvedených, nikdy však obnosem vyš
ším, než činí tyto poplatky.

§ 3.
V poplatcích podle § 1 a 2, pokud není pro 

šetření prováděná veřejnými ústavy jinak sta
noveno, zahrnuta je částkou 25% z přiznaného 
poplatku náhrada všech skutečných vydání 
(na př. desinfekčních prostředků, reagencií, 
útrat se zasíláním předmětů), opatření a pro
půjčení nástrojů a nářadí, jakož i odměna za 
čistopis nálezu a posudku.

§ 4.

(!) Ustanovení § 1 A č. 14, § 3, odst. 1., 
§ 4, 5, 6, odst. 1., § 8, 13 a 14 vládního naří
zení ze dne 9. října 1923, č. 192 Sb. z. a n., 
kterým se upravují poplatky soudních lékařů 
a zvěrolékařů v řízení trestním a v řízení ne
sporném, budiž užito též na znalce chemiky.

(2) Ke stanovení poplatků je potřebí schvá
lení sborového soudu II. stolice.

§5.

(!) Toto nařízení nabude účinnosti sou
časně se zákonem č. 107/1927 Sb. z. a n,

(2) Ministr spravedlnosti může v dohodě 
s ministrem financí snížiti ve vhodné době 
podle změněných hospodářských poměrů sazby 
poplatků v tomto nařízení stanovených. Takto 
změněné sazby vyhlásili jest ve Sbírce zákonů 
a nařízení.
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§6.

Provésti toto nařízení ukládá se ministrům 
spravedlnosti, veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy, školství a národní osvěty.

(2) Je-li předseda zaneprázdněn nebo vy
loučen (§8, odst. 2.), zastupuje ho jeho ná
městek. Je-li zaneprázdněn nebo vyloučen 
i náměstek, zastupuje ho člen podle věku nej- 
starší.

švehla v. r.

Dr. Maýr-Harting v. r. Dr. Spina v. r 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Najman v. r.

Udržal v. r.
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Gažík v. r.

Dr. Tiso v. r.
Dr. Srdínko v. r.,

též za ministra Dr. Hodžo.

154.

Vládní nařízení 
ze dne 13. října 1927,

jímž se stanoví organisační a jednací řád 
a poplatky soudních lékařských rad.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II., § 1, zákona ze dne 1. července 
1927, č. 107 Sb. z. a n., jímž se mění některá 
ustanovení trestních řádů a zřizují soudní 
lékařské rady:

§ 1.
i1) Soudní lékařské rady zřizují se u sbo

rových soudů první stolice s trestní pravo
mocí v Praze, v Brně, v Bratislavě a v Koši
cích.

(2) Místnosti a věcné potřeby přidělí soud
ní lékařské radě předseda sborového soudu, 
u něhož je rada zřízena.

§ 2.

(x) Předseda soudní lékařské rady vyřizuje 
veškeré záležitosti rady. Došlé žádosti za po
sudky přidělí členům jako zpravodajům podle 
jejich odborných znalostí. Považuje-ii to v dů
ležitých případech za nutné, ustanoví vedle 
zpravodaje ještě spoluzpravodaje. Předseda 
soudní lékařské rady dbá, aby všichni členové 
se ve zpravodajství střídali a posudek byl po
dán pokud možno brzo. Svolává sedění rady, 
stanoví jejich jednací pořad, předsedá v nich, 
řídí porady a zjišťuje výsledek hlasování. 
Podepisuje zápis o poradě a čistopisy usne
sení rady.

§ 3.
D) členové rady jsou povinni převzíti zpra

vodajství ve věcech předsedou jim přiděle
ných, leč by byli vyloučeni (§8, odst. 2.). Ne- 
může-li člen zpravodajství převzíti nebo ne- 
může-li se zpravodaj dostaviti do sedění rady, 
oznámí to zavčas předsedovi, aby mohlo býti 
zařízeno jeho zastupování.

(2) členové rady jsou povinni zúčastniti se 
sedění rady.

(3) Kdo řádně se neomluvě nedostaví se 
opětovně do' sedění rady neb odepře bez
důvodně převzíti zpravodajství nebo poruší 
jinak povinnosti člena rady nebo vykonává je 
nedbale, může býti ministrem spravedlnosti 
členství zbaven.

§ 4.
(!) Předseda soudní lékařské rady, jeho 

náměstek i členové nesmějí od stran, jejich 
zástupců i třetích osob ani informací přijí- 
mati, ani jim je udíleti.

(2) Případy, o nichž soudní lékařská rada 
podala posudek, nesmějí býti mimo radu pro
jednávány, dokud věc nebyla u soudu pravo
platně vyřízena.

§ 5.
Předseda soudní lékařské rady, jeho ná

městek i členové vykonají po svém prvním 
jmenování a dříve nežli počali účinkovati, do 
rukou předsedy příslušného sborového soudu 
druhé stolice tento slib: „Slibuji, že jako před
seda (náměstek, člen), soudní lékařské rady 
budu svoje povinnosti podle nej lepšího vědomí 
a svědomí plniti a že zachovám úřední tajem
ství". O tom budiž sepsán zápis.

§ 6.

Zapisovatele přidělí soudní lékařské radě 
předseda sborového soudu, u něhož je rada 
zřízena, pokud možno z konceptních úředníků 
tohoto soudu. Zapisovatel podepisuje zápis 
o poradě a čistopisy usnesení rady.

§ 7-
(i) Podání došlá radě zapisují se v kance

láři předsedy soudu do zvláštního seznamu.


