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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.
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Po zápisu do seznamu dodá se podání bez
odkladně předsedovi rady. Předseda je při
dělí zpravodajům a dá jim je dodati kance
láří. V seznamu vyznačí se jednací číslo a 
předmět podání, den, kdy došlo, kdy bylo do
dáno zpravodaji, jméno zpravodaje, den a 
způsob vyřízení.

(2) Dojde-li soudní lékařské radě žádost za 
podání nebo přezkoumání posudku v trestní 
věci proti některému jejímu členu nebo ve 
věci, ve které již podal některý její člen nález 
nebo posudek, vrátí předseda rady žádost 
soudu uveda tento důvod.

(3) Veškeré práce spojené s vyřizováním 
podání obstará kancelář předsedy soudu, v níž 
zůstanou spisy po vyřízení uloženy.

§ 8.

í1) Na posudcích usnáší se soudní lékařská 
rada v neveřejném sedění. Rada jest schopna 
usnášení, jsou-li přítomni kromě předsedají
cího aspoň čtyři členové. Záležitosti jsoucí na 
pořadu sedění buďtež podle možnosti všecky 
vyřízeny.

(2) Předseda, náměstek a členové, kteří by 
byli podle zákona ve věci jako znalci vylou
čeni, jsou vyloučeni a nesmějí se zúčastniti 
sedění rady o této věci.

§ 9-
í1) Zpravodaj (spoluzpravodaj) podá na 

základě spisů písemnou zprávu a písemný 
odůvodněný posudek ve formě usnesení rady. 
Odůvodnění posudku budiž takové, aby umož
nilo pochopení a posouzení posudku bez studia 
spisů. Zbytečné polemisování s předchozími 
posudky, jakož i přednášení dalekých, s před
mětem nesouvisejících důvodů, názorů nebo 
literárních údajů třeba pominouti. Písemná 
zpráva a posudek zpravodaje (spoluzpravo- 
daje) buďtež se všemi spisy o této věci vylo
ženy v kanceláři rady aspoň tři dny před je
jím seděním všem členům k nahlédnutí.

(2) Zpravodaj (spoluzpravodaj) přednese 
zprávu a posudek v sedění rady. Po něm vy
jádří se ostatní členové podle věku, a to nej
mladší napřed.

(3) Při hlasování třeba položití otázku 
pokud možno tak, aby byla umožněna toliko 
kladná nebo záporná odpověď. Všichni čle
nové rady jsou povinni hlasovati. Hlasování 
děje se ústně, předseda hlasuje nakonec.

(4) při rovnosti hlasů platí jako usnesení 
rady mínění, k němuž se připojil předseda.

§ 10.
(x) O sedění soudní lékařské rady vede se 

kniha protokolů, od počátku stránkovaná. Do 
ní se zapisují v chronologickém pořadu zápisy
0 seděních. Zápis obsahujž den, počátek a 
konec sedění, jména přítomných, jméno zpra
vodaje (spoluzpravodaje), předmět zprávy 
s odkázáním na jednací číslo spisu, průběh 
porady a výsledek hlasování.

(2) Byla-li zpravodajova zpráva přijata 
beze změny, poznamená se to pouze v zápise 
a návrh usnesení se přiloží ke spisům. Usne- 
sla-li se rada na změně nebo doplnění navrže
ného usnesení, zapíše zpravodaj změnu nebo 
doplněk do svého návrhu, a žádá-li o to ně
který člen, poznamená se změna nebo doplněk 
též v zápise.

(3) Nepřijme-li rada navržené usnesení, 
pověří většina vypracováním usnesení někte
rého svého člena. V takovém případě třeba 
usnesení pojati do zápisu v celém rozsahu a 
stane se tak pokud možno hned na sedění 
rady.

(4) člen nebo členové rady, kteří zůstali 
v menšině, mohou přiložili do čtyř dnů svoje 
odchylné mínění ke spisům.

(5) V čistopise usnesení rady třeba uvésti 
jména přítomných členů, a zda usnesení bylo 
jednomyslné nebo jakým poměrem hlasů 
k němu došlo. Bylo-li podáno písemné od
chylné mínění (odst. 4.), budiž jeho opis při
ložen k čistopisu usnesení.

§ 11.
í1) Má-li předseda nebo rada za to, že po

souzení věci vyžaduje zvláštních odborných 
znalostí, kterých členové rady nemají, požádá 
předseda rady za posudek zvláštního odbor
níka, jenž bude v tom případě také zpravo
dajem. Podle potřeby může býti přibráno
1 několik takových odborníků. Odborník vy
koná do rukou předsedy rady, dříve nežli mu 
budou vydány spisy nebo než počne účinko- 
vati, slib, že svůj posudek podá podle nejlep
šího vědomí a svědomí a že zachová úřední 
tajemství.

(2) Má-li zpravodaj za to, že před podáním 
posudku je třeba doplnili šetření, oznámí to 
předsedovi rady. Souhlasí-li předseda, bude 
o doplnění šetření požádán soud a naznačeno, 
v jakém směru má býti šetření doplněno, 
nebo zpravodaj sám provede nutná odborná 
šetření, vyjímajíc úkony vyhrazené soudu. 
O nutnosti doplnění šetření může se usnésti 
též rada v sedění.
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(s) Má-li předseda nebo rada za to, že k po
dání posudku je třeba bližšího objasnění práv
ních otázek, vyžádá si je od soudu, který za 
posudek žádal, nebo požádá předsedu sboro
vého soudu, u kterého je rada zřízena, aby 
vyslal do sedění rady soudce, který podá žá
dané objasnění.

§ 12.

(!) Za podání posudku v určité trestní věci 
přísluší tomu, kdo byl v sedění rady zpravo
dajem (spoluzpravodajem) poplatek 800 Kč. 
Ostatním přítomným členům rady přísluší po 
50 Kč, předsedajícímu 100 Kč.

(2) členům rady, kteří nebydlí v jejím sídle, 
přísluší 'při cestách k sedění rady cestovné, 
stravné a případně i náhrada za ztrátu času 
jako soudním znalcům lékařům (chemikům).

(3) Za objasnění posudku nebo dodatečný 
posudek nepřísluší zvláštní poplatek.

§ 13.
Zrušují se veškeré předpisy o soudní lékař

ské radě, platné na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi, zejména nař. č. 9000/1918 L M. (uh. 
sprav.) o organisaci a služebním řádu lé
kařské justiční rady.

§ 14.
(1) Toto nařízení nabude účinnosti sou

časně se zákonem č. 107/1927 Sb. z. a n.

(2) Provésti je náleží ministrům spravedl
nosti, veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy, školství a národní osvěty.

svehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v.: 
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Peroutka v. r. 
Najman v. r.

Dr. (

Dr. Spina v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r. 

ažík v. r.
Dr. Srdínka v. r.,

též za ministra Dr. Hodžu.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 13. října 1927

o sloučení ředitelství potravní daně v Praze 
s okresním finančním ředitelstvím v Praze,

Vyhláška ze dne 28. března 1921, č. 138 Sb. 
z. a n., o zřízení ředitelství potravní daně 
v Praze, mění se takto:

Ředitelství potravní daně v Praze slučuje se 
s účinností od 1. listopadu 1927 s okresním 
finančním ředitelství v Praze, jež bude jakožto 
finanční úřad I. stolice vyřizovati také agendu 
potravní daně na čáře a spojených s ní daní 
a dávek.

Dr. Engliš v. r.

156,

Vládní nařízení 
ze dne 13. října 1927

o rozsahu ručení pojištěnců za škody z provozu 
motorových vozidel.

Vláda republiky československé nařizuje po
dle § 12, č. 1., zákona ze dne 9. srpna 1908, 
č. 162 ř. z., o ručení za škody z provozu moto
rových vozidel:

§ I-

Pojištěnci musí sami hraditi škody do 400 
Kč zcela a při škodách větších 10 procent, nej
méně však 400 Kč, aniž mají nároku na ná
hradu pojišťovatelem. Úmluvou může býti zvý
šen rozsah škod, které pojištěnci sami musí 
hraditi.

§ 2.

Nařízení ministra vnitra ve shodě s mini
strem spravedlnosti ze dne 28. října 1908, 
č. 222 ř. z., o pojištění proti ručení za škody 
z provozu motorových vozidel, se zrušuje.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy

hlášení; provésti je se ukládá ministrům 
vnitra a spravedlnosti.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Engliš v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Peroutka v. r. 
Najman v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r. Dr. Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.
Udržal v. r.,

též za ministra černého.

Státní tiskárna v Praze,


