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(2) Tímto dnem se zrušují předpisy dosa
vadní, jež jsou s ním v rozporu, zejména § 7,
oddělení IV. hlavního zdravotního norma
tivu, vydaného patentem ze dne 2. ledna 1770,
čís. 1152 Sb. všech nař. a zák. z roku 1740 až
1780, příslušná ustanovení patentu ze dne 10.
dubna 1773, čís. 6 T. Sb. z., ustanoveni zák. čl.
XIV/1876 a zák. čl. XXXVIII/1908, upravu
jící výkon pomocné prakse porodnické, jakož
i veškeré předpisy o výcviku a vzdělání porod
ních bab, jmenovitě nařízený ministra kultu a
vyučování, vydané v dohodě s ministerstvem
vnitra ze dne 27. ledna 1898, č. 35 ř. z., jímž
byl vyhlášen všeobecný regulativ pro vyučo
vání a službu na babických školách.
(3) Ustanovení dosavadních služebních
předpisů (instrukcí), pro porodní báby, která
tomuto zákonu neodporují, zůstanou v platno
sti, pokud nebudou vydány předpisy (instruk
ce) podle §u 6.
(4) Na porodnickou praksi lékařskou se zá
kon tento nevztahuje.
§ 13.
Zákon tento provede ministr veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy po dohodě se
zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Tiso v. r.
201.

Zákon ze dne 9. listopadu 1928
o úpravě některých organisačních otázek
v oboru soudnictví.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ I(!) Řádné soudy civilní a občanské soudy
trestní mají toto označení:
a) okresní soud;
b) krajský soud, jde-li o sborový soud první
stolice;
c) vrchní soud, jde-li o sborový soud druhé
stolice;
d) nej vyšší soud.
(2) Mluví-li tento zákon všeobecně o soud
cích, vztahují se jeho předpisy na soudce usta
novené u soudů uvedených v předchozím od
stavci.

§ 2.

Okresní soud anebo sborový soud první sto
lice, který v některém místě vykonává pravo
moc výhradně ve věcech civilních, exekučních,
trestních aneb obchodních, připojuje k_ ozna
čení ve smyslu § 1 tohoto zákona ještě další
označení „civilní", „exekuční" „trestní" neb
„obchodní" podle toho, kterou ze zmíněných
pravomocí vykonává.

§3.
(1) úřady zřízené při sborových soudech o
při nejvyšším soudě k zastávání úkolů přiká
zaných jim předpisy trestního řádu mají toto
označení:
a) státní zastupitelství;
b) vrchní státní zastupitelství;
c) generální prokuratura.
(2) Mluví-li tento zákon všeobecně o úřed
nících, vztahují se jeho předpisy jen na práv- .,
nické úředníky ustanovené k některému z úřa
dů uvedených v předchozím odstavci.
§ 4.
Pro soudce ustanovené na služebních soud
covských místech druhé skupiny (§ 36, odst. ■
1. platového zákona č. 103 26 feb. z. a n.) sta
noví se úřední titul „soudce".
§ 5Pro soudce, první skupiny (§ 36, odst.^ i.
platového zákona) ustanovené na služebních
soudcovských místech systemisovaných v VIL
stupnici funkčního služného (§ 40, odst. 4. pla
tového zákona) stanoví se úřední titul „okres
ní soudce". Je-li takový soudce ustanoven na
služebním místě systemisovaném k řízení
správy okresního soudu, má úřední titul
„okresní soudce a přednosta okresního soudu .
§ 6(i) Pro soudce první skupiny (§ 36, odst. 1.
platového zákona) ustanovené na služebních
soudcovských místech systemisovaných v VI.
stupnici funkčního služného (§ 40, odst. 4.
platového zákona) stanoví se úřední titul
„soudní rada". Je-li takový soudce ustanoven
na služebním místě systemisovaném k řízem
správy okresního soudu, nebo je-li pověřen ve
smyslu § 25, odst. 2. organisačního zákona c.
217/1896 ř. z. správou okresního soudu v sídle
sborového soudu první stolice, přísluší mu po
dobu výkonu této funkce titul „soudní rada a
přednosta okresního soudu", k němuž jest tez
připojiti případné další označení příslusneh
| okresního soudu podle § 2 tohoto zákona.
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(2) Soudce, který jest ustanoven na služeb
ním místě systemisovaném k řízení správy
sborového soudu první stolice, má úřední ti
tul „president11 a jeho náměstek, je-li ustano
ven na služebním místě pro to systemisova
ném, úřední titul „vicepresident11. K tomuto
úřednímu titulu jest vždy též připojiti ozna
čení příslušného sborového soudu podle § 1,
odst. 1. písm. b), po případě § 2 tohoto zá
koná.
§ 7.
(!) Pro soudce první skupiny (§ 86, odst. 1.
platového zákona) ustanovené na služebních
soudcovských místech systemisovaných u sbo
rových soudů druhé stolice v V. stupnici
funkčního služného (§ 40, odst. 4. platového
zákona) stanoví se úřední titul „vrchní soud
ní rada11.
(2) Soudce, který jest ustanoven na služeb
ním místě systemisovaném k řízení správy
sborového soudu druhé stolice, má úřední ti
tul „president vrchního soudu11; jeho náměst
ku, je-li ustanoven na služebním místě pro to
systemisovaném, přísluší úřední titul „vice
president vrchního soudu11.

služebních místech systemisovaných v Vil.
stupnici funkčního služného přísluší úřední
titul „sekretář vrchního soudu".
§ 10.
(>) Konceptním úředníkům ustanoveným
na služebních místech systemisovaných u stát
ních zastupitelstev, vrchních státních zastupi
telstev a u generální prokuratury, u generální
prokuratury však jen, jde-li o úředníky
ustanovené na služebních místech systemiso
vaných v VI. stupnici funkčního služného, pří
sluší úřední titul „státní zástupce".
(2) Státnímu zástupci ustanovenému na
služebním místě systemisovaném pro před
nostu vrchního státního zastupitelství přísluší
úřední titul „vrchní prokurátor"; státnímu
zástupci ustanovenému na služebním místě
systemisovaném pro přednostu státního za
stupitelství úřední titul „prokurátor".
(3) Je-li pro vrchního prokurátora ustano
ven na služebním místě pro to systemisovaném
jeho stálý náměstek, přísluší tomuto úřední
titul „náměstek vrchního prokurátora".

§11§ 8Konceptnímu úředníku, který jest.ustanoven
í1) Pro soudce ustanovené na služebních na služebním místě systemisovaném k řízení
soudcovských místech systemisovaných u nej - generální prokuratury, přísluší úřední titul
vyššího soudu stanoví se úřední titul „rada „generální prokurátor". Ostatní konceptní
nejvyššího soudu".
úředníci ustanovení u generální prokuratury
(2) Soudce, který jest ustanoven za před na služebních místech systemisovaných v 111.
sedu senátu nejvyššího soudu a to na místě stupnici funkčního služného, mají úřední titul
pro to systemisovaném, má úřední titul „se „náměstek generálního prokurátora".
nátní president nejvyššího soudu".
§ 12.
(3) Soudce, který jest ustanoven na služeb- j
ním místě systemisovaném k řízení správy
Zaměstnanci, o nichž mluví tento zákon,
nejvyššího soudu, má úřední titul „první pre jsou v činné službě oprávněni a.ve služebním
sident nejvyššího soudu". Jeho náměstku, styku povinni užívati úředního titulu spoje
je-li ustanoven na služebním místě pro to sy ného se služebním místem jim propůjčeným a
stemisovaném, přísluší úřední titul „druhý mají nárok, aby byli služebně tímto titulem
president nejvyššího soudu".
jmenováni. Ve výslužbě mohou dále užívati
úředního titulu, který jim příslušel, když byli
dáni do výslužby, jsou však povinni k svému
§ 9.
titulu připojiti poznámku vyznaču
(!) Vedoucím silám sekretariátu nejvyššího úřednímu
jící poměr ve výslužbě. Nepřipustilo jest však
soudu ustanoveným na služebních místech
jakéhokoli úředního titulu při provo
systemisovaných v V. stupnici funkčního služ užívati
zování advokacie a při obhajování ve věcech
ného přísluší úřední titul „vrchní sekretář
nejvyššího soudu". Ostatní síly sekretariátu trestních.
§ 13nejvyššího soudu ustanovené na služebních
místech systemisovaných v VII. stupnici
úřední tituly soudců a úředníků, kteří jsou
funkčního služného mají úřední titul „sekre se svého služebního místa, na které byli ustano
tář nejvyššího soudu".
veni, v mezích platných předpisů pouze při
(2) Vedoucím pomocným silám ustano děleni k jinému soudu nebo úřadu, nedoznávají
veným u sborových soudů druhé stolice na tímto přidělením žádné změny.
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§ 14.

(1) Veškery nynější úřední tituly, pokud
nevyhovují úředním titulům stanoveným
tímto zákonem, zrušují se (odst. 3.) dnem
jeho účinnosti a nahrazují úředními tituly
podle tohoto zákona.
(2) Soudcům a úředníkům, kteří v den
účinnosti tohoto zákona jsou sice ustanoveni
na .určité služební místo, jsou však službou při
děleni k jinému soudu nebo úřadu, přísluší
úřední titul náležející jim podle tohoto zákona
vzhledem k jejich poslednímu ustanovení.
(») Je-li v dosavadním úředním titulu
soudce ustanoveného na, služebním misce
systemisovaném v VIL nebo VI. stupnici
funkčního služného (§ 40, odst. 4. platového
zákona) obsaženo titulové jméno podopné
úřednímu titulu stanovenému tímto zákonem
pro soudce ustanoveného na služebním místě
vyšší stupnice funkčního služného, přísluší
mu úřední titul stanovený tímto zákonem pro
soudce této vyšší stupnice funkčního služného.
§ 15.
(1) Všeobecné předpisy organisační, jakož
i všeobecné předpisy o příslušnosti soudci
v civilních právních věcech a v záležitostech
trestních, se tímto zákonem nemění.

(2) Mluví-li organisační zákon č. 217/1896
ř. z. a jiné platné předpisy o :
a) radech vrchního zemského soudu,
b) radech zemského soudu,
c) okresních soudcích (dříve radních sekre
tářích ),

d) soudcích (dříve adjunktech),
rozumějí se tím jen soudcové ustanovení na
služebních místech soudcovských systemisovaných:
k případu a) : u sborových soudů druhé
stolice v V. stupnici funkčního služného;
k případu b) : u sborových soudů první
stolice v VI. stupnici funkčního služného;
k případu c) : u sborových soudů první
stolice nebo u soudů okresních v VII. stupnici
funkčního služného;
k případu d) : v druhé skupině služebních
soudcovských míst.
.

(s) Předpisy § 3, odst. 1., věta třetí org. zák.
č. 217/1896 ř. z., jakož i článků I. posl. od
stavec zákona z 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.
(služební pragmatika), se zrušují.

§ 16.
Tenlo zákon nabývá účinnosti za tři měsíce
po vyhlášení; provedou jej všichni členové
vlády. Dnem jeho účinnosti pozbývají plat
nosti všechny zákony a předpisy, pokud odpo
rují ustanovením tohoto zákona.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.

Najman v. r.

Dr. Nosek v. r.

Novák v. r.

Dr. Beneš v. r.

Dr. Spina v. r.

Černý v. r.

Dr. Tiso v. r.

Dr. Gazík v. r.

Udržal v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Srdínko v. r.,

též za ministra Dr. Hodžu.

202.
Zákon ze dne 22. listopadu 1928,
kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo
přepychové a daně přepravní vývozním podni
kům výrobním.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1(1) Ministr financí se zmocňuje, aby vý
vozním podnikům výrobním nebo sdruže
ním takových podniků vrátil zcela nebo čá
stečně
1. daň z obratu nebo daň přepychovou, za
placené z 'dodávek surovin a ^ polotovarů,
které vývozní podniky výrobní upotřebily
k zpracování na zboží, vyvezené do cizin,v,
nebo kterých použily jako součástky pri_ vý
robě zmíněného zboží nebo jako obalu pn
vozu zboží;
2. daň přepravní, zaplacenou za přepravu
zboží, vyvezeného do ciziny a za přeplavu su
rovin a polotovarů, potřebných, k výrobě zbozi,
vyvezeného do ciziny.
(2) Podmínkou vrácení daní podle odst. 1.
jest, že daně tam uvedené tvoří lakovou složku,

