ZÁKONY MK
KAŽDÝ ČARODĚJ JE POVINEN SE SEZNÁMIT SE ZNĚNÍM ZÁKONA MK !
NEZNALOST ZÁKONA NEOMLOUVÁ !!!
PRÁVA KOUZELNÍKŮ
1.Čaroděj má právo si dobrovolně a svobodně vybrat povolání, bez rozdílu zda pochází
z rodu čistokrevných čarodějů či čarodějů mudlovského původu.
2.Každý čaroděj má právo svobodně uzavírat manželství,registrované partnerství,žádat
o rozvod nebo rozluku,uzavírat smlouvy, obchodovat…
3.Každý čaroděj má právo na sdělení vlastního názoru a na odpor..
4.Každý čaroděj má právo na spravedlivý soudní proces..
5.Každý čaroděj má právo se přátelit a scházet s kým uzná za vhodné..
6.Každý čaroděj má právo na soukromí a jeho ochranu,apod..
7.Každý čaroděj má právo na vlastní náboženské vyznání..
8.Každý čaroděj má právo žádat vysvětlení věcí a záležitostí, kterým nerozumí či je
nepochopil..
9. Každý čaroděj má právo žádat o práci a pokud vyhovuje požadavkům, má právo
práci dostat
10. Každý čaroděj má právo na majetek .... legálně nabytý a získaný
11.Obchodník nesmie předávat věci, ktoré nemá v ponuke,či jsou nabyté nelegálním
způsobem a jejich prodej byl zakázán a postaven mimo zákon.
12.Sudcovia pri výkone práce musia byt nestranný a spravodliví.
13.Pokiaľ čarodejník obviní povedzme smrtijeda, tak musí predložit dokazy,je na soudu
zda důkazy uzná za dostatečné k odsouzení.
14.Pokial je obvinený nejaký čarodejník alebo smrtijed,až do posledného rozhodnutia
platí prezumpce neviny.
15.Žiadneho čarodejnika nemožno drzat v otroctve alebo ho pokladat za vlastny
majetok
16. Každý kouizelník má právo podat žalobu .. je povinen však zajistit si svědky …
rodinné příslušníky nelze považovat za svědky !!!
ZAMĚSTNANCI MK
1) Vedoucí odboru jsou povinni kontrolovat svůj odbor a zjistit co je nového, někdy
však i říct(popř.napsat),že tu byl. Min. 2x týdně
2) Vedoucí odborů jsou povinni zadávat úkoly ,ale pouze takový úkol, který se týká jeho
odboru a na kterém zaměstnanec pracuje.
3) Pracovníci odborů musí plnit úkoly,které jim zadá nadřízený a jsou povinni docházet
na své odbory do zaměstnání ..pokud nemůžou, jsou povinni se omluvit …viz tabule
dovolená/nemoc.
4) Vedoucí může navrhovat odměny svým pracovníkům dle sebe
5) Pokud budou pracovníci více jak měsíc bez omluvení neaktivní,má právo je vedoucí
propustit bez udání důvodu.
6) Všechny školy a instituce přihlášené k MK mohou kontrolovat přidělení bystrozoři.
8) Zaměstnanci mohou,po dohodě s vedoucím,pracovat pouze na částečný úvazek.
9) Pracovníci jsou povinni číst informační tabuli MK.
10) VŠICHNI jsou povinni docházet na schůze. Pokud víte,že byste schůzi nestihli, jste
povinni se omluvit!
12) Zaměstnanec má právo na dovolenou,a nemocenskou, ale pouze v případě,že ji

předem ohlásí vedoucímu a ten schválí. Nemocenská se pouze oznámí ..nepodléhá
schválení.
13) Vedoucí musí alespoň 1x za 14 dní napsat zprávu o tom,co se děje na odboru.
14) Vedoucí je POVINEN mít svůj odbor v pořádku, to znamená …. Na odborech musí
mít uvedeny všechny své AKTIVNÍ zaměstnance v tom daném měsící,
16)Zaměstnanci MK mají právo na 14ti denní dovolenou a také mají nárok na
nemocenskou
17)Zaměstnanci MK mají právo svobodně vznášet námitky proti vedení MK v případě
své nespokojenosti a mají právo na projednání vzniklého problému v co nejkratším
termínu
18)Zaměstnanci mohou podávat své návrhy na zlepšení chodu MK a požadovat
projednání svých návrhů a písemné vyrozumění o přijatých rozhodnutích
20)Schvalovací právo má Starostolec a v konečném případě ministr kouzel či jeho
náměstkyně
21)Zaměstnanci jsou povinni podat včasné oznámení o změnách (platnost soví pošty,
změna stavu a příjmení, výpověď ze zaměstnání) v případě, že tak neučiní, budou po
měsíci považováni za neaktivní a propuštěni bez udání důvodu
22)Vedoucí jednotlivých odborů mají pravomoc přijímat nové zaměstnance do svého
odboru a rovněž řídit chod svého odboru, taktéž mají právo zaměstnance propouštět
23)Od vedoucích odboru je požadována jednou měsíčně písemně vyhotovena zpráva o
činnosti oddělení a činnosti zaměstnanců tohoto oddělení
24)Je vyžadována přítomnost zaměstnanců na předem oznámených schůzích, tolerovány
jsou pouze včasné omluvy o nepřítomnosti
25)Zaměstnanci MK jsou povinni poskytnout pomoc, informace a ochranu všem, kdo o
to požádají
26) MK bude v případě potřeby úzce spolupracovat se členy štábu Fenixova Řádu
27)Ministr nebo jím pověřený zástupce má pravomoc propouštět zaměstnance, vydávat
vyhlášky, příkazy a pověření, rovněž tak uzavírat či rozlučovat svazky manželské
28)Ministr má právo zkrátit dovolenou a to v případě kázeňského přestupku
zaměstnance či v případě nutné potřeby stáhnout zaměstnance z dovolené
29)Ministr může udělit finanční odměnu v případě mimořádného výkonu povolání

Starostolec,Soud a Vedení MK
1. Starostolec je zákonodárným a soudním orgánem a to společně se Soudem MK a
Vedením MK. (jsou povinni spolupracovat a společně dojít ke konečnému řešení)
2. Na svých schůzích projednává návrhy a dotazy svých členů, ale i jiných
kouzelníků,Soudu a Vedení MK. Starostolec je povinen pořizovat zápisy ze schůzích a
tyto předložit vedení MK a naopak.
3. Schůze svolává předsednictvo starostolce (předseda, místopředseda) po dohodě
s Vedením MK,či samotné vedení
4. Zástupce škol (členy starostolce) jmenují ředitelé škol (vedoucí odborů a ministr s
náměstkyní jsou členy starostolce z titulu funkce)
5. Člen Starostolce musí povinně informovat své ředitele o výsledcích zasedání.
6. Než vedení MK učiní nějaký závažný krok, musí ho prodiskutovat s vedením
Starostolce a naopak. Toto rozhodnutí jsou povinni oznámit kouzelnické veřejnosti.
7. Starostolec má pravomoc odvolat vedení MK a to pouz ze závažných důvodů, po
dohodě s Vedením Mk má pravomoc odvolat vedoucí odborů a ostatní řídící pracovníky,
nevztahuje se však na řadové zaměstnance.

8. Starostolec jmenuje Ministra kouzel a jeho náměstka, v mimořádném případě
(absence vedení MK) jmenuje vedoucí odborů, řídící pracovníky, ovšem primárně tato
pravomoc náleží vedení MK, právo jmenovat starostolcem se však nevztahuje na řadové
zaměstnance.
9. Starostolec nemá pravomoc rozhodovat o věcech sám bez vedení MK, je povinen
veškerá rozhodnutí prodiskutovat s vedením MK

Azkaban
Soudy s uvězněnými smrtijedy a jinými vězni
Pokud u aktivních a uvězněných smrtijedů neproběhnou do stanovené doby …bude na
ně pohlíženo jako na nevinné a Azkaban se jim otevře …mohou volně odejít a znovu se
zapojit do hry.
Nelze vězně bez obvinění a soudu držet v Azkabanu déle než 6 týdny – ztrácejí možnost
se aktivně zapojit do hry !!!
Proto pokud neproběhne s vězněm do 6 týdnů první soudní jednání opět se mu Azkaban
otevře a bude moci svobodně odejít a opět se zapojit do hry ..nejde vězně držet
donekonečna bez toho aby byli odsouzeni !!!
Vyhláška pro tisk
1. Novinář žádající jakéhokoliv zaměstnance MK o rozhovor je povinen se nejprve
řádně představit a sdělit z kterého tisku je.
2. Novinář je povinen nejprve požádat o rozhovor a vyčkat zda k tomuto dostane od
dotyčné osoby souhlas,rovněž je povinen zaslat rozhovor ke schválení osobě která mu
rozhovor poskytla aby nedošlo k pozměnění textu v rozhovoru a následným potížím
(žaloby za zveřejnění nepravdivých informací které poskytovatel rozhovoru neuvedl….
Atd.)
3. Novinář je povinen zachovat etiku a soukromí zpovídané osoby a rovněž dalších osob
o nichž zveřejňuje jakékoliv informace a dále se nesmí hrubě dotýkat osob o nichž
zveřejňuje informace ( pornografické fotografie a jiné informace hrubě narušující
soukromí )
4. Bulvární až urážlivý a napadající tisk může být z registrace na MK okamžitě
vyloučen bez udání důvodu
5. Čarodejník sa môže voči novinovému výtlačku ohradiť, podať trestné oznámenie
v zmysle poškodenia ľudských práv a môže žiadať o cenzúru obrázku či príspevku.
6. K cenzúre nedôjde iba v prípade, ak čarodejník súhlasil so zverejnením. Potom
ostatní čarodejníci, ktorým sa to nepáči, majú smolu, pretože je to v súlade so zákonom.

Tresty
1. Ak redakcia, ktorá uverejnila článok, ktorý je vulgárny či neslušný a porušil
ľudské práva a slobodu nedá cenzúru na obrázok, bude trestaná vysokou
pokutou a výpovědí redaktora.
2. Ak redakcia bude naďalej šíriť vulgárne obrázky či príspevky a bude tým
poburovať čarodejnícky svet, tak bude vylúčená z letaxu a nebude ďalej
figurovať pod záštitou MK.
3. Čarodejník, môže podať trestné oznámenie na redakciu, ktorá porušila jeho
práva o súkromí, či slobode, a môže sa domáhať aj odškodného.
1. Soudní tribunál,Bystrozoři,Odbor pro tvorbu zákonů,kouzelnické společenství
Soudní tribunál bude soudit a vydávat rozsudky na základě vydaných a schválených
zákonů. Ministr a náměstkyně budou rozhodovat jen velmi sporné případy.Každý
souzený je povinen se tomuto podřídit! Rozsudek a trest vydaný soudem je platný ! Soud
pracuje nezávisle ..jeho činnost je stanovena zákony vydanými na MK! Rozsudky se
budou písemně zveřejňovat jak na vývěsce v budově soudního tribunálu tak na MK aby
se předešlo dohadům...rozsudek rovněž obdrží jak strana žalující tak strana souzená a
přijetí potvrdí zpětně tomu kdo rozsudek zaslal ! Soud je povinen pracovat tak jak je
stanoveno na MK .... v daném složení soudního tribunálu !Nelze jinak ! Každý obviněný
má právo na řádný soudní proces a je povinen se ho zúčastnit!Soudce je povinen termín
soudu zveřejnit na MK a v budově soudu a to dostatečně dopředu aby se v den soudu
byli schopni sejít všichni zúčastnění !Nejpozději týden před stanoveným datem, soudní
tribunál je povinen úzce spolupracovat s pracovníky Odboru pro tvorbu zákonů a
bystrozory a každou změnu zákonů společně předloží ministrovi a náměstkyni ke
schválení . Soudní tribunál je rovněž povinen spolupracovat se Starostolcem a u
soudního jednání by měli být přítomni vždy alespoň 3 členové starostolce !
2. Bystrozoři ,Azkaban,Odbor pro tvorbu zákonů,kouzelnické společenství
Pro zatčení smrtijeda či jiné osoby není nutný přímý souhlas ministra či náměstkyně.
Zatykač vydá po dohodě mezisebou soudce nebo vedoucí Bystrozorů a to písemně a je
platný !
Zatykač bude zveřejněn v budově soudního tribunálu, v budově Bystrozorů a na MK!
Rovněž tak propouštěcí listiny bude řešit po dohodě mezi sebou soud a vedoucí
bystrozorů!Odbor bystrozorů je povinen úzce spolupracovat s pracovníky Odboru pro
tvorbu zákonů a soudním tribunálem a každou změnu zákonů společně předloží
ministrovi a náměstkyni ke schválení ! Správce Azkabanu bude povinně spolupracovat s
Bystrozory a Soudním tribunálem!

3. Správa Letaxové sítě,Reklama,nařízení pro kouzelnickou společnost
Zařazení stránek do Letaxové sítě bude řešit VÝHRADNĚ Správa Letaxové sítě na
odboru kouzelné přepravy NIKOLI ministr nebo náměstkyně...je nutno se tedy obracet
na zaměstnance odboru kouzelné přepravy a to v místech tomu určených..... reklamy na
tyto stránky...časopisy, instituce,školy a jiná zařízení budou na INFORMAČNÍ TABULI
MK .....VYMAZÁNY !!!! Zvěřejňovat na INFOTABULI bude možno pouze vždy nově
vyšlé vydání časopisů registrovaných na MK! K reklamě slouží Reklamní tabule která je
na MK .... nelze reklamovat jinde ... (infotabule,kanceláře, apod.) - zde budou reklamy
odstraněny a to i s komentářem !
4. Všeobecná nařízení pro odbory a kouzelníky
Záležitosti týkající se jednotlivých odborů je nutno řešit nejprve s vedoucími těchto
odborů ...posléze v negativních případech až s ministrem nebo náměstkyní
Zákaz přecházení zaměstnanců mezi jednotlivými odbory
…to znamená že pokud je zaměstnanec přijat na jedno konkrétní určité místo ….
nemůže již pracovat na dalším odboru s vyjímkou bystrozorů či redakce novin ….
Vedoucí odboru nemůže být již zaměstnancem dalšího odboru a naopak …
zaměstnanec odboru nemůže být vedoucím odboru jiného !!!!
Vyjímku tvoří ředitelé škol a soudci, žalobci, obhájci či redaktoři novin,bystrozoři !!!!
5. Všeobecná nařízení pro zaměstnance MK
Vedoucí odborů povinně každých 14 dní zašlou na určenou soví poštu přesný stav svého
odboru t.j. ... uvedou všechny aktivní zaměstnance v tom daném měsíci.
dále uvedou zaměstnance kteří odcházejí a nové zaměstnance .... pro další měsíc ...tj.
přehled svého odboru
Neaktivní zaměstnanec : 1 měsíc ....bez udání důvodu a vysvětlení ... propuštěn !
Vedoucí je POVINEN mít svůj odbor v pořádku … to znamená …. Na odborech musí
mít uvedeny všechny své AKTIVNÍ zaměstnance v tom daném měsíci

6. Práva a povinnosti ministra kouzel
ministr kouzel NEVEDE ministerstvo, je to něco jako prezident, jeho slovo by
mělo být zákon, ale tak tomu tak úplně není, potřebuje svůj senát – Starostolec,
aby mohl fundovaně rozhodnout, mezi jeho jediné skutečné pravomoci patří,
stejně jako u prezidenta, právo VETA – tzn. vyjádřit svůj nesouhlas
s rozsudkem, probíhajícím vyšetřováním atd. a tento nesouhlas musí být
respektován
- má právo udělovat milost nebo naopak požadovat zpřísnění trestu
- má právo odmítnout návrh Starostolce (například nově předloženou novelu
zákona)
1) Osobně znát všechny vedoucí jednotlivých odborů a vlastnit podrobné složky
obsahující jejich profesní zásluhy a provinění.
2) Mít právo kdykoli a třeba i bez udání důvodu kohokoli z jeho pozice odvolat,
ovšem jen v rámci ministerstva (nemůže vyhodit prodavačku z Medového ráje,
ale kdykoli může odvolat například velitele Bystrozorů).
3) Zahájit nebo zastavit stíhání osoby nebo skupiny osob, pokud určí, že je toto
stíhání nespravedlivé nebo pokud byla záležitost, která vedla ke stíhání dané
osoby, učiněna z přímého nařízení ministerstva nebo v zájmu jeho věci.
4) Udělovat tzv. „glejd“ – tedy dokument opravňující jeho držitele vykonat cokoli je
potřeba k dokončení úkolu uloženého ministerstvem. Držitel glejdu, který má
právo udělit pouze ministr a nikdo jiný, je takovým Jamesem Bondem,
pracujícím výhradně pro potřeby ministra a Starostolce a s povolením třeba i
zabíjet, pokud tím dojde „ministerská věc“ ke zdárnému závěru. Držitele glejdu
není možné trestně stíhat.
5) Ministrem kouzel nemůže být hráč (reálný člověk) mladší 20 let.
6) Má povinnost se účastnit všech zasedání Starostolce a všech soudů, v nichž
figurují obvinění například z velezrady nebo spiknutí.
7) Má povinnost v době k tomu určené vydávat prohlášení o chodu ministerstva a to
buď prostřednictvím ministerské vývěsky, nebo Denního věštce.
8) Má povinnost uchovat v tajemství osobní informace své i všech svých
podřízených (tím je myšleno každé osoby pracující na ministerstvu) a s tím
souvisí právo nechat trestně stíhat osobu, která bude veřejně sdílet osobní
informace kohokoli pracujícího na Ministerstvu kouzel.
9) Má povinnost dohlížet na aktivní chod jednotlivých odborů a to formou buď
namátkové osobní kontroly, nebo formou hlášení, která jsou jednotlivé odbory
povinny ministrovi v určeném čase dodávat.
10) Má povinnost dohlížet na správnou aplikaci zákoníku a práva a stejně tak na
jeho aktivní vymáhání v případě provinění, tedy na aktivní činnost bystrozorů a
velitele Azkabanu.
-

7. Práva a povinností Starostolce
1) Plní funkci soudního tribunálu a zároveň senátu a společně s ministrem
kouzel se podílí na vedení Kouzelnického světa. Členem Starostolce se může
stát pouze osoba starší 20 let, profesně zkušená a s čistým trestním rejstříkem.
2) Povinností Starostolce je sestavovat a kontrolovat zákony ministerstva kouzel,
dohlížet na řádný chod jednotlivých odborů a spolupracovat s ministrem
kouzel na aktivním a řádném chodu ministerstva. Ministr kouzel je zároveň
tváří a mluvčím Starostolce.
3) Hlasy jednotlivých členů Starostolce jsou zcela rovnocenné a pokud dojde na
hlasování, každý jeden člen se počítá jako jeden hlas, ministra nevyjímaje.
Počet členů Starostolce není omezen, automaticky je mezi ně počítán správce
Azkabanu, velitel bystrozorů a samozřejmě ministr kouzel a jeho náměstek.
4) Starostolec je povinen zasednout při každém konaném soudu, bez ohledu na
to, jestli se jedná o civilní záležitost nebo záležitost zasahující do bezpečnosti
celé kouzelnické společnosti. Starostolec je rovněž povinen vydat prohlášení o
výsledku proběhnuvšího soudu a to formou informace na vývěsce
ministerstva nebo prostřednictvím Denního věštce či jiného sdělovacího
média.
8. Práva a povinnosti náměstka ministra kouzel
1) Je pravá ruka ministra kouzel, sekretářka i ochranka v jednom. Je to osoba,
která musí být trestně bezúhonná a vždy připravená být ministrovi nápomocna,
bez ohledu na denní dobu či vlastní vytížení. Být náměstkem je řehole, avšak
výsadní.
2) Jeho povinnosti jsou shodné s těmi ministra kouzel, nikoli však jeho práva.
Náměstek má právo zastupovat ministra kouzel při zasedání Starostolce, pokud
ho o to ministr výslovně požádá, jinak se může náměstek ministra účastnit
zasedání ze své vlastní vůle/na žádost ministra a je počítán jako řádný člen
Starostolce.
3) Náměstek zastupuje ministra a ministerstvo i mimo budovu Ministerstva kouzel,
hovoří s externími pracovníky a se zástupci jednotlivých odborů jménem
ministerstva. Má právo vydávat prohlášení ze zasedání či proběhnuvšího soudu.
Stejně jako ministr má povinnost znát všechny vedoucí jednotlivých odborů a
pravidelně s nimi komunikovat a předávat ministrovi kouzel informace o chodu
každého jednoho odboru. Běžná administrativa kanceláře ministra kouzel je
pochopitelnou součástí náměstkovy práce.

9. Práva a povinnosti Odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů
Jeden z nejzásadnějších odborů ministerstva kouzel, ne-li nejzásadnější vůbec, má na
starost vymáhání kouzelnických zákonů a eliminaci jakéhokoli nebezpečí, ohrožujícího
kouzelnickou společnost. Pod odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů spadá i
Azkaban a jeho správce.
A. Velitel Bystrozorů
1) Je přímým vedoucím odboru pro uplatňování kouzelnických zákonů a má pod
svým velením bystrozory. Velitel rozhoduje, v jakém pořadí se budou řešit
dlouhodobé záležitosti, přijímá nové adepty na pozici bystrozorů a přijímá
rozkazy od vedení ministerstva kouzel a stížnosti řadových občanů, pokud se
týkají bezpečnosti kouzelnické společnosti. Bystrozoři zastupují funkci policie a
jsou povinni zasáhnout, kdykoli jsou žádáni.
2) Velitel bystrozorů je povinen v určené době odevzdávat hlášení vedení
ministerstva kouzel, v němž musí uvést všechny zásahy bystrozorů, které
proběhly, včetně všech zúčastněných osob – hlavních aktérů sporu, svědků a
vyšetřujících bystrozorů. Je povinen vést komplexní seznam všech členů
bystrozorského sboru a prověřit každého adepta, zejména v souvislosti s jeho
minulostí a praxí. Žádný žadatel o post bystrozora nesmí mít záznam v trestním
rejstříku a musí mít řádně ukončené vzdělání. Velitele bystrozorů vybírá
ministerstvo kouzel.
3) Velitel bystrozorů má právo kdykoli informovat vedení ministerstva, nabyde-li
dojmu, že byl narušen chod samotného ministerstva kouzel nebo pokud nabyde
podezření, že některý z jeho podřízených sám porušuje zákon. Velitel bystrozorů
má právo kdykoli odvolat kohokoli ze svých zaměstnanců, o tom je však povinen
informovat vedení ministerstva kouzel a nesmí opomenout uvést důvod, proč
dotyčného vykázal z jeho pozice. Velitel bystrozorů má právo na volný přístup
k léčivým lektvarům, veritasérům i jedům, má přístup na pozemky Bradavic i do
Svatého Munga, vstup na tyto pozemky nemusí hlásit vedení těchto míst, pokud
se jedná o řadovou kontrolu, pokud se však jedná o stíhání konkrétní osoby či o
návštěvu za účelem vyšetřování, je povinen vedení informovat.
B. Bystrozorové
1) Je přímý podřízený velitele bystrozorů a zpovídá se jen jemu či hlavnímu vedení
ministerstva kouzel. Bystrozorem může být pouze trestně bezúhonný kouzelník s
adekvátní znalostí kouzel a lektvarů, což může velitel bystrozorů kdykoli i bez
varování prověřit.
2) Bystrozor je povinen dodržovat zákoník kouzelnického světa a dohlížet na jeho
dodržování jinými. Nabyde-li podezření, že nějaká osoba či skupina osob
porušuje zákon, je povinen o tom neprodleně informovat velitele bystrozorů, jenž
je následně povinen zahájit povinné úkony vedoucí k trestnímu řízení.
3) Bystrozor je povinen se pravidelně hlásit svému veliteli a dodržovat stanovený
rozpis hlídek, kterýžto utvářejí v rámci demokracie bystrozoři společně se svým
velitelem. Jednou schválený rozpis hlídek je brán jako závazný a jakákoli
neodůvodněná odchylka od něj si může vysloužit profesní postih, jehož výši
určuje velitel bystrozorů, při obzvlášť závažném porušení stávajícího řádu má
právo ho uložit i ministr kouzel.
4) Bystrozor má právo kdykoli vyslechnout jakéhokoli člena kouzelnické

společnosti, má volný přístup do Azkabanu, ke Svatému Mungovi a na
Bradavické pozemky, stejně jako velitel bystrozorů. Pokud je bystrozor účasten
vyšetřování, nesmí mu být odmítnut přístup do domu či na pracoviště, pokud se
nejedná o pracoviště vedoucích pozic ministerstva kouzel, kde musí být při
kontrole vždy přítomný velitel bystrozorů a také ministr kouzel a jeho náměstek.
Bystrozor má volný přístup k veritasérům, léčivým lektvarům a jedům, avšak,
stejně jako jeho velitel, použití jedů a lektvarů na toxické bázi musí vždy hlásit
vedení ministerstva kouzel a vždy s udáním konkrétního účelu a plánovaného
použití.
5) Osobu, kterou bystrozor zatýká, je povinen zbavit hůlky, kterou nesmí zničit, ale
jeho povinností je ji zabavit a odstranit z dosahu zatčeného tak, aby mu
znemožnil její použití. Každou zatčenou osobu je povinen dopravit neprodleně do
Azkabanu, kde ji s udáním důvodu a provinění předá jejímu správci. Ihned poté
je povinen informovat svého velitele a ten následně vedení ministerstva.
Přemisťování se se zatčenými osobami na půdu ministerstva kouzel je zakázáno!
Pokud je bystrozor svědkem události, která vyžaduje jeho zásah, je povinen
zasáhnout, i když se v tu dobu nachází „v civilu“. Pokud bystrozor odmítne
zasáhnout či je snad přímo nápomocen trestnému činu, je postaven před
disciplinární řízení vedené Starostolcem a propuštěn z pozice bystrozora, do níž
se již nesmí znovu vrátit. Milost v tomto případě může udělit jen ministr kouzel.
10. Práva a povinnosti Azkabanu a jeho správce
1) Kancelář správce Azkabanu je součástí Odboru pro uplatňování kouzelnických
zákonů a plní funkci vězení a jeho správce. Správce Azkabanu má právo kdykoli
si vyžádat jakoukoli informaci ohledně vězněných a zadržených osob, zejména
seznam osob, které by je mohly přijít navštívit a seznam toho, čím může vězeň
ohrozit správce nebo své okolí. V případě, že je zadrženou osobou zvěromág, je
třeba o tom správce informovat při předání.
2) Bystrozor je v případě zatčení osoby a jejího následného přesunu do Azkabanu
povinen uvést správci své jméno i jméno zadržené osoby a obratem podat hlášení
veliteli bystrozorů. Správce jen povinen vést aktuální a kompletní seznam
azkabanských vězňů, zejména pro účely Odboru pro uplatňování kouzelnických
zákonů. Stejně jako velitel bystrozorů je povinen v pravidelně určené době
podávat hlášení o stavu Azkabanu, zejména ohledně aktuálního počtu vězňů a
jejich zdravotního stavu a naopak správce musí být informován o chystaných
soudních řízeních a to včetně data a hodiny. Nelze odvádět či přivést do cely
vězně, aniž by byl informován správce Azkabanu.

11. Práva a povinnosti Odboru kouzelnické spolupráce
1) Pod vedení tohoto odboru spadá organizace všech společenských akcí
pořádaných ministerstvem, či ministerstvem sponzorované, akce kulturního či
osvětového rázu, registrace a dohled nad všemi sdělovacími prostředky a médii a
také registrace škol a dohled na jejich osnovy a řádný chod.
2) Tento odbor je povinen ve stanovené době podávat řádné hlášení o chystaných
společenských událostech v rámci kouzelnického světa a to přímo do kanceláře
vedoucích pozic ministerstva kouzel. Je povinen předkládat včas ke schválení
žádosti o dotace pro konkrétní společenské akce a včas informovat ministerstvo
například o žádostech o sponzoring soukromých institucí a škol. Zejména
v případě registrace škol je povinen předložit ministrovi informace o zaměření
výuky dané školy, přesné osnovy a kompletní výčet vedoucích pozic a osazení
profesorského sboru.
3) Odboru kouzelnické spolupráce se zodpovídají všechny sdělovací prostředky
kouzelnického světa a to včetně Denního věštce. Přestože cenzura je zákonem
stanovena jako nepřípustná, má odbor právo nahlédnout do každého vydání,
bude-li si to přát a bude-li k tomu mít řádný důvod. V případě trestního stíhání
je odbor kouzelnické spolupráce povinen umožnit bystrozorům nahlédnutí do
svých záznamů a zajistit jim přístup do redakcí jednotlivých médií.
4) Pracovníkovi tohoto odboru a zejména jeho vedoucímu by neměla chybět
kreativita a pružnost v jednání, měl by být kultivovaný a schopný aktivní
komunikace se všemi ostatními odbory a s kouzelnickou veřejností. Jeho
povinností je kvalitní reprezentace ministerstva i kouzelnického světa jako
takového a přesně to by měli splňovat i zaměstnanci odboru.
12. Práva a povinnosti Odboru pro dohled nad kouzelnými tvory
1) Do kompetence tohoto odboru patří registrace a monitorování volně žijících
„divokých“ druhů magických tvorů, registrace těchto druhů chovaných
soukromými chovateli i institucemi, registrace všech rezervací, jejichž účelem je
chov konkrétního druhu či druhového spektra magických tvorů a dohled nad
jejich správou, dohled nad chráněnými, vzácnými či nebezpečnými tvory a
regulace jejich výskytu takovým způsobem, aby se znemožnilo prozrazení jejich
existence mudlovskému světu. Rovněž je povinností pracovníků tohoto odboru
provádět namátkové a důkladné kontroly a také vést podrobný a pravidelně
aktualizovaný seznam osob nakažených vlkodlaky. Odbor pro dohled nad
kouzelnými tvory rovněž vede v patrnosti a zaznamenává zvěromágy, jež vede
v podrobném registru, jenž je povinen kdykoli, kdy to bude žádáno, předložit
k nahlédnutí vedení ministerstva či bystrozorům činným v probíhajícím trestním
řízení.
2) Zaměstnanec tohoto odboru musí být vzdělán v minimálně dvou oborech
souvisejících s chovem kouzelných tvorů a s péčí o ně, musí být vzdělán
v lékouzelnictví a trestně bezúhonný. Zaměstnanec takového odboru musí počítat
s prací přesčas a s častými návštěvami bystrozorů, vzhledem k registraci
zvěromágů a vlkodlaků a také s větším rizikem poranění, srovnatelné snad jen
s prací bystrozora.
3) Zaměstnanec tohoto odboru je povinen nahlásit jakékoli porušení zákona
souvisejícího s chovem magických tvorů, podezření na týrání těchto tvorů či na
neregistrované množírny, prodej magických surovin, získávaných z těchto tvorů,

zejména při podezření na černý trh a také při podezření na nebezpečí plynoucí
z prozrazení se mudlovskému světu či přemnožení těchto tvorů a následné
ohrožení kouzelnické společnosti.
13. Práva a povinnosti Odboru nehod, katastrof, a přepravy
1) Registrace a kontrola krbů. Každý majitel, který si postaví, nebo nechá
postavit krb ho musí nejpozději do dvou dnů nahlásit na odboru přepravy,
jenž kdo tak neučiní, a bude krb využívat, dostane pokutu až 500 galonů.
2) Pracovník tohoto odboru je povinný chodit kontrolovat krby jednou do
měsíce, jenž musí dodat záznam o tom, zda krb správně funguje a není
závadný. Tím spočívá i kontrola letaxu, která se ale bude provádět dvakrát do
měsíce.
3) Zaměstnanci odboru mohou při souhlasu svého nadřízeného zamezit
cestování letaxem do konkrétního krbu, lokace, úplně letax zablokovat, nebo
omezit či zcela zablokovat cestování pro určitého jednotlivce.
4) Pod tento obor zároveň spadá registrace a kontrola přemisťovadel. Podmínky
jsou stejné jako u bodu 1.
5) Odbor může zamezit možnost přemisťování do určitých prostor a lokalit, či
úplně blokovat.
6) Zaměstnanci odboru jsou povinni napravit veškeré škody způsobené
v kouzelnickém světě – oprava staveb, napravení zblázněných a
nevydařených kouzel, zrušení méně závažných kouzel (například bouřkový
mrak v kanceláři), a další. V nutnosti musí vymazat vzpomínky mudlům.
7) Odbor musí při výkonu svých povinností informovat bystrozory, a v případě
nutnosti s nimi spolupracovat při výkonu služby.
14. Práva a povinnosti Odboru záhad
1) Zaměstnanci jsou povinni uložit a zabezpečit veškeré artefakty, včetně
zapsání do evidence.
2) Odbor má za úkol zkoumat neznámé artefakty a zjistit jejich schopnosti a
účinky. Také s nimi experimentovat. Případně vytvářet zcela nové artefakty.
K tomuto se pojí také úkol hledání a „lov“ nových artefaktů.
3) Zaměstnanci musí zamezit vstup neoprávněné osobě do prostor odboru
(nepočítají se kanceláře zaměstnanců). Oprávněné osoby jsou pouze ministr
s náměstkem, hlavní bystrozor, po písemném povolení i ostatní. V opačném
případě jsou zaměstnanci povinni okamžitě povolat bystrozory.

15. Práva a povinnosti Nemocnice sv. Munga
1) Lékouzelníci jsou povinni poskytnout lékařskou pomoc a péči jakémukoli jinému
kouzelníkovi, Smrtijedů nevyjímaje – ale pouze v případě, že dotyčného
Smrtijeda přivede někdo jiný k ošetření.
2) Smrtijedi jinak do nemocnice nemají povolený přístup kvůli ochranným
kouzlům.
3) Vždy musí být v nemocnici aktivně přítomen alespoň jeden lékouzelník.
4) Pokud se nepodaří pacienta zachránit a zemře, lékouzelníci jsou povinni jeho tělo
přenést do kaple k přípravě pohřbu, pokud jeho pozůstalí neurčí jinak.
5) Nemocnice spadá pod Ministerstvo kouzel a zastupuje ji hlavní lékouzelník, který
je zároveň nadřízeným pro ostatní lékouzelníky.
16. Všeobecná nařízení pro kouzelníky celé společnosti
V PŘÍPADĚ ŽE BUDE NA MK ZAZNAMENÁNA STÍŽNOST TÝKAJÍCÍ SE
KOPÍROVÁNÍ STRÁNEK MK,TISKU ČI JINÝCH INSTITUCÍ SPADAJÍCÍCH POD
TOTO MK A BUDE PROKÁZÁNO,ŽE KE KOPÍROVÁNÍ DOŠLO ….BUDOU TYTO
STRÁNKY S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ NECHÁNY SPRÁVCEM STRÁNEK
ZABLOKOVÁNY A TO DO ODSTRANĚNÍ ZÁVAD !!!! MAJITEL
KOPÍROVANÝCH STRÁNEK BUDE NEJPRVE SLUŠNĚ VYZVÁN ABY TOTO
ODSTRANIL A OPRAVIL SÁM VE SVÉ DOBRÉ VŮLI …. POPŘÍPADĚ SE
OMLUVIL ZA SVÉ JEDNÁNÍ V PŘÍPADĚ ŽE DOHODA NEBUDE MOŽNÁ
..PŘISTOUPÍ MK K VÝŠE UVEDENÝM KROKŮM !!!! TOTÉŽ SE TÝKÁ
NEUSTÁLÉHO OBTĚŽOVÁNÍ JINÝCH OSOB AŤ JIŽ ÚTOKY
SLOVNÍMI,FYZICKÝMI, CITOVÝM VYDÍRÁNÍM,URÁŽKY JINÝCH
OSOB,OPOVRŽLIVÉ CHOVÁNÍ K OSTATNÍM,CÍLENÉ PODRÝVÁNÍ AUTORITY
JAKÉKOLIV OSOBY!!!!
Osoby dopouštějící se opakovaně prohřešků a přestupků na území MK a institucí
registrovaných pod MK budou po 3 takovémto prohřešku definitivně blokovány
administratorem a správcem stránek a nebudou jejich stránky na MK
a v Letaxové síti zveřejněny ... může se stát že stránky těchto osob již zveřejněné
v Letaxu budou odstraněny!!!(viz ...Katy a Lilian Sarah ) ... opakované
obtěžovaní..napadání...slovní útoky...kopírování stránek a převzetí díla jiných osob
a vydávaní za vlastní činnost ! MK bude v této souvislosti řešit pouze 3 stížnosti a
poté přistoupí k definitivní blokaci těchto osob a stránek !!!
Doplnění
1. Je zapovězeno pod přísným trestem (blokace na stránkách MK) přetahovat
zaměstnance MK pod jakoukoliv záminkou na jiné stránky RPG a tyto zaměstnance
přeplácet či uplácet! Zaměstnanec MK rozhoduje sám bez nátlaku o svém odchodu
...pokud ovšem není propuštěn pro neaktivitu.
2. Opětovné doplnění … je zapovězeno kopírovat cokoliv z majetku druhé osoby na
všech stránkách spadajících pod MK !!! …. V případě porušení a neodstranění tohoto
bude kopírovaná stránka na žádost zablokována administrátorem či správcem webu a
to bez prodlení !!!
ROZHODNĚ NEBUDE V TĚCHTO PŘÍPADECH UZNÁNO ÚDAJNÉ POMATENÍ
ČI OVLIVNĚNÍ JAKOUKOLIV KLETBOU
V TOMTO PŘÍPADĚ BUDE MUSET OSOBA PŘEDLOŽIT JASNÝ DŮKAZ O SVÉM
POSTIŽENÍ POMATENÍM ČI KLETBOU !!! (tj. konkrétně označit osobu která
postižení způsobila a toto jí jednoznačně prokázat ..,rovněž doložit lékařskou zprávou

od vrchní ošetřovatelky Sv. Munga, pokud bude nutno i v soudním sporu ...do té doby
bude přistoupeno k blokaci a to do vyřešení sporu !!!
Veškeré tyto stížnosti budou na MK evidovány v kartotéce která bude pro tyto účely
zřízena a povede ji sekretariát ministra kouzel !!!
Zákony obchodní
A. Prodej zboží
1.
Při podvodu ze strany prodejce do výše 80 gl, má občan právo na vrácení celé ceny
a na nové zboží. Při neuhrazení této částky do 1 týdne hrozí 2 týdny v Azkabanu
2.
Při podvodu ze strany kupujícího má prodavač právo na vrácení ceny ve
dvojnásobné výši.
3.
Kupující má právo žádat o potvrzení prodeje, při nevydání potvrzení hrozí
prodávajícímu velké pokuty (od 100 do 5000 gl)
4.
Pokud neexistuje doklad o koupi, nemůže být prodávající stíhán
5.
Právo na vrácení peněz má kupující do 10 dnů, do půlnoci včetně, pak již není
platný ani doklad o koupi.
6.
Pokud bude zbožím kupujícímu poškozeno zdraví, zde hrozí kolosální odškodné a
2 týdny v Azkabanu
B. Společnost / firma
1.
Každý na MK má právo založit vlastní firmu, popř. Spolek
2.
Firma musí mít název a prostory
3.
Firma musí mít vlastní sortiment atp.
4.
firma musí být upřímná ke svým zaměstnancům i členům MK.
5.
Firma musí dopředu nahlásit bankrot (viz b. 4)
6.
Pokud se zjistí, že firma podvádí, hrozí pokuta
7.
Při zjištění „kopírování“ sortimentu nebo něčeho podbného, hrozí nucené zavření
firmy i vyloučení ze světa kouzel (viz b. 3)
C. Práva kontrolorů
1. Kontroloři musí kontrolovat obchody min. 1x měsíčně.
2. Zaměstnanci firem musí kontrolorům prozradit vše, kromě citlivých údajů (viz. b. 4)
3. kontroloři nemají právo prosit o citlivé údaje
4. Mezi citlivé údaje řadíme:
a) jména zákazníků
b) bezpečnostní hesla
c) dokaldy o koupi (pokud si zákazník nepřeje zveřejňovat)
d) citlivé informace o zákaznících i zaměstnancích (viz. obč. Právo)

Zákony Trestní
A. Tresty za velezávažné případy
1.
vražda: dělení – 3 stupně
1.
st.- vrah vraždil ve vzteku a činu lituje – vražda „díky chvilkové nenávisti“
(45 – 80 dní vězení)
2.
st. – vrah vraždil brutálně nebo bez rozumného motivu (75 – 120 dní, nebo polibek
od mozrkomora)
3.
st. – vrah vraždil velice brutálně, činu nelituje a je na něj hrdý (125 – 180, nebo
polibek od mozkomora)
2.
smrtijedství: dělení – 3 body šílenství
1 bš. – pomoc smrtijedům pod kletbou imperius – kletba Imperius musí být prokázána
(zproštění viny)
2 bš. – pomoc smrtijedům v krádeži,vydírání, vyhrožování atd. (20 – 30 dní)
3 bš. – pomoc smrtijedům ve vraždě atp.(45 – 80 dní, nebo polibek od mozkomora)
3. ublížení na zdraví: dělení – 3 stupně
1 st. – lehké – započítáno: nalomení paže, lehké řezné rány atd. (1 – 20 dní)
2. st. – střední – započítáno: zlomení paže, nohy, velké řezné rány (15– 30 dní)
3.st. – těžké – započítáno: újmy na psychice, ztráta končetiny, omráčení,znásilnění,atd.
(30 –50 dní)
4. použití zakázané kletby – 3 kletby
1 kl. – Cruciatus (20 – 35 dní)
2. kl. – Imperio – (35 – 50dní)
3 kl. Avada kedavra – (50 – 100 dní, - v případě více vražd (( 3 a nahoru)) až doživotí
a nebo polibek od Mozkomora)
B. Tresty za méně závažné případy
1.
Krádež: dělení – 2 stupně
1 b. – krádež do 80 gl (10 až 15 dní )
2 b. – krádež nad 80 gl (15 až 30 dní )
2. Vydírání, vyhrožování: žádné dělení
Tresty jsou takové: pokud se vyhrožuje např. vraždou, pak se trest za vraždu dělí 2,5 a
tím je dán trest
3.
Ničení majetku jiných: dělení - viz. krádež
Zničení majetku do 80 gl – 20 dní Azkaban
Zničení majetku nad 80 gl – 30 dní Azkaban

AUTORSKÉ PRÁVO
Autor
(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.
(2) Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba,ktorá vybrala alebo usporiadala
jeho obsah; práva autorov diel takto vybraných alebo usporiadanýchv súbornom diele
nie sú dotknuté.
§ 1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislostis vytvorením a použitím
literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výroboua
použitím zvukového záznamu,zvukovo-obrazového záznamu,s vysielaním a použitím
rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len "vysielanie") a v súvislosti so
zhotovením a použitím databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy
autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového
záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len "vysielateľ") a
zhotoviteľa databázy. Zákon ďalej upravuje výkon kolektívnej správy práv podľa tohto
zákona.
§ 2 Pôsobnosť zákona
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na dielo
a) autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej a Českej republiky
(ďalej len "občan Slovenskej a Českej republiky") alebo má na jej území trvalý pobyt
b) ktoré je zverejnené v Slovenskej a Českej republike bez ohľadu na štátne občianstvo
alebo trvalý pobyt jeho autora.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na dielo chránené v Slovenskej a Českej
republike podľa medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská a Česká
republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.
(3) Na dielo výtvarného umenia autora, ktorý nie je občanom Slovenskej a Českej
republiky, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona o práve na odmenu pri ďalšom predaji
originálu diela výtvarného umenia, len ak je zaručená vzájomnosť na základe
medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská a Česká republika
viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.
(4) Trvanie autorského práva pri diele občana iného štátu nemôže byť dlhšie ako v
krajine pôvodu diela.
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