Hlava Třetí
Železní lordi
Článek 3.1
a) Město u Dračího jezera má Železného lorda
Článek 3.2
a) Lord jest podřízen králi. Ten může každý jeho výrok zrušiti a místo něj rozhodnouti.
b) Železný lord jest pověřen vykonáváním královy vůle a zákonů v oblastech vymezených články
3.4, 3.5 a 3.6, nestanoví-li král jinak.
Článek 3.3
a) Lord nemůže zákony měniti či vydávati. Smí jen jejich znění vykonávati a při jejich nedodržení
druhé trestati.
Článek 3.4
a) Lord jest pověřen dohlížeti na bezpečí země, co týče se útoků válečných ze strany jiných národů,
občanských válek a skřetí hrozby.
b) Lord jest dále určen pro rozšiřování moci země a jejího území mocí válečnou.
Článek 3.5
a) Lord jest pověřen vyjednávati s druhými zeměmi, udržovati mezinárodní vztahy a prováděti další
záležitosti diplomatické.
b) V jeho pravomoci též jest mezinárodní smlouvy a pakty obchodní a nevojenské smlouvat a
stvrzovat, rozvazovat, odříkat a jejich dodržování kontrolovat a žádat.
c) Také další věci zahraniční, jako cesty či sňatky královské, dle přání a pokynů krále domlouvat a
připravovat.
Článek 3.6
a) Lord jest určen dohlížeti na město, na jeho rozvoj, jeho bezpečí a na vybírání daní.
b) I. Dále pak jest povinen dohlížeti na mravné chování občanů, prosté krádeží, vražd, podvodů,
poškozování druhých občanů či jejich majetku.
II. V případě nařčení některého z občanů z výše uvedeného případy soudí a tresty vyměřuje.
III. Posuzuje také záležitosti práva dědičného.
c) Lord také spravuje státní pokladnu, zadává státní zakázky a jest povinen občanům předkládati
soupis všech příjmů a výdajů.
Článek 3.7
a) Titul Železného lorda není dědičným. Jeho nositel si jej ponechává dokud mu není odňat.

Článek 3.8
a) I. Železný lord jest volen lidem na Národním shromáždění.
II. Na toto shromáždění nesmí být žádnému občanu bráněno se dostaviti.
III. Občané volí sobě Železného lorda mezi kandidáty na titul tento.
b) Kandidátem se může státi každý občan, co zaplatí tři zlaté valounky do státní pokladny.
c) I. Získá-li nějaký kandidát nadpoloviční většinu hlasů všech hlasujících a není-li toto rozhodnutí
anulováno králem, stává se Železným lordem.
II. V případě takovém, že žádný kandidát nadpoloviční většinu nezískal, nadchází druhé
kolo hlasování, kam postupují dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.
III. Vítězí pak ten z nich, který získá nadpoloviční většinu v kole druhém.
d) I. Zrušil-li král výrok lidu, volby se opakují.
II. Místo opakovaní volby může král vybrat Železného lorda mezi kandidáty sám.
Článek 3.9
a) Titul železného lorda může být odňat třemi způsoby:
I. Smrtí železného lorda či uvedením jej do trvalého stavu, v němž není schopen svůj úřad
vykonávat.
II. Rozhodnutím krále země.
III. Vůlí občanů.
i. V takovémto případě je třeba sepsat odvolací listinu a na ni sesbírat podpisy
nadpoloviční většiny všech občanů Města u Dračího jezera.
ii. Rozhodnutí nabývá platnosti až po té, co je předáno Železnému lordu.
b) Je-li post Železného lorda uprázdněn, v co nejkratší době je uskutečněno Národní
shromáždění, kde proběhne volba jeho nástupce.
Článek 3.10
a) Železný lord jest zproštěn povinnosti platit daně.

