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Československé textilní komise v Praze povoliti |
vyjimecne vyssi ceny.

§ 5.
Prodej příze v § 2. uvedené za vyšší cenu, 

nežli stanovené ceny ncjvyšší, jest zakázán. Kdo 
by jednal proti tomuto zákazu, kdo by obchody, 
které by za vyšší cenu uzavřeny bytí měly, spro- 
středkoval neb jiným způsobem při jich závěrce 
spolupůsobil, trestá se politickým úřadem první 
instance vězením jednoho týdne až šesti měsíců, 
pokud jednání takové nepodléhá trestu přísněj
šímu. Vedle trestu na svobodě může býti uložena 
peněžitá pokuta do 10.000 korun.

Kdo jiným způsobem proti tomuto nařízení 
jedná, trestá se politickým úřadem první instance 
peněžitou pokutou do 20.000 K nebo vězením do 
šesti měsíců, pokud jednání takové přísnějšímu 
trestu nepodléhá. Tyto tresty mohou též vedle 
sebe býti uloženy.

Mimo to může. býti prohlášeno za propadlé 
ono množství, na něž se trestný čin vztahuje, a 
když takové překročení nastalo ve vykonávání 
živnosti, též ztráta živnosti.

§6.
Kdo by jiného k trestnímu činu proti tomuto 

nařízení nabádal, nebo při takovém výkonu spolu
působil, podléhá stejným trestám jako pachatel.

§7.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Švehla v. r„ v^zast. min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. Prášek v. r.
Staněk v. r. Stříbrný v. r.
Klofáč v. r. Habrman v. r.
Dr. Stránský v. r. Dr. Soukup v. r.

Dr. Winter v. r.
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Naříze./ií vlády republiky Československé 
ze dne 19 března 1919

o exekuci podle spisů a listin zřízených v ne- 
mecko-rakouskóm státě.

do 28. října 1918, budou v Němécko-Řakoiisku 
jako tamější exekuční tituly vykonány.

Nařizuje se proto dle § 84 ex. ř.:
Podle zákonných ustanovení a sděleného pro

hlášení smí k zachování vzájemnosti podle 79 
a 373 ex. ř. (zák. ze dne 27. května 1896, z. ř. č. 79) 
od zdejších soudů exekuce podle všech v ně- 
mecko-rakouském státě zřízených spisů a listin 
povolena a nařízena býti, které podle § 1 exek. 
řádu jsou exekučními tituly. Podle pravoplatných 
nálezů trestních soudů smí exekuce jen potud pro
vedena býti, pokud byly nálezy ty o soukromo
právních nárocích vydány. .

Exekuce k zajištění smí podle § 373 ex. ř. po
volena býti podle konečných rozsudků a plateb
ních rozkazů, které v německo-rakouskčm státě 
byly vydány od civilních soudů a nejsou ještě 
právoplatnými neb bez podmínky vykonatelnými.

Ustanovení §§ 81, č. 1 a 4 a 83 ex. ř. neplatí 
o oněch v německo-rakouskcm státě zřízených 
exekučních titulech a směji proto zdejší soudy, 
je-ii tu takový exekuční titul, jen tehdy exekuci 
neb exekuční úkony k zajištění odepříti, když má 
býti exekucí vynuceno jednání, které podle zdej
šího práva jest vůbec nedovoleno nebo nedá se 
vynutiti, nebo když exekuční titul týká se osob
ního stavu příslušníka Československé republiky 
a proti němu má býti vykonán {§ 81, č. 2 a 3 ex. ř.).

Dále se dle § 84 ex f. prohlašuje, že mohou 
soudy německo-rakouského státu u příslušného 
zdejšího soudu (§ 82 ex. ř.) navrhnouti, aby byla 
exekuce povolena, nebo jako dosud exekuci samy 
povoliti a za její výkon přímo soud k výkonu po
volaný (exekuční soud) dožádat!. V tomto pří
padě nařídí exekuční soud podle zákonných 
předpisů a předchozích ustanovení výkon exe
kuce a projedná a rozhodne o všech za exekuč
ního řízení a z jeho příčiny vzniklých mezispo- 
rech a rozepřích, pro které jinak jest příslušen 
zdejší exekuci povolující soud.

Pro povolení exekuce k zajištění podle něme- 
cko-rakouských exekučních titulů jest podle § 375 
ex. ř. příslušen tam označený sborový soud první 
stolice.

Exekuční tituly, které vznikly až včetně do 
28. října 1918 v území německo-rakouského státu, 
buďfež v území Československé republiky vyko
nány jako zdejší exekuční tituly.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Podle nařízení německo-rakouského státního 
úřadu pro spravedlnost mají platiti pro exekuci, 
jež má býti vykonávána v německo-rakouském 
státě podle exekučních titulů, které povstaly v 
území Československé republiky, obdobně usta
novení, která dosud platila pro vzájemný výkon 
exekuce mezi Rakouskem s jedné a Ghorvatskem- 
Slavonií s druhé strany. Exekuční tituly, které po
vstaly v území Československého státu až včetně

Š\ehía v. r„ v zastoupení min. předsedy.
Dr. Rašín v. r. 
Staněk v. r.
Kíoíáč v. r. .
Dr. Vrben^ v v. r 
Dr. Stránský v. r. 
Dr. Zahradník v. r.

Prášek v. r.
Dr. Winter v. r. 
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Stříbrný v. r.
Dr. Hruban v. r.


