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domě udává za peníze pravé nebo plné hod- 
noty, dopouští se přečinu a budiž potrestán 
vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.

§ 5.

Kdo zhotoví nebo si opatří nebo jinému pře-
nechá nástroje nebo prostředky, ' které jsou 
nepochybně určeny k padělání, porušení nebo 
zlehčení peněz, dopouští se zločinu a budiž po-
trestán, nejde-li o čin trestnější, žalářem od 
jednoho do pěti let, se kterým může býti 
spojen trest na penězích do 300.000 K.

Dopustí-li se tohoto zločinu živnostník 
y oboru své živnosti, budiž potrestán těžkým 
žalářem nebo káznicí od pěti do desíti let, 
s kterýmžto trestem může býti spojen trest 
na penězích do 500.000 K.

§ 6.
Kdo úmyslně nepřekazí nebo úřadu neozná- 

mi padělání peněz (§ 1), ač tak mohl učiniti 
aniž ohrozí sebe neb osoby jemu blízké, budiž 
potrestán pro zločin žalářem od jednoho do 
pěti let, se kterým může býti spojen trest na 
penězích do 300.000 K.

Osobami blízkými jsou: příbuzní a sešvak- 
reni y hnu vzestupné a sestupné, manžel, man-
želovi sourozenci, sourozenci a jejich manželé, 
sourozenci rodičů a prarodičů, synovci a ne- 
tere, bratranci a sestřenice, adoptivní rodiče
a děti, pěstouni a schovanci, poručník a po-

rucenec.
Manželu se rovná osoba, která neoddána 

soili s ním společnou domácnost po způsobu 
manželském.

§ 7.

Kdo na sebe převede kov, ač ví, že byl zí- 
skan zlehčením mince, budiž potrestán pro 
precm vězením od jednoho týdne do jednoho 
roku se kterým může býti spojen trest na pe-
nězích do 100.000 K.

§ 8.
. Pokus přečinů, uvedených v tomto zákoně, 
jc trestný, i když věc patří před občanský
soud na území druhdy uherském.

§ 9-
Pio zločiny shora uvedené může občanský 

soud na území druhdy uherském vysloviti 
také ztrátu úřadu a odnětí práv občanských • 
pro uzenu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
a pro obor soudnictví vojenského platí dosa-
vadní předpisy o zákonných následcích od-

souzeni.

§ 10-
Zmírní-li občanský soud na území druhd' 

Uherskem při zvlášť závažných a četnýcl 
okolnostech polehčujících trest podle § 9í 
uherského trestního zákona, nesmí vyřknout 
pn sazbě káznice od 10—15 let trest nižší

než tři léta káznice, a při sazbě káznice od 
5—10 let trest nižší, než jeden rok žaláře.

Doživotní káznice může býti, je-li tu pře-
vaha polehčujících okolností (§ 91 uher. tiv 
z.), snížena až na tři roky káznice.

§ 11.
Tresty na penězích, uložené podle tohoto zá-

kona, připadají státnímu pokladu. Za nedo-
bytné pokuty buď určen trest na svobodě stej-
ného druhu s trestem hlavním, úhrn těchto 
trestů nesmí však překročiti nejvvšší hranici 
užité sazby.

§ 12.

Penězi, uvedenými v předešlých předpisech,
rameny jsou peníze kovové i papírové.

Týchž předpisů budiž užito o bankovkách, 
pak o kolcích, uvedených v zákoně ze dne 25. 
února 1919, č. 84 Sb. z. a n., o dlužních úpisech 
vydaných podle zákonného zmocnění, pokud 
zru majiteli nebo jsou rubopisem převoditelny 
a o takových akciích, jakož i o kuponech á 
talonech takových papírů.

Peníze a cenné papíry cizozemské rovnají 
se tuzemským.

ČI. II.
Porotní soud je v mezích dosavadních před-

pisů příslušný, aby rozhodoval o trestních či-
nech ^ podle tohoto zákona pouze tenkráte, 
jde-li o zločin a navrhuje-li veřejný žalobce
Již v obžalovacím spise trest vyšší pěti let.

ČI. III.
Zákon tento nabývá účinnosti pátého 

dne po vyhlášení.

ČI. IV.
Výkonem jeho pověřují se ministři spra-

vedlnosti a Národní obrany.

T. G. Masaryk v. r.

švehla v. r„ v zastoupení ministerského 
předsedy.

Dr. Soukup v. r. y. Klofáč v. r.

Čís. 270.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 28. května 1919, 

kterým se doplňuje nařízení ze dne 12. května 
1919, č. 245 Sb. z. a n., o úpravě obchodu ovo-

cem a zeleninou a jejich výrobky.

i\a zaaiaue zakona ze dne 24. července 1^17
l/jqYo07’ f, u]ierskéí10 zákona ČI. LXIII z ro- 
ku 1912 a cl. L z roku 1914 se nařizuje:
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§ I-
Nařízení vlády republiky československé ze

dne 12. května 1919, č. 245 Sb. z. a n., o úpra-
vě obchodu ovocem a zeleninou a jejich vý-
robky doplňuje se takto:

A. Veškeré smlouvy, které uzavřeny byly 
před platností citovaného nařízení mezi ob-
chodníky ovocem neb jinými osobami a pod-
niky s majiteli neb nájemci ovocných sadů 
o jejich prodeji se zrušují.

B. Dražby sadů, jichž loni docílená dražební 
cena převyšovala částku 1000 K, musí býti 
veřejné. K dražbě vyšle politický úřad první 
stolice svého zástupce. K tomu cíli musí každý 
vlastník, nájemce nebo jinaký _ držitel tako-
vých sadů oznámiti dražbu politickému úřadu 
první stolice s udáním dne a místa odbývání 
dražby. Cena vyvolací a cena dražením docí-
lená nesmí přesahovali výši průměrné ceny 
dotyčného sadu v letech 1912—-1916. Politické 
úřadv první stolice učiní potřebná opatření
k tomu cíli na podkladě provedených odhadů.

C. Prodávají-li se ovocné sady cestou ofert- 
ního řízení, musí příslušné oferty býti před-
loženy příslušnému politickému úřadu první 
stolice ku schválení, při čemž nutno postupo-
vali ve smyslu ustanovení odstavce B.

Prodává-li ovocné sady nájemce velkostatku 
neb jinakých nemovitostí, nesmí cena, draže-

ním docílená v žádném případě přesahovat! 
polovinu celkového obnosu nájemného z ne-
movitosti placeného, pokud nejde o hospodář-
ské podniky s produkcí převážně ovocnickou.

§ 2.
Přestupky tohoto nařízení trestají^ pokud 

nenastává příslušnost soudu, politické úřady 
první stolice pokutou až do 20.000 K nebo vě-

zením do šesti měsíců.

§ 3.

Provedením tohoto nařízení pověřují se mi-
nistři pro zásobování lidu, zemědělství a 

vnitra.

§ 4.

Nařízení toto vztahující se na celé státní 
území republiky československé nabývá účin-
nosti dnem vyhlášení.

švehla v. r., v zastoupení ministerského 
předsedy.

Staněk v. r. 

Klofáč v. r.

Dr. Hruban v. r. 

Prášek v. r.

Stříbrný v. r.

Dr. Vrbenský v. r. 

Dr. Soukup v. r. 

Habrman v. r.
Dr. Winter v. r.

Státní tiskárna v Praze.


