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Nežádá-li osoba, jež koupila zboží nikoliv
ku dalšímu zcizení,- vrácení přeplatku, není-li oso
ba ta známa nebo neznámo-li její bydliště, jakož
i v tom případě, získáno-li* zboží ku dalšímu zci
zení nebo ne sice za tím účelem, ale bylo-li přece
dále zcizeno, buď beze ztráty nebo jen se ztrátou
z jiného důvodu než toho, že zboží bylo získáno
za přílišnou cenu, stane se ten, od něhož zboží
získáno, beztrestným, slo-ží-li přeplatek k lido
vému soudu cenovému.
Zá tím účelem jest ten, na kom přeplatek není
vymáhán anebo vymáhán býti 'nemůže (§■ 2 to
hoto zákona), oprávněn žádati ve lhůtě ónedělní
§ 5 tohoto zákona stanovené a v případech, kde
trestní řízení dosud zahájeno nebylo, ve 14 dnech
po dni prvního zodpovědného výslechu soudního
na lidovém soudu cenovém, aby určil výši pře
platku.
Lidový soud cenový ustanoví o takovém ná
vrhu rok před senátem tří- nebo pětičlenným dle
pravděpodobné výše přeplatku ($ 8) a rozhodne
usnesením dle zásad vytknutých y í 9.
Z obnosů složených nikoli pro toho, kdo
předražené zboží získal, připadá 10% úřední zá
loze okresního soudu (lidového soudu cenového),
zbytek odvede se ministerstvu sociální péče na
prospěch nemajetných dětí takových osob, jež ve
válečně službě padly, nebo staly se nezpůsobilý
mi ku výdělku pro zranění nebo onemocnění sou
vislé s jetích službou válečnou, nebo na prospěch
jiné všeobecné péče sociální.
% Musí přeplatek zaplatit!, pokud se týče slo
žit! k soudu do lhůty stanovené smírem, rozsud
kem nebo usnesením (bod 1. tohoto paragrafu), a
nebyla-li lhůta ve smíru stanovena, do 14 dnů
ode dne smíru, a byl-li tentď uzavřen před vydá
ním tohoto zákona, do 14 dnů od účhmosti jeho.
3. Jde-li o přečin, jest další podmínkou bez
trestnosti, aby do 3 let od vrácení přeplatku ne
dopustil se činu trestného soudně dle císařského
nařízeni ze dne 24. března 1917, z. ř. č. 131, anebo
zákonův a nařízení, kterými toto císařské na
řízení snad bude 'nahrazeno aneb doplněno, stí
haného.
Splnění podmínek beztrestnosti zjistí s-ou-d
z moci úřední; tťestní řízení pro přestupek ne
buď po dobu tohoto zjišfování prováděno dále,
než nezbytně třeba ku zjištění důkazů.
Rozsudky vynesené pro přečin nebuďtež vy
konány na tak dlouho, až splnění nebo zmaření
pOdínmeK beztrestnosti bude zjištěno.
Stal-li se kdo účastným amnestie dle těchto
předpisů, nesmí býti trestán ani pro trestní čin
proti předpisům, kterými zakázáno neb obmeze.no zcizení předmětů potřeby, o jejichž předra

žení šlo, á nesmí býti trestán ani ten, kdo od
něho předmětů těch nabyl.
£ 14.

Zákon tento nabývá účinností uplynutím sed
mého dne po vyhlášení.
§ 15.

Ministrům spravedlnosti, vnitra, obchodu,
zemědělství, financí, zásobování a sociální péče
se ukládá, aby tento zákon provedli.
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T. G. Masaryk v. r,
Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy a jako
ministr vnitra.
Dr. Stránský v. r.
Pr. Rašín v. r.
Dr. Sonkiíp v. r.,
jako ministr spravedlnosti a za ministra sociální
péče.
Staněk v. r.,
v zastoupení ministra zemědělství.
Dr. Vrbenský v, r.
Cis, 300.
Mařísaaí vlá-iy republiky . exkoslovoHské
' ze dne 19. května 1©10,
jímž se stanoví státní znak.
Na základě § 14 zákona ze dne 13. listopadu
1918, čís. 37 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Až_ do konečné úpravy státního znaku repu
bliky Československé ustanovuje se za její znak
dosavadní znak království Českého dle tohoto
heraldického popisu:
Na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve
skoku, v právo hledící, úst ro-zžavených s jazy
kem vyplazitým, drápy a čelenkou vše zlaté
barvy.
,

§

2.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti a prove
dením jeho pověřuje se ministr vnitra.
Švehla v. r.. v zastoupení min. předsedy.

Pr. Stránský v. r,
Prášek v. r.
Pr. Soukup v. r.
Kloíáč v. r.
Pr. Rašín v. r.
Hatmiuiíi v, -r.

v

Ze státní tiskárny v Praze.

Stříbrný v. r.
Pr. Winíer v.
Staněk v. r.
Pr. Zahradník
Pr. Vr^rssPv
Dr. Hrubím v.

r.
v. r.
v. r.
r.

Příloha.

