
Ročník 1919, 781

Sbírka zákonů a nařízení
česl&o§l©vei&§l£.étfc©-

Částka CXV. . Vydána dne 25. října 1919.

Obsah: fCís. 555.-561.) 555. Zákon, jímž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní. — 556. Zákon, kterým se mění 
některá ustanoveni vojenského trestního zákona. - 557. Nařízení o částech okresů Rábskeho Nového 
Města p. Š. a Král. Chlumce (Királyhelmecz) a okresech Stropkovu, Humenném, Vranově, Mihalovcich 
a Sečovcích. — 558. Nařízení o obchodu s korkem. — 559. Nařízení o úpravě poměrů uěitelu trestnic. 
660. Nařízení, jímž se pozměňuje ustanovení o hospodaření s kovy. — 561. Nařízení o orgnnisaci pece 
o válečné poškozence.

i

Čís. 555.

Zákon ze dne 14. října 1919,
Jimž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní.

§ 1.
Dvacátý osmý říjen prohlašuje se za každo

roční svátek státní.
§ 2.

Zákon tento nabývá působnosti hned. 
Provésti jej ukládá se veškerým minister

stvům.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Dr. Franke v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. ííeidfer v. r. 
Švehla v. r.

Prášek v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Hampl v. r. 
Sonntag v. r. 
Kloláč v. r.

Houdek v. r.,
jako ministr pro zásobování lidu a za ne
přítomného ministra veřejného zdravotnictví 

Dra Š r o b á r a.

Čís. 556.

Zákon ze dne 14. října 1919, 
kterým se mění některá ustanovení vojenského 

trestního zákona.

Článek I.
Vojenský trestní zákon ze dne 15. ledna 1855,/ 

č. 19 ř. z., mění se takto:
1. § 72 se zrušuje.
2. § 93 zní: „Pro přečin lze vězení prvého 

stupně změniti za okolností, hodných zvláštního 
zřetele, v peněžitý trest, přiměřený majetkovým i

poměrům odsouzeného; nikdy však nesmí zá
měna trestu býti učiněna závislou na jeho volbě

3. Z § 95 buďtež vynechána slova: „podle 
ustanovení § 72 nebo..

4. Věta druhá a třetí §u 114, lit. d) buďtež 
vynechány.

5. § 114, lit. k) se zrušuje.
6. Nadpis páté hlavy prvého dílu zní:
„Vliv přitěžujících a polehčují

cích okolností na výměru trestu; za
počítání vazb y.“

7. § 127 zní: „Započítání vazby do 
trestu.

Doba, kterou odsouzený ztrávil ve vazbě 
před vyhlášením rozsudku prvé stolice, započítá 
se do trestu na svobodě a trestu peněžitého, po
kud odsouzený vazby nezavinil.

Přihlížel-li soud k takové delší nezaviněné 
vazbě jako k okolnosti polehčující při záměně 
trestu smrti zastřelením na trest na svobodě 
podle § 309, č. 1 voj. tr. ř., je započítáni této 
vazby nepřipustno.“ >

8. Na místo částek uvedených v §§ 288, 362, 
lit. a), 459, 462, 464, 466, 469, 471, 472, 473, 474, 
493, 4|95, 500, 505 a 508 a v nadpisech k §§ 462, 
464 a 466, stůjtež tyto částky:

a) místo 5 zl. částka 50 K,
b> „ 25 „ „ 200 „
c) „ 50 „ „ 200 „
d) „ 100 „ „ 1000 „
e) „ 300 „ „ 2000 „

9. § 465, lit. c) se zrušuje.
10. K § 466 připojuje se další odstavec:
„lit. e) když vojín okrade svého soudruha 

nebo představeného, nebo když představený 
okrade svého podřízeného11.

11. § 475 zní: „Taková zpronevěra tresce se 
těžkým žalářem od šesti měsíců do jednoho 
roku, za přitěžujících okolností těžkým žalářem 
od jednoho do pěti let, převyšuje-li však částka 
2000 K, od pěti do deseti let.“
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12. § 478, lit. b) zní: „Převyšují-li věci, které 
pachatel z několika činů ukryl, na sebe převedl 
nebo dále odbyl, celkem u krádeže nebo zprone
věry částku nebo cenu 200 K, trestá se podíl
nictví žalářem od šesti měsíců do jednoho roku, 
podle výše částky, lsti nebo škody až do pěti 
leť*.

13. Nadpis dvacáté prvé hlavy čtvrtého dílu 
zní: „O utrhání na cti.“

14. § 516 a 517 se zrušují.
15. V § 760 buďtež vynechána slova: „ne- 

má-li skutek u důstojníků podle § 516 považován 
býti za zločin**

-a v § 76S, odst. prvém slova: „leda že by.. “ 
až do konce prvního odstavce.

16. § 769 post. věta zní: „V těchto případech, 
stižených tuhým vězením, nebo když urážkou 
nebo zlým nakládáním způsobeno bylo veřejné 
pohoršení, může proti důstojníkům a proti ve
řejným úředníkům býti nalezeno kromě trestu 
vězení na propuštění.**

Článek II.

Zákon tento počne působiti \ patnáctý den 
po vyhlášce.

Vztahuje se i na trestné činy, které byly 
spáchány před tímto dnem, potud, pokud by 
obviněný podle dříve platných zákonných usta
novení byí přísněji stíhán.

-Článek III.

Provést! zákon svěřuje se'ministru Národní 
obrany.

Článek II.

Okres Stropkov připojuje se k obvodu Pre- 
šovské sedrie.

Článek 111.

Okresy Humenné, Vranov, Mihalovce a Se- 
čovce, pak část okresu Král. Chlumce (Király- 
helmecz) v hranicích Československé republiky 
připojují se k obvodu Košické sedrie.

O
Článek IV.

Toto nařízení nabývá účinnosti vyhlášením.
Je provésti náleží ministru spravedlnosti a 

ministru s plnou mocí pro správu Slovenska.

Tusar v. r.
Švehla v. r.
Habrman v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Sonntag v. r. 
Klofáč v. r.

Dr. Winter v. r. 
Houdek v. r.
Dr. Veselý v- r- 
Prášek v. r. 
Hampl v. r.

Cis. 558.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 20. ř{jna 1919

o obchodu s korkem, v

T. G- Masaryk v. r. 
Tusar v. r. Klofáč v. r.

Cis. 557.

Nařízeni vlády republiky Československé 
ze dne 20. října 1919

o částech okresů Rábského, Nového Města p. Š. 
a Král. Chlumce (Királyhelmecz) a okresech 
Stropkovu, Humenném, Vranově, Mihalovcích a 

Sečovcích.

Dle zákona ze dne 3. dubna 1919, čís. 188 
Sb. z. a n., se nařizuje:

Článek I.

Pokud jsou v hranicích Československé re
publiky připojují se:

1. část Rábského okresu na levém břehu 
Dunaje ke Komárenskému okresu;

2. část okresu v Novém Městě p. Š. k okresu 
Sečovcím (Gálczčcs).

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
čís. 307 ř. z., a uherského zák. čl. LXIII z roku 
1912 a čl. L z roku 1914, se nařizuje takto:

§ 1.

Veškerá ustanovení omezující volný ob
chod s korkem všeho druhu v území Českoslo
venské republiky, zejména také nařízení mini
sterstva obchodu v dohodě s ministerstvy spra
vedlnosti a zemské obrany ze dne 6. září 1918, 
čís. 330 ř. z. (o zřízení hospodářského svazu 
živností kork zpracujících), jakož i nařízení mini
stra obchodu v -dohodě s ministry spravedlnosti, 
železnic a zemské obrany ze dne 6. září 1918, 
čís. 331 ř. z. (o obchodu s korkem všeho druhu), 
se zrušují.

Obchod s korkem všeho druhu v území 
Československé republiky jest volný.

Š 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.


