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§ 39 a).

Článek III.

Trestní příkaz obsahujž;
1. jméno, povolání a bydliště obviněného neb
jmé označení jeho, vylučující pochybnost o totož
nosti,
2. označení trestného činu, jakož i kdy a kde
byl spáchán,
3. jméno úřadu neb osoby, které učinily
trestní oznámení,
4. trestní ustanovení, které bylo porušeno a
podle něhož byl vyměřen trest,
5. výměra trestu,
6. poučení o právu námitek a lhůtě k podání
iejich,
7. označení soudu, který příkaz vydal.

Výkonem tohoto nařízení pověřují se ministr
vnitra, spravedlnosti, národní obrany a ministr
pro zásobování lidu.

§ 39 b).

Čís. 170.
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 23. brsma 1920
o zařazení revisních úředníků ministerstva financí
do skupin státních úředníků dle § 52 služební
pragmatiky.

Proti příkazu lze do tří dnů po jeho dodání
podati námitky u úřadu, jenž příkaz vydal.
Něbyly-li námitky včas podány, budiž trestní
příkaz vykonán; jinak se zavede řízení řádné.

§ 40.
Politický okresní úřad ^administrativní úřad
policejní), ukládaje trest podle §§ 33—35, může
v nálezu vyřknout!, že předměty (§ 1), na něž se
trestný čin vztahuje, nebo výrobky proti zákazu
z nich získané nebo výtěžek z těchto předmětů
(výrobků) propadá ve prospěch státu.
Jedná-li se o zřejmou protizákonnost, na niž
jest ustanoven trest dle §§ 33—35, může politická
okresní správa bez ohledu na to, zdali je proti
určité osobě zavedeno řízení trestní, vyřknouti
propadnutí. •
I 41.
Politické okresaí, státní policejní úřady (ad
ministrativní vrchnosti policejní) mohou k za
jištění propadlých předmětů (výrobků) nebo vý
těžku z nich učinit! potřebná zajiáíovacl opatření.
§ 42.
Zajištěné předměty (výrobky) mohou, vznlkají-li lích uschováním náklady nebo je-lt tu ne^
bezpečí zkázy, býti úřadem k zajištění oprávně
ným zcizeny ještě před prohlášením propadnutí.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti ihned a to
i ve příčině trestných činů, spáchaných před účin
nosti tohoto nařízení, pokud o nich nebylo pravo
platně rozhodnuto.

Švehla v. r..
v zast. ministerského předsedy a jako ministr
vnitra.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Heidler v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.
Kloíáč v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

§ IRevisní úředníci ministerstva financi zařazují
se na základě § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914,
č. 15 ř. z.,“o služebním poměrů státních úředníků
a sluhů (služební pragmatika) do skupiny C, čímž
doplňuje se ustanovení §u 1, bod V., nařízení všech
ministerstev ze dne 1. února 1914, č. 34 ř. z.
§ 2.

Úředníci ti mají v XT. hodn. třídě titul „re
visní asistent", v X. hodn. třídě titul „revisní ad
junkt", v IX. hodn. třídě „revisor", v VIII. hodn.
třídě „vrchní revisor", v VII. hodn. třídě titul „re
visní inspektor" a v VI. hodn. třídě titul „vrchní
revisní inspektor".
§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a výkon Jeho náleží ministerstvu financí.

Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Heidler v. t.
Habrman v. r.
Dr. Hodža v. r.
Staněk v. r.
Dr. Franke v. r.
Kíofáě v. r.
Hampl v. r.
Houdek v. r.

