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Rovněž lze z podnětu trestního řízení vy- 
řknouti, že propadají předměty, na něž se trestný 
čili. vztahuje, nebo výtěžek z ■ nich ve prospěch • 
státu.

Není-li stíhání nebo trestání určité osoby 
přípustno, nebo nedá-li se provésti, lze propad
nuti předmětu nebo výtěžku za ně samostatně 
vyřknouti.

Propadlých předrpětů nebo výtěžků za ně 
použije se k zásobování obyvatelstva.

§ 26.
Spráym a státní úřady policejní mohou vzhle

dem k § 10, odst. 3., učiniti potřebná zajišťo- 
vací opatření, proti nimž nelze se odvolati.

Zajištěné předměty mohou, když by jejich 
uschováním vzešly výloliy, nebo je-li nebezpečí, 
že by se zkazily, úřadem k zajištění oprávněným 
býtí prodány, dříve než bude propadnutí vyřknuto.

§ 27.
Pokud se v tomto nařízení mluví o úřadech 

politických, rozumí se tím na Slovensku a v území 
Podkarpatské Rusi administrativní vrchnosti, tam, 
kde jde o výkon pravomoci trestní, administra
tivní policejní vrchnosti.

§ 28.
Účinnost nařízení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 
1920 pro celé území československé republiky.

Zároveň pozbývá účinnosti;
nařízení vlády republiky Československé ze 

dne 23. září 1919, č. 519 Sb. z. a n., o úpravě 
obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 
1919/20, a

L. nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 21. ledna 1920, č. 41 Sb. z. a n„ o ceně 
cukru určeného k spotřebě.

§ 29. .

Provedení. > ,

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr linancí, ministr pro zásobování lidu, mi- 
ni-tr zemědělství, ministr obchodu, ministr spra
vedlnosti a ministr pověřený vedením úřadu pro 
zahraniční obchod.

Dr. Popelka v. r.' 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Engliš v. r. 
Dr, Hotoweíz v. 
Dr. Burger v. r< 
Dr. Fatka v. r.

Černý v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Fainor v. r. 

r, Dr. Šusta v. r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Brdlík v. r.

Husák v, r.

Čís. 582,.

Uařizení vlády republiky československé 

ze dne _23. října 1920

o spotřební dávce cukru konsamního.

Na základě zákona ze dne 15. dubna 1920, 
čís. 337 Sb. z, a m, nařizuje se toto :

§ 1-
' ' ' , r - ' , ' V

Spotřební dávka zdaněného cukru, připada
jící na každou jednotlivou osobu v období jednoho 
kalendářního měsíce, stanoví se stejnoměrně pro 
obyvatelstvo v městech, průmyslových místech 
a venkovských obcích v obvodu celé republiky 
československé na l1/* (jeden a čtvrt) kg, po
čínajíc 1. listopadem 1920. Na měsíc říjen 1920' 
bude vydána dosavadní dávka 1 kg.

§ 2.

Lístky na cukr, na něž má býtí vydáván cukr 
spotřebitelům, vydávají se úředně, platí projedou 
osobu a na dobu jednoho kalendářního měsíce 
na lístku uvedenou.

Lístek na cukr od 1. listopadu 1920 zní na 
1 Vi kg cukru, a má 5 ústřižků, každý na x!i kg.

Lístky na cukr opravňují k odběru cukru 
pouze v obci, ve které teu který spotřebitel má 
své bydliště.

Konsumním spolkům jest však dovoleno vy
dávat! -cukr svým členům též na cukerní lístky 
v jiné obci vydané.

Ztracené nebo zničené lístky na cukr se ne
nahrazují.

Lístky na cukr jsou veřejné listiny, jejichž 
padělání se tresce dle zákona trestního.

§ 3.

Ohledně vydávání cukerních lístků a odběr
ných listů na cukr konsumní platí předpisy 
§§ 4,. 5 a 6 nařízení ministra obchodu ze dne
4. března 1916, čís. 61 ř, z.

.§ 4.

Přestupky tohoto nařízení, pokud nepod- 
lél ají přísnějším trestním předpisům a pokud 
nenastává přísiu most soudu, stíhají se politickvmi 
úřady _ (na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
administrativními ' policejními vrchnostmi) po
kutou až do 20.000 Kč — při nedobytnosti 
budiž uloženo vězení, trvající však nejvýše šest 
měsíců — nebo vězením až do šesti měsíců,
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dále propadnutím předmštft, na něž se trestný 
čin vztahuje; za piitěžujících okolností lze tyto 
tresty vedie sebe uložili. Při odsouzení může 
byti vyřčena také ztráta živnostenského opráv
nění, byl-li přestupek spáchán při provozování 
živnosti.

§ 5. '

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Současně pozbývá platnosti nařízení vlády 
republiky Československé ze dne 17. února 1920, 
čís. 96 Sb. z. a b., o spotřební dávce cukru 
konsumaího.

§ 6.

Próvésti toto nařízení 
pro zásobování lidu.

Černý v
Dr. Beneš v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Patka v. r.
Průša v. r.
Dr. Kovařík v. r.

ukládá se ministru

. r.
Dr. Faliior v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Brdfík v. r. 
Husák v. r.
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Státnf tiskárna v Praze.


