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Sbírka zákonů a nařízení
česRosl€>veivsItétio.

'částka 103. ^ Vydána dne 26. listopadu 1921-.

Obsah: 424, Nařízení, kU rým se prohlašuje zánik závazku k válečným úkonům, vyhlášeného nařízením 
vlády republiky Československé ze dne 24. října 1921, č. 379 Sb. z. a n., a činí přechodná 
opatření.

424.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 25. listopadu 1921,

kterým se prohlašuje zánik závazku k váleč

ným úkonům, vyhlášeného nařízením vlády 

republiky československé ze dne 24. října í92 i, 

č. 379 Sb. z. a n., a činí přechodná opatření.

Na základě § 2 zákona ze dne 26. prosince 
Í912, č. 236 ř. z., § 2 uherského zákonného 
článku LXVIII. z roku 1912 a zákona ze dne
15. dubna 1920, č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.

Závazek k válečným úkonům podle zákona 
ze dne 26. prosince 1912, č. 236 ř. z., a uher
ského zákonného článku LXVIII. z roku 1912, 
v nlašený nařízením vlády republiky česko
slovenské ze dne 24. října 1921, č. 379 Sb. z. a
n., zaniká s výjimkami dále uvedenými dnem
2o. listopadu 1921.

§ 2.

Opatření, která byla učiněna na podkladě 
§§ 19, 20 a 21 zákonů o válečných úkonech a 
nebyla do doby vyhlášení tohoto nařízení od
volána, zůstávají na přechodnou dobu až do 
svého odvolání v platnosti. Vojenská správa 
jest však povinna tato opatření odvolati nej
později do 31. prosince 1922.

Právní poměry, vznikající z opatření uvede
ných v § 2, posuzují se i nadále podle ustano
vení zákona ze dne 26. prosince 1012, č. 236 
ř. z., a uherského zákonného člá/nku LaVIíí. 
z roku 1912, jakož i příslušných prováděcích 

! nařízení. Lhůta označená v § 33 uvedených zá
konů počíná se u těchto opatření dnem sku
tečného jejich odvolání.

Kromě toho se vojenská správa zmocňuje 
zjistili způsobilost pro slazen vojenskou všech 
automobilů osobních i nákladních (s karoserií 
i pouhých chassis), jakož i závěsných vozů a 
veškerých motocyklů (s vozíky přívěsnými 
i bez nich), pokud způsobilost tato nebyla po
24. říjnu 1921 již zjištěna.

Za účelem zjištění této způsobilosti nařizuje 
j se soupis a předvedení předmětů v předchozím 

odstavci uvedených dle pravidel, jež obsažena 
i jsou v předpisech ministerstvem národní 

obrany vydaných.

Kdo zatají předměty uvedené v tomto para
grafu a kdo jedná proti předpisům na základě 
tohoto nařízení vydaným, bude potrestán po
litickým úřadem (administrativní policejní 
vrchností) první stolice peněžitou pokutou až 
do 20.000 Kč nebo trestem na svobodě až do 
6 měsíců, pokud činy nespadají pod přísnější 
trestní ustanovení. Veškeré zatajené, k sou
pisu nepřihlášené předměty v tomto paragrafu 

: uvedené propadají bez jakékoliv náhrady 
j kupní nebo výrobní ceny ve prospěch vojenské
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tprávy. Zúmyslné poškození jmenovaných 
předmětů před prohlídkou spáchané jest
trestné.

§ 5. .

Nařízením tímto zůstává nařízení vlády re- 
publlky Československé ze dne 18. února 192 :. 
č. 66 Sb. z. a n., nedotčeno.

§ 6.

Nařízení toto nabude účinnosti dnem vyhlá

šení a provede je ministr národní obrany v do
hodě s ministrem vnitra.

Ur. ileiieš v. r.
Udrža) v. r. ■ 
L. Novák v. r. 
Tučný v. v. 
černý v. r. - 
Staněk v. r. 
Á. Novák v. r.

Habrman v. r. 
Sika v. r.
Dr. šrobár v. r. 
Dr, Dérer v. r. 
Dr. Doianský v. r. 
Dr. Mičma v. r.

Dr. Vrbenský v, r.


