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a pro případ nedobytnosti pokuty náhradní 
trest vězení (uzamčení) obdobně podle § 4, 
odst. 2., tohoto zákona.

§ 6.
(!) O přestupcích tohoto zákona rozhodují 

politické úřady, na Slovensku a Podkarpatské 
Rusi administrativní policejní vrchnosti.

(2) Pokuty plynou ve prospěch společnosti 
Československého červeného kříže.

(3) Předměty nezákonně označené buďtež 
úřadem zmíněným v odst. 1. zabaveny nehle
díc na to, zda-li byl vynesen trestní nález čili 
nic. úřad nařídí, aby nezákonné označení bylo 
na náklad držitelů v přiměřené lhůtě odstra
něno ; nemůže-li označení býti odstraněno, 
prohlásí předměty za propadlé.

(4) Propadlé předměty budou dány k dis
posici Společnosti československého červe
ného kříže.

§ 7.

Zákon tento nabývá účinnosti měsíc po vy
hlášení. Současně pozbývají platnosti dosa
vadní předpisy, týkající se ochrany znaku a 
jména červeného kříže.

§ 8.
Provedením zákona pověřuje se ministr 

vnitra, ministr veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Beneš v. r.

Černý v. r.

Dr. Vrbenský v. r.

480.
Zákon ze dne 21. prosince 1921,

jímž upravuje se promlčení práva k vyměření 
a vymáhání daní a dávek v Podkarpatské 

Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§1.
Do promlčecích lhůt ve smyslu uherských 

finančních zákonů a nařízení dosud v Pod
karpatské Rusi platných, jež obsaženy jsou 
v §§ 85 a 100 zák. článku XI. z r. 1909, po
změněných § 37 zák. článku Lili. z r. 1912, 
a v §§ 189—191 instrukce uherského mini
sterstva financí, čís. 50.000 z r. 1913, ne- 
včítají se roky 1914 až včetně 1920.

Ustanovení toto platí jak pro přímé daně 
tak i pro veškeré jiné státní dávky jim na 
roven postavené, jichž promlčení posuzovati 
jest dle dosud tam platných uherských zá
konů.

Nevpočítání roků 1914 až včetně 1920 do 
lhůt promlčecích dle předchozích odstavců 
platí ve všech případech, kde promlčení dne 
1. srpna 1914 ještě nenastalo.

§2.

Provedení tohoto zákona, jenž nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení, ukládá se ministru 
financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Beneš v. r.

A. Novák v. r.

Státní tiskárna v


