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nebo kterým se stanoví pro vyřizování ob
chodů určité lhůty nebo se činí opatření likvi
dační.

(4) Kursy obchodů v odst. 1. zapovězených 
nesmějí býti úředně zaznamenávány, kursov
ním lístkem neb mechanicky provedeným roz
množením rozšiřovány, nebo jakkoliv uveřej
ňovány.

§ 19.
(!) Obchody v § 18 zapovězené jsou právně 

neúčinné, rovněž udílení a přejímání příkazů 
ve příčině těchto obchodů, jakož i sdružování 
se k jich uzavírání nebo zprostředkování.

(2) Právní neúčinnost týče se též zřízených 
jistot a vydaných uznání dluhu. Co bylo dáno 
před vyřízením nebo při nebo po vyřízení 
právně neúčinného obchodu, může býti poža
dováno zpět, pokud nárok na vrácení je uplat
něn do tří let, čítajíc ode dne uzavření obchodu.

§20.

(1) Kdo po živnostensku uzavírá nebo zpro
středkuje některý obchod v § 18 zapovězený, 
nebo jiného k takovému obchodu svede, bude 
potrestán pro přečin vězením od tří dnů do tří 
měsíců, s čímž může býti spojena peněžitá po
kuta od 500 Kč do 20.000 Kč.

(2) Kdo po živnostensku svede někoho ji
ného, vykořistiv jeho nezkušenost nebo lehko
myslnost k obchodu v § 18 zapovězenému, bu
de potrestán pro přečin vězením od jednoho 
měsíce do j ednoho roku, s čímž může býti spo
jena peněžitá pokuta od 5000 Kč do 50.000 Kč.

(3) Kdo úmyslně působí na bursovní cenu 
uzavřením obchodu na oko, nebo klamáním 
o některé okolnosti, která jest podstatná pro 
utváření ceny obilí a mlýnských výrobků, 
bude potrestán pro přečin vězením do jednoho 
roku, s čímž může býti spojena peněžitá po
kuta až do 50.000 Kč.

(4) Kdo za oznámení v tisku, kterým má 
býti působeno na bursovní cenu, dá, nebo 
slíbí, nebo dáti neb slíbiti si dá výhodu, která 
je v patrném nepoměru k úkonu, nebo kdo za 
opominutí pravdivého oznámení o okolnosti 
pro utváření bursovní ceny podstatné dá si 
výhodu dáti nebo slíbiti, bude potrestán pro 
přečin vězením od tří dnů do jednoho roku, 
s čímž může býti spojena peněžitá pokuta až 
do 20.000 Kč.

(6) Kdo úmyslně jedná proti zápovědi, sta
novené v posledním odstavci § 18, bude po

trestán pro přečin vězením od tří dnů do tří 
měsíců, s čímž může býti spoj ena peněžitá po
kuta až do 5000 Kč.

(6) Tresty vězení v předchozích odstavcích 
uvedené nelze přeměniti podle § 92 zák. čl. V 
z r. 1878 v trest peněžitý.

(7) Pokus přečinů jest trestný.
(8) Byl-li kdo odsouzen dle ustanovení to

hoto paragrafu, je vyloučen na 6 měsíců 
z návštěvy bursy. Doba vyloučení může bur
sovní radou býti prodloužena až na 3 léta.

'§ 21.
Provedením zákona tohoto, jenž nabude 

účinnosti 8 dní po vyhlášení, pověřují se mi
nistři zemědělství, obchodu, financí a spra
vedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

A. Novák v. r. Staněk v. r.
L. Novák v. r. Dr. Dolanský v. r.

7©.
Vyhláška ministra financí 

ze dne 7. března 1922
o době, kdy přestanou platiti drobné mince 

20haléřové měny rakousko-uherské.

Podle posledního odstavce § 2 vládního na
řízení ze dne 16. února 1922, čís. 49 Sb. z. a n., 
které vyhlášeno bylo 18. února 1922, ozna
muje se:

Staré 20haléřové mince korunové měny ra
kousko-uherské, ať niklové, či železné, povinen 
jest každý přijímati při platech jak v soukro
mém styku, tak u veřejných pokladen a úřadů 
jako zákonné platidlo v ceně 10 haléřů nej
později ještě 20. března 1922.

Od 21. března do 31. března 1922 budou tyto 
mince již jen směňovány u poštovních úřadů.

Dnem 1. dubna 1922 pozbývají .tyto staré 
20haléře rakousko-uherské v tuzemsku vůbec 
platnosti.

A. Novák v. r.

Slňtní tiskárna v Praze.


