875

Ročník 1922.

Sbírka zákonů a nařízení
stálili ěesScoslovenslcél^o.
Částka 67.
Obsah:

Vydána dne 22. července 1922.

0S4-—'»94- Zákon, kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku sloužící za základ
p:o vyměření trestá při důchodkových přestupcích tabákových. — 195. Zákon o ražbě dalších
drobných mincí. — 193. Zákon, kterým se Hlavní puncovní úřad-v Praze podřizuje ministerstvu
veřejných prací. — 197. Nariadenie o zrušení sedrie, štáineho zastupiteťstva a sedriáinej vaznice
v Komárně, o novej úpravě obvodov sedrií v Nitře a Baňskej Bystrici a o sriadení novej sedrie,
štátneho zastupitelstva a sedriáinej vaznice v Nov. Zámkoch.
_____

194.

195.

Zákon ze dne 22. června 1922,
kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku
sloužící za základ pro vyměření trestu při dů
chodkových přestupcích tabákových.

Zákon ze dne 22. června 1922

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně;
§ 1.
Při důchodkových přestupcích tabákových,
kde základem pro vyměření trestu je spo
třební dávka, stanoví se tato spotřební dávka
stejnou částkou, jaká stanovena jev době spá
chání přestupku jako licenční poplatek z ta
báku a tabákových tovarů z celní ciziny dove
zených, a to bez rozdílu, zdali předmětem pře
stupku je tabák tuzemský či cizozemský.
§

2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a vztahuje se též na případy do dne vy
hlášení nevyřízené, pokud trest dle tohoto zá
kona vyměřený není přísnější než trest podle
předpisů dosavadních.
Dnem vyhlášení tohoto zákona pozbývají
s výhradou v 1. odstavci tohoto paragrafu
uvedenou platnosti všecky dosavadní před
pisy ve směru tom vydané, zejména vyhlášky
bývalého min. financí ze dne 14. června 1917,
č. 259 ř. z., a uherského zákonného článku IV
z r. 1876.
§ B.
Provedení tohoto zákona ukládá se ministru
financí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A, Novák v. r.

o ražbě dalších drobných mincí.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IVláda se zmocňuje raziti další drobné mince
měny československé po 10, 5 a 2 haléřích a
to desetníky a pětníky z 92 dílů mědi s 8 díly
zinku, dvouhaléře z čistého zinku.
Z kilogramu mincovního kovu raziti jest de
setníků 500, pětníků 600 a dvouhaléřů 500
kusů.
Líc všech těchto mincí má malý znak repu
bliky československé, na rubu pak každého
z těchto tří druhů mincí vyznačena jest její
hodnota.
§ 2.

Tyto drobné mince (§1) razí se jen na účet
státu, celkem nejvíce za 40 milionů Kč.
§ 3.
Státní a jiné veřejné pokladny povinny jsou
přijímati desetníky a pětníky jen do 10 Kč,
dvouhaléře jen do 2 Kč.
Bankovní úřad ministerstva financí jest po
vinen ve hlavním ústavě i ve filiálkách vyměňovátí drobné milice (§1) neopotřebované bez
obmezení za jiná zákonná platidla a mince
drobné oběhem opotřebované vyměňovati za
platidla téhož i jiného druhu.
Ve styku soukromém není nikdo povinen
přijímati desetníků a pětníků více než za 10 Kč
a dvouhaléřů více než za 1 Kč.

