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223,
Vládní nařízení 

ze dne 21. listopadu 1923
o změně některých ustanovení vládního na
řízení ze dne 11. listopadu 1919, ě. 598 Sb. 
z. a n., jímž se provádí zákon o podmíněném 

odsouzení a podmíněném propuštění.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 24 zákona ze .dne 17. října 1919, čís. 
562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a o 
podmíněném propuštění:

§ 1.

Zrušuje se odstavec druhý §u 4 vládního 
nařízení ze dne 11. listopadu 1919, č. 598 Sb. 
z. a n., jímž se provádí zákon o podmíněném 
odsouzení a podmíněném propuštění.

§ 2.

§ 12 vl. nař. č. 598/1919 Sb. z. a n. bude 
zníti:

(t) Pokládá-li soud, povolivší podmíněný 
odklad trestu, hledě k povaze činu nebo pa
chatele nebo k opatřením učiněným podle 
§ 4 zákona za nutné nebo vhodné, aby čas 
od času bylo vyšetřeno, jak se odsouzený 
chová, a není-li důvodu naříditi podle § 6, 
č. 2. a 3., zákona výkon trestu, nařídí, aby 
taková šetření byla konána, a určí lhůty, 
v nichž má se tak díti. Je-li to však podle 
okolností případu nutno neb účelno, mohou 
šetření býti konána i ve lhůtách kratších 
nebo delších, než původně nařízeno, nebo 
může býti od nich vůbec upuštěno.

(2) šetření takových třeba není, je-li nad 
odsouzeným vykonáván ochranný dozor.

(3) Když uplyne doba zkušebná, je soud 
povinen, dříve než rozhodne o tom, zda se 
odsouzený osvědčil, vykonati taková šetření, 
zejména dotázati se úřadu rejstříku trestů, 
a zjistiti, zda odsouzený, jak mu bylo podle 
§ 4 uloženo, nahradil podle svých sil škodu 
nebo dal zadostučinění.

(4) Výsledky takového šetření buďtež 
připojeny k původním trestním spisům. Do- 
jdou-li o odsouzeném zprávy nepříznivé, bu
diž o nich uvědomen i úřad veřejné žaloby.

§ B.
(!) Toto nařízení nabude účinnosti dnem 

vyhlášení.
(2) Jeho provedeni 

spravedlnosti, národní

švehla
Dr. Bolanský v. r. 
Udržal v. r.
Bečka v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Bechyně v. r.
Habr man v. r.

ukládá se ministrům 
obrany a vnitra.

v. r.
Malypetr v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. ř.
Novák v. r.
Tučný v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.

224.
Vyhláška ministra zemědělství 

ze dne 29. října 1923
o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 

státního melioraěního fondu.

Podle § 3, předposledního odstavce, zákona 
ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. 
z roku 1920, jímž se mění ustanovení zákona
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