Sbírka zákonů a nařízení, č. 3.

§§ 2, 4 (i) a 5, trestá se'za přestupek pokutou
do 1000 Kč.
(4) Stejně se trestá, pokud čin není přís
něji trestný:
kdo neoprávněně vyrábí kroužky na nohu
pro poštovní holuby, jich neoprávněně užívá,
kroužky již připevněné neb označení na nich
odstraní, poruší nebo padělá,
kdo přestoupí příkaz § 4, odst. (2), nebo
zákaz § 6.
(5) Spolkové orgány spolků chovatelů po
štovních holubů (ústředního svazu těchto
spolků), jež zastupují spolek podle spolkových
stanov, trestají se za přestupek pokutou do
1000 Kč, nešetří-li spolek (svaz) ustanovení
§ 3. Při trvalém zanedbávání nebo nedodržo
vání spolku nebo svazu uložených povinností
může býti mimo to spolek nebo ústřední svaz
pro porušení veřejného řádu po rozumu § 113
ústavní listiny úředně rozpuštěn.
§ 12.

Propadnutí.

(1) Při odsouzení pro trestné činy, uvedené
v § 10 a 11, odst. (i), (2) a (4), buďtež pro
hlášeni poštovní holubi, jakož i kroužky na
nohu pro poštovní holuby za propadlé ve pro
spěch státu, bez rozdílu, náležejí-li pachateli
čili nic.
(2) Nelze-li v případech odst. (4) zavěsti
trestní řízení proti nikomu, nebo jsou-li po
štovní holubi chováni (cvičeni) proti před
pisům nebo byli-li poštovní holubi přistiženi
bez kroužku na noze nebo s kroužkem nevy
hovujícím předpisům prováděcího nařízení,
propadají rovněž ve prospěch státu. Nález
o tom přísluší vydati politickému úřadu (stát
nímu policejnímu úřadu, administrativní
vrchnosti) I. stolice místa pobytu vlastníkova,
a není-li vlastník znám nebo nebydlí-li na
území republiky, toho místa, kde takový po
štovní holub byl přistižen.
§ 13.
Tresty peněžité a pokuty.

í1) Peněžité tresty a pokuty uložené podle
tohoto zákona připadají státu.
(2) Doba náhradního trestu za nedobytný
trest peněžitý (§ 10) buď stanovena podle za
vinění. Náhradní trest buď vyměřen stejným
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druhem trestu jako trest hlavní a nepřevyšuj
spolu s hlavním trestem meze jeho zákonné
sazby.
(3) Za nedobytné pokuty (§ 11) buď ulo
žen trest vězení, a to za každých 50 Kč nebo
zlomek tohoto obnosu jeden den vězení. Byl-li
vedle pokuty uložen trest vězení jako trest
vedlejší, nesmí náhradní trest spolu s ulože
ným vedlejším trestem vězení převyšovati
meze jeho zákonné sazby.
§ 14.
Příslušnost k trestnímu stíhání přestupků.

Trestati přestupky tohoto zákona přísluší,
pokud vinník nepodléhá vojenské trestní
soudní pravomoci, politickým úřadům (stát
ním policejním úřadům, administrativním po
licejním vrchnostem).
§ 15.
Provedení zákona.

Zákon tento provedou ministři národní
obrany, vnitra a spravedlnosti.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Udržal v. r.
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r.

3.
Zákon ze dne 12. prosince 1923
o zákazu prémiových obchodů předměty denní
potřeby.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ IPrémiové obchody předměty denní potřeby
se zakazují.
§ 2.

Prémiovými obchody ve smyslu tohoto zá
kona rozumějí se obchody, při kterých se na
bízejí nebo prodávají předměty s poukazem
na odměnu, která jest předmětům těm při
pojena, ať již jako peníze, jiná věc nebo jako
známka k odběru prémie oprávňující.
2:
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Sbírka zákonů a nařízení, č. 4.

§ 3.
4.
Přestupky tohoto zákona trestají se poli
Zákon
ze
dne
11.
prosince 1923,
tickými úřady (administrativními policejními
vrchnostmi), a to peněžitou pokutou až do kterým se doplňuje § 393 trestního řádu z 23.
20.000 Kč, při nedobytnosti budiž uloženo vě
května 1873, č. 119 ř. z.
zení (uzamčení), trvající nejvýše 6 měsíců,
Národní shromáždění republiky českoslo
nebo tresty na svobodě do 6 měsíců, nebo pro
padnutím předmětů, na něž se trestný čin venské usneslo se na tomto zákoně:
vztahuje, anebo konečně ztrátou živnosten
Článek I.
ských oprávnění. Tyto tresty mohou uloženy
K § 393 tr. ř. připojuje se jako odstavec
býti též současně; trest na svobodě spolu
s náhradním trestem za nedobytnou pokutu čtvrtý:
nesmí činiti více než jeden rok.
vVýši těchto nákladů určuje na návrh opráv
něného soud.
§ 4.
Článek II.
Provedení tohoto zákona ukládá se mini
Ustanovení čl. I. užiti jest i v trestních vě
strům zásobování, obchodu, zdravotnictví a
cech před platností tohoto zákona projedna
vnitra.
ných, pokud o výši nákladů nebyl již v době,
§ £•
kdy tento zákon nabude účinnosti, zahájen
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy spor před soudem civilním.
hlášení.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Franke v. r.
Šrámek v. r.
Novák v. r.
Malypetr v. r.

článek III.

Zákon tento provede ministr spravedlnosti.

Stiltnf tiskárna v Praze.

T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Doianský v. r.

