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134.
Zákon ze dne 6. června 1924, 

jímž se mění zákon ze dne 17. října 1919, 
č. 562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a 

o podmíněném propuštění.

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

ČI. I.
§9, odst. 3., zákona ze dne 17. října 1919, 

č. 562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a 
o podmíněném propuštění, bude zníti:

i1) Pokud doba zkušebná neuplynula, smí 
býti podána zpráva a zaslány spisy o podmí
něném odsouzení soudu. Jiným veřejným úřa
dům pak jedině:

1. jde-li o udělení místa ve veřejné službě,

2. jestli je zprávy a těchto spisů zapotřebí 
k účelům řízení disciplinárního (kázeňského, 
kárného), správního trestního nebo důchodko- 
vého trestního,

3. při odsouzení pro zločin vůbec nebo jinak 
Pro trestný čin spáchaný ze ziskuchtivosti neb 
proti veřejné mravopočestnosti, jde-li o zadání 
veřejné dodávky, anebo jde-li o oprávnění 
k výkonu živnosti neb povolání vyžadujících 
Veřejné důvěry.

, (2) Smí-li býti z jiného důvodu ve veřejném 
zhjmu podána zpráva a zaslány spisy o podmí
něném odsouzení za doby zkušebně veřejnému 
Uradu, posoudí ministr spravedlnosti, a jde-li 
0 rozsudek vojenského soudu, ministr národní 
obrany podle okolností případu.

(3) Podati zprávu a zaslati spisy po zku
šebně době je dovoleno jedině soudu, zavede-li 
se trestní řízení proti podmíněně odsouze
nému.

ČI. II.
Tento zákon nabude účinnosti dnem vy

hlášení.
Provésti jej přísluší ministrům spravedl

nosti, národní obrany a vnitra.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.
Dr. Dolanský v. r. Udržal v. r.

Malypetr v. r.

135.
Vyhláška ministra financí 
ze dne 21. června 1924

o ražbě československých dukátů na účet 
soukromý.

Podle § 4 zákona ze dne 23. března 1923, 
č. 62 Sb. z. a m, o ražbě československých 
dukátů, povoluje se od 1. července 1924 ražba 
jednoduchých dukátů na účet soukromý ze 
zlata dodaného zákazníkem.

Dukáty vyměňuje za zlato všeho druhu jak 
státní mincovna v Kremnici, tak i hlavní 
puncovní úřad v Praze.

Ražebné činí 5 Kč za kus.

Bečka v. r.
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