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§ 18.
Pravoplatné rozsudky rozhodčích soudů a
vrchního rozhodčího soudu a narovnání u nich
vykonávají se soudní exekucí.
článek II.
Pro spory, jež náležejí podle článku I. do
příslušnosti hornických rozhodčích soudů,
avšak v den účinnosti zákona byly již zahá
jeny u řádných soudů, zůstávají řádné soudy
příslušný.
článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provésti jej ukládá se ministru veřej
ných prací y dohodě s ministry spravedlnosti,
průmyslu, obchodu a živností a sociální péče.

2. že ani dítě, k němuž se kojná najímá,
ani jeho oba rodiče neohrožují zdraví kojné
nebo jejího dítěte.
§ 3.
Přestupky tohoto zákona a nařízení, k jeho
provedení vydaných, trestá politický (poli
cejní) úřad (administrativní policejní vrch
nost) I. stolice pokutou od 100 Kč do 8000 Kč,
při nedobytnosti vězením (uzamčením) od
jednoho dne do jednoho měsíce.
Z nálezu lze se odvolati do 15 dnů; o odvo
lání rozhoduje politický úřad (administrativní
policejní vrchnost) II. stolice s konečnou plat
ností.
§ 4.
Pokuty připadnou jednou polovinou obcím,
v jejichž obvodu byl trestný čin spáchán, dru
hou polovinou státu. Pokut, připadlých obcím,
budiž použito ve prospěch veřej nélio zdravot
nictví.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Srba v. r.

171.

Zákon ze dne 3. července 1924
o částečném zákazu námezdného kojení.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Matka žijícího dítěte, mladšího 4 měsíců,
nesmí býti přijata za kojnou a nesmí místa
kojné přijmouti, leč by jí byla dána možnost
pravidelně kojiti i vlastní dítě.
Této možnosti jest povinna použiti.

§ 5.
Obce jsou povinny spolupůsobit} při prová
dění tohoto zákona.
§ 6.
Ustanovení tohoto zákona nevztahují se na
kojné v nalezincích, v ústavech pro kojence,
na klinikách a v léčebných ústavech vůbec.
§ 7.
Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr veřejného zdravotnictví a tělesne vý
chovy v dohodě s ministrem sociální pece,
ministrem vnitra a ministrem financi.

§ 2.
Kojná (§ 1) smí býti přijata, bude-li vy
svědčením úředního lékaře prokázáno, že:
1. současné kojení dvou dětí nebude zdra
votní závadou pro kojnou nebo její dítě,

Státní tisliárna v Praze.
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Šrámek v. r.

