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32.
Zákon ze dne 28. ledna 1925

o kožních aukcích.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Kdo chce pořádat! pravidelné neb občasné 

hromadné prodeje surových koží (kožní 
aukce), jest povinen žádati za úřední povolení 
a předložití ke schválení prodejní řád.

§ 2.

Povolení k pořádání kožních aukcí (§ 1) 
udílí ministerstvo průmyslu, obchodu a živno
stí bez rozdílu, zda aukce se mají díti veřejně 
nebo zda přístup má se obmeziti na zvlášť se
zvané koupěchtivé osoby. Povolení může býti 
místně i časově obmezeno. Při udílení povo
lení bude přihlíženo v prvé řadě k družstvům 
výrobců koží a obchodníků s kožemi nebo 
jejich skupinám, jakož i k tomu, aby byla za
jištěna dostatečná nabídka a poptávka a dobrá 
jakost nabízeného zboží.

§ 3.
(!) Prodejní řád schvaluje ministerstvo 

průmyslu, obchodu a živností v rámci vzorných 
pravidel, jež budou sestavena, měněna a do
plňována po vyslechnutí zájmových korporací.

(2) Prodejní řád musí obsahovat! ustano
vení, pro které druhy koží a pro jaká nejmenší 
množství koží smějí býti aukce pořádány a ja
kým způsobem má zboží býti tříděno, dále 
ustanovení zabezpečující, aby osoba aukci ří
dící nakládala stejně se všemi kupujícími a 
vůbec nezneužila svého postavení, konečně 
předpisy upravující zvláštní podmínky pro
dejní, zejména právo vžiti jednotlivé losy zpět,

placem náhrad za vady zboží, vedlejší poplatky 
a vyřizování sporů rozhodčím soudem.

(3) Prodejní řád může býti ministerstvem 
průmyslu, obchodu a živností změněn nebo do
plněn.

(4) Schválený prodejní řád i jeho změny a 
doplňky jsou závazný pro všechny účastníky 
kožní aukce a musí býti v místnostech, v nichž 
se aukce koná, vyvěšen.

(5) Schválený prodejní řád nahrazuje pí
semnou smlouvu o rozsudím podle § 577 zá
kona z 1. srpna 1895, čís. 113 ř. z., a § 767 zák. 
čl. 1/1911 (civ. s. ř.).

§ 4.
Pořádání každé jednotlivé kožní aukce budiž 

hlášeno včas politickému úřadu (administra
tivní vrchnosti) I. stolice, v jehož obvodu se 
aukce koná. Tento úřad může vyslati k aukci 
svého zástupce za účelem dozoru.

§ 5.
(4) Ustanovení tohoto zákona nedotýkají se 

prodejů koží, zařízených podle platných před
pisů zástavním věřitelem nebo jinými věři
teli za příčinou uspokojení jejich nároků, 
jakož i prodejů podle čl. 343 obchodního zá
kona uvedeného v platnost zákonem ze dne 
17. prosince 1862, č. 1 ř. z. z r. 1863, a §u 347 
zák. čl. XXXVII/1875 (obchodní zákon).

* (2) Zvláštní předpisy, jimiž se vyhrazuje
právo povolovat! dobrovolné dražby movitých 
věcí obcím, zůstávají tímto zákonem rovněž 
nedotčeny.

§ 6.
(4) Kdo bez povolení nebo bez schváleného 

prodejního řádu pořádá kožní aukce (§1) 
nebo jedná proti ustanovením prodejního řádu 
(§ 3) nebo proti ustanovením §u 3, odst. 4.,
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nebo §u 4, trestá se, pokud nejde o čin přís
něji trestný, za přestupek politickým úřadem 
(administrativní policejní vrchností) I. stolice, 
v j ehož obvodu kožní aukce se pořádá, pokutou 
od 200 do 20.000 Kč nebo vězením (uzamče
ním) od 24 hodin do tří měsíců. Za nedobytnou 
pokutu vyměří se podle míry zavinění ná
hradní trest vězení (uzamčení) až do tří mě
síců.

K2) Byl-li pořadatel kožní aukce nebo jeho 
orgán pro některý z uvedených přestupků více 
než dvakráte trestán, může ministerstvo prů
myslu, obchodu a živností odníti povolení k po
řádání kožních aukcí navždy neb na čas.

§7.
Tento zákon nabývá účinnosti dva měsíce 

po vyhlášení. Provede jej ministr průmyslu, 
obchodu a živností v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Stříbrný v. r.
Novák v. r.

23.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 17. února 1925

o výměně 6%ních státních pokladrdčmích po
ukázek splatných 1. března 1925.

Finančním zákonem ze dne 12. prosince 
1924, č. 278 Sb. z. a n. (čl. VII, al. 2.), zmocněn 
byl ministr financí, aby za účelem prolongace, 
konverse neb zaplacení státních dluhopisů 
v r. 1925 splatných provedl potřebné úvěrní 
operace.

Podle tohoto zmocnění výmění finanční 
správa 6%ní státní pokladniční poukázky 
splatné 1. března 1925 těm majitelům, kteří 
si toho přejí, za nové poukázky.

Nové poukázky budou 6%ní s datem 1. 
března 1925 a budou vydány v kusech po- 
1.000, 5.000, 10.000, 50.000 a 100.000 Kč no- 
minale; budou buď jednoroční, splatné 1. 
března 1926, aneb tříleté, splatné 1. března 
1928.

Majitel má právo požadovati při výměně 
poukázky jednoroční neb tříleté. Poukázky 
jednoroční budou míti dva kupony, z nichž 
prvý bude splatný 1. září 1925, druhý zároveň 
s kapitálem 1. března 1926,

Poukázky tříleté budou míti šest kuponů 
úrokových, z nichž prvý bude splatný 1. září 
1925 a poslední současně s kapitálem 1. března 
1928.

Poukázky budou způsobilé k ukládání si
rotčích peněz. Úroky budou osvobozeny od 
daně důchodové (rentové). O promlčení po
hledávky kapitálové a úrokové platí všeobecná 
zákonná ustanovení.

Nové poukázky vymění se za poukázky 
staré v poměru 100 za 100. Nové poukázky 
tříleté bude možno vypovědět! počínajíc dnem 
1. prosince 1925 vždy v době od 1. do 15. pro
since k 1. březnu následujícího roku a od 
1. do 15. června k 1. září téhož roku u poštov
ního úřadu šekového, u všech státních berních 
úřadů, u Bankovního úřadu ministerstva fi
nancí a jeho filiálek. Za tím účelem připojen 
bude ke každé poukázce výpovědní kupon, 
který při výpovědi bude třeba odevzdati.

Po výpovědi dané v prosinci přestane zúro- 
kování poukázky od 1. března následujícího 
roku, při výpovědi dané v červnu od 1. září 
téhož roku. Z toho důvodu musí majitel při 
výpovědi odevzdati veškeré kupony, jichž 
proplácení z důvodu výpovědi odpadá.

Nebudou-li tyto tříleté poukázky vypově
zeny dříve, dospívají bez výpovědi ke splat
nosti 1. března 1928. Majitelům poukázek, 
kteří výpovědního práva použijí později než 
v prvním termínu výpovědním, bude při splat
nosti kapitálu vyplacena zvláštní odměna, a to 
u poukázek vypovězených k 1. září 1926 Vž °/c , 

u poukázek vypovězených k 1. březnu 1927 
1%, u poukázek vypovězených k 1. září 1927 
11/2%, u poukázek splatných 1. března 1928 
2% jmenovité hodnoty.

O výměnu, resp. prolongaci dospívajících 
poukázek mohou se majitelé přihlásit! u:

1. Poštovního úřadu šekového v Praze,
2. Agrární banky československé v Praze,

8. české eskomptní banky a úvěrního ústa
vu v Praze,

4. české banky Union v Praze,
5. České průmyslové a hospodářské banky 

v Praze,
6. Hypoteční banky v Praze,
7. Moravské agrární a průmyslové banky, 

filiálky v Praze,
8. Pražské úvěrní banky v Praze,
9. Slovenské banky v Bratislavě,


