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5. červenec, 28. září, 6. červenec, 1. květen
a 28. říjen jakožto státní svátek podle zákona
ze dne 14. října 1919, č. 555 Sb. z. a n.
§ 3.
Pro den 28. října platí veškerá ustanovení
0 nedělích.
Politické (policejní) úřady prvé stolice
mohou podle místních poměrů vydati pro ve
řejné úřady, ústavy, podniky a školy, jakož
1 pro školy s právem veřejnosti ustanovení
směřující k důstojné zevní oslavě tohoto dne.
Neuposlechnutí těchto ustanovení trestají
politické (policejní) úřady první stolice (po
licejní administrativní vrchnosti) pokutou až
do 10.000 Kč nebo vězením (uzamčením) do
jednoho měsíce. Nedobytná pokuta budiž pro
měněna v přiměřené vězení (uzamčení) až do
jednoho měsíce.
Pokuty plynou do státní pokladny.
§ 4.
Pro ostatní památné dny jakož i pro dny
vyjmenované v §u 1 platí předpisy o nedě
lích, pokud jde o počítání lhůt, a dále vzta
hují se na ně ustanovení o klidu nedělním,
pokud jde o veřejné úřady, ústavy, podniky
a školy veřejné, jakož i školy s právem ve
řejnosti. Vláda může nařízením stanovití vý
jimky pro podniky veřejné v zájmu neruše
ného jich provozu.
§ 5.
Veškerá dosavadní ustanovení o dnech svá
tečních, pokud se nesrovnávají s tímto záko
nem, jakož i o dnech noremních se zrušují.

§ 7Zákon nabývá účinnosti dnem 15. dubna
1925.
T. G. Masaryk v. r.
Stříbrný v. r.
Malypetr v. r.

6@.

Zákon ze dne 1. dubna 1925
o exekuci na výměnky.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
čl. I.
§ 330 exek. řádu ze dne 27. května 1896,
č. 79 ř. z., se mění a zák. čl. LX : 1881 (exe
kuční řád) doplňuje se novým § 64 a) takto:
Na výměnky, jsou-li nezbytné pro dluž
níka nebo pro členy jeho rodiny, s ním ve
společné domácnosti žijící, lze vésti exekuci
nebo zajišťovací úkon toliko tak, že dlužníku
musí zůstati volným roční úhrnný požitek
dávek peněžitých a naturálních, čítajíc v to
i byt, v úhrnné hodnotě 4000 Kč.
Pro výživné příslušející věřiteli podle zá
kona nebo pro daně a jiné veřejné dávky,
které jsou vyměřeny z výměnku a nejsou
starší nežli tři roky počítajíc od splatnosti
dávky, může býti vedena exekuce nebo za
jišťovací úkon tak, že dlužníku zůstati musí
volným úhrnný roční požitek (odst. 1) v hod
notě 2000 Kč.
Je-li exekuce na výměnky hledíc k výši je
jich výtěžku dovolena, musí býti vždy dluž
níkovi ponechány obytné místnosti nezbytné
pro něho a pro členy jeho rodiny, s ním ve
společné domácnosti žijící.

Nedotčena zůstávají ustanovení článku 13
zákona ze dne 25. května 1868, č. 49 ř. z.,
a § 19 zák. čl. Lili: 1868.

Čl. II.
Provésti tento zákon náleží ministru spra
vedlnosti v dohodě se zúčastněnými ministry.

§ 6.

T. G. Masaryk v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r.

Provedení tohoto zákona ukládá se mini
stru vnitra v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Státní tiskárna v Praze,

