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257.

Zákon ze dne 21. prosince 1925,
jímž se platnost zákona ze dne 22. prosince 
1921, č. 471 Sb. z. a n., o změně některých 
ustanovení trestního práva a ustanovení tento 
zákon doplňujících prodlužuje a současně ně
které jeho předpisy rozšiřují na obor soud

nictví vojenského.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

ČI. I.

Platnost čl. I. zák. č. 471/1921 Sb. z. a n. 
a jej doplňujících ustanovení čl. I. zákona ze 
dne 12. prosince 1923, č. 259 Sb. z. a n. pro
dlužuje se do 31. března 1929.

Ustanovení § 9 a 10 čl. I. zák. č. 471/1921 
Sb. z. a n. a doplňujících jej ustanovení č. 2 
čl. I. zák. č. 259/1923 Sb. z. a n. platí obdobně 
také, když jmenované tam zločiny soudí soud 
vojenský, navrhne-li vojenský prokurátor po
trestání pro přečin.

Čl. II.

Platnost čl. I. č. 3, 4 a 11 zákona ze dne
18. prosince 1919, č. 1 Sb. z. a n. z roku 1920, 
kterým se mění některá ustanovení trestního 
řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z. a zák. 
čl. XXXIII z roku 1896, prodlužuje se do 
31. března 1929.

Čl. III.
Tento zákon nabude účinnosti 1. ledna

1926; jeho provedení ukládá se ministrům 
spravedlnosti a národní obrany.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Viškovský v. r. Stříbrný v. r.

258.
Zákon ze dne 19. prosince 1925

o výši daně z cukru..

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně;

Čl. I.

Ustanovení obsažená v § 1 čl. I. zákona ze 
dne 21. prosince 1923, č. 260 Sb. z. a n., o výši 
daně z cukru, změněného zákonem ze dne 19. 
prosince 1924, č. 293 Sb. z. a n., se zrušují a 
na místě jich nastupují tato:

Předmět a výměra spotřební dávky z cukru. -

§ 1.

Všeliký cukr, který se dobude ze surovin 
nebo ze zbytků dřívější cukerní výroby, pod
roben jest spotřební dani podle těchto usta
novení :

1. Řepový cukr a všechen cukr stejného 
druhu (třtinový cukr) v každém stavu čistoty, 
vyjímaje jedině syrub, nezpůsobilý k lidskému 
požívání, za 100 kg čisté váhy 38 Kč.
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