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rový soud II. stolice (nejvyšší vojenský soud) 
do osmi dnů s účinkem odkladným.

(5) Jinak, pokud není v tomto zákoně nic 
jiného ustanoveno, platí o řízení předpisy 
trestních řádů.

§ 11.

V případě úhrnného nebo sjednoceného 
trestu (§ 517 býv. uh. trestního řádu) nebo 
v případě trestu dodatečného (§ 265 býv. rak. 
trestního řádu a § 311 vojenského trestního 
rádu) buďtež veškery rozsudky považovány 
za rozsudek jediný. Zahlazovací doba se po
číná, jakmile byly ony tresty vykonány (§ 3, 
odst. 3.); do doby té včítá se i čas mezi vý
kony všech trestů.

§ 12.

(*) Neni-li podmínek tímto zákonem stano- 
vených pro zahlazení odsouzení, může je na
řídili jen president republiky (§ 103 ústavní 
listiny).

(-’) Řízení při žádostech za takové zahlazení 
koná se podle ustanovení trestních řádů pro 
řízení o žádostech za milost, žádá-li se však 
jen o zahlazení odsouzení, přísluší konati ří
zení soudu uvedenému v § 8.

§ 13.
0) Zrušuje se:
1- Zákon ze dne 21. března 1918, č. 108 ř. z.

o odčinění odsouzení,
2. čl. I. zákona ze dne 10. dubna 1919, č. 208 

Sb. z. a n., kterým se mění odst. 1. § 5 zákona- 
z 21. března 1918, č. 108 ř. z., a doplňuje § 411 
tr. ř.

(2) Nárok na zahlazení odsouzení, který již 
někdo měl podle zákonů uvedených v odst. 1. 
v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, zů
stává zachován.

§ 14.

Provésti tento zákon ukládá se ministrům 
spravedlnosti, národní obrany a vnitra v do
hodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Dr. Mayr-Harting v. r.

černý v. r.,
též za ministi-a Udržala.

Zákon ze dne 28. června 1928,
kterým se mění některá ustanovení zákona 
ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n.,

o finanční podpoře elektrisace venkova.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.
(1) § 2, odst. (2) zák. č. 139/1926 Sb. z. 

a n. se mění a bude zníti takto:
„O udělení těchto příspěvků a podpor roz

hoduje ministerstvo veřejných prací v dohodě 
s ministerstvem zemědělství na podkladě 
řádně doložených žádostí po vyjádření pří
slušné zemědělské rady a na Podkarpatské 
Rusi civilní správy, pokud tam nebude zřízena 
zemědělská rada“.

(2) V § 3, odst. (i) a (2) zák. č. 139/1926 
Sb. z. a n. škrtnou se slova „ministerstvem ze
mědělství v dohodě s“.

(3) v § 4, odst. C1) zák. č. 139/1926 Sb. 
z. a n. nahrazují se konečná slova „minister
stvo zemědělství s ministerstvem veřejných 
prací“ slovy „ministerstvo veřejných prací 
s ministerstvem zemědělství" a dále v odst. 2. 
téhož paragrafu nahrazují se slova „minister
stvo zemědělství v dohodě s ministerstvem ve
řejných prací, s ministerstvem financí", slovy 
„ministerstvo veřejných prací v dohodě s mi
nisterstvem financí".

(4) V § 5 zák. č. 139/1926 Sb. z. a n. nahra
zují se slova „ministerstva zemědělství" slovy 
„ministerstva veřejných prací".

(5) V § 6 zák. č. 139/1926 Sb. z. a n. nahra
zují se v druhé větě slova „ministrům země
dělství, financí a veřejných prací" slovy „mi
nistrům veřejných prací, financí, zemědělství 
a obchodu".

Čl. II.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Jeho provedení ukládá se ministrům ve
řejných prací, financí a zemědělství.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Dr. Spina v. r. Dr. Srdínko v. r.
Novák v. r.

za ministra Dr. Engliše.
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