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1000 Kč, kterážto pokuta, byl-li přestupek
opětován nebo vz’ešla-li z něho značná škoda,
může býti zvýšena až do 5000 Kč.
(2) Nedobytné pokuty buďtež přeměněny
podle míry zavinění v náhradní trest vězení,
nejdéle však dvacetidenní.
(s) Jde-li o těžší přestupky, které byly po
delší čas páchány nebo opětovány, nebo o pří
pady mimořádně těžké, může na místě pokuty
býti uložen trest vězení v mezích stanovených
v předchozím odstavci.
(4) Pokud podle dosavadních zákonů honebních bylo přípustné stíhati některé pře
stupky jen na žádost poškozeného, jest je
nyní stíhati z povinnosti úřední.

dokončily pětiletou dobu zaměstnání tam po
žadovanou, započítává se do tohoto pětiletí
také doba ztrávená v zaměstnání po účinnosti
tohoto zákona.
§ 3.
Ustanovení živnostenského řádu (živno
stenského zákona), pokud zákonem tímto ji
nak se neustánovuje, zůstávají v platnosti.

§ 11-

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.
Novák v. r.

Pokud není v tomto zákoně jinak stano
veno, zůstávají dosavadní honební předpisy
nedotčeny.

§ 4.
C1) Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
(2) Provésti jej přísluší ministru průmyslu,
obchodu a živností v dohodě s ministrem škol
ství a národní osvěty.

§ 12.

Zákon tento nabude účinnosti osmým dnem
po vyhlášení a provede jej ministr zeměděl
ství v dohodě se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Udrža! v. r.
Dr. Srdínko v. r.

99.
Zákon ze dne 27. června 1929,
kterým se živnost mlynářská prohlašuje za
řemeslnou.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
živnost mlynářská prohlašuje se za řemesl
nou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5.
živnostenského řádu (živnostenského zákona).
§ 2.
U) Od průkazu způsobilosti pro živnosti
řemeslné jinak předepsaného (§ 14 živnosten
ského řádu, § 15 živnostenského zákona) jest
osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona
a) živnost mlynářskou samostatně provo
zoval nebo
b) byl nejméně po 5 let v živnosti mlynář
ské zaměstnán.
(2) Osobám, uvedeným v odst. 1., lit. b),
které v den účinnosti tohoto zákona ještě ne-

100.
Vládní nařízení
ze dne 28. června 1929
o dalším přerušení sporů týkajících se někte
rých závazků obcí.
Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:
§ 1.
Platnost vládního nařízení ze dne 30. dubna
1926, čís. 57 Sb. z. a n., o přerušení sporů,
týkajících se některých závazků obcí, prodlu
žuje se až do jiné úpravy.
2.
Toto vládní nařízení nabude účinnosti dnem
vyhlášení; provésti je náleží ministrům spra
vedlnosti a vnitra v dohodě se zúčastněnými
ministry.
Udržal v. r.
Naj man v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Spina v. r.
černý v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Dr. štefánek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.
Novák v. r.
Dr. Labaj v. r.
§

