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218. Nařízení o úředním stejnokroji úředníku politické a policejní složi

'

Cis. 218.

Nařízení vlády republiky československé
ze dne S3. d-ibna 1919
o úředním stejnokroji úředníků politické a policejní
služby státní.
článek I.
Předpisy o úředním stejnokroji státních úřednikii (nařizení ze dne 20. října 1SS9, z. ř. č. 176.,
nařízení ze dne 25. července 1891, z. ř. č. 113, a
dodatky k těmto nařízením vydané) zůstávají,
pokud jde^o úředníky politické a policejní služby
státní, kteří jsou v Ví. neb nižší hodnostní třídě,
nadále v platnosti s těmito změnami:
-

■

,

y státní.

předepsanou nařízením ze dne 25. července 1891.
z. ř. č. 113.
M. ..
Na místě dosud předepsaných knoflíků, pokud
se týče knoflíčku, umístí se na uniformovém ka
bátě. vestě, blůze, plášti a čapce hladké pozladené
knoflíky, pokud se týče knoflíčky.
Ode dne, kdy toto nařízení nabude účinnosti,
vyznačují,se hodnostní třídy výhradně dle před
pisu tohoto nařízení a to na uniformovém kabátě,'
na blůze, na plášti a na čapce.

/

§ 1.
1. Státní úředníci, kteří náležejí k politické a
Policejní službě státní a jsou v VI. neb nižší hod
nostní třídě, jsou povinni nosili úřední stejnokroj
toliko ve výkonné službě zevnitřní.
2. Mimo výkonnou službu zevřntfní mají úřed
níci uvedení v odsí. 1. právo nosit! v tuzemsku
úřední stejnokroj.
§5. y

1. Vyznačení hodnostní třídy na imifonňovéin
kabátě (předepsaném nařízením ze dne 20. října
1889, z. ř. ě. 176) a na plášti (předepsaném týmž
nařízením) záleží ve zlatých lomených páscích
našitých na aksamitovém podkladě barvy pompadcur, jenž umístí se do středu hořejší polovice
levého rukávu uniformového kabátu neb pláště a
to v nadlokti.
^ 2. Aksamitový podklad má podobu štítku, je
hož výška činí na každé straně 7 cm, ve špičce
1. Pokud v tomto nařízeni mluví se o úředním pak 9 cm, a jehož šíře činí G cm.
stejnokroji, rozumí se tím úřední stejnokroj služeb
3. Zlaté pásky našijí sc počínajíc od dolejší
ní ve smyslu nařízení zc dne 20. října 1889,-.z., ř..
č. 176, pokud se týče nařízení zc dne 26. čer lomené části aksamitového podkladu tak, aby
první pásek byl našit ve vzdálenosti 2 mm od
vence 1891, z. ř.iě. 113.
okraje aksamitového podkladu: jednotlivé zlaté
2. Předpisy o slavnostním úředním stejnokroji pásky
ýsou od sčbe vzdáleny vždy 2 mm.
(s§ 23. až 30. nařízení ze dne 20. října 1889, z. ř.
4. Jednotlivé hodnostní třídy vyznačuji sc
č. 176, s dodatky k němu vydanými) pozbývají
takto:
platnosti dnem, kdy hařížciíí nabude účinnosti.
XI. hodnostní třída: jedním páskem 6 m;n ši
3- Rovněž předpisy o smutečních odznacích
(ss 31. až 33. nařízení ze dne 20. října 1889, z. ř. rokým (připojený vzorec č. 1 a),
176. s dodatky k němu vydanými) pozbývají plat
X. hodnostní třída: dvěma pásky 6 mm širo
kými nad sebou umístěnými (připojený vzorec
nosti dnem, kdy nařízení nabude účinnosti.
č. 1 b),
IX. hodnostní třída: třemi pásky 6 mm širo
Úředníci uvedení v § 1. odst. 1. tohoto naří kými nad sebou umístěnými (připojený vzorec
zení mohou nositi jakožto součást úředního stcino- ! čís. 1 c),
kroje buď uniformový kabát předepsaný naříze- ;
VIII. hodnostní třída: jedním páskem 15 mm
ním ze dne 20. října 1889, z, ř. č. 176, neb blůzu širokým a jedním páskem 6 mm širokým, imii-
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stěnýrn nad širším páskem (pfipofený vzorec
č. Id),
Vil. hodnostní třída: jedním páskem 15 mm
širokým a dvěma pásky 6 mm širokými, umístě
nými nad sebou nad širším páskem (připojený
vzorec č. 1 e),
VI. hodnostní třída: jedním páskem 15 mm
širokým a třemi pásky 6 mm širokými, umístě
nými nad-sébou nad širokým páskem (připojený
vzorec č. 1 f),

' §•7. .
1. vyznačení hodnostní třídy na binze (přede,
psané nařízením ze dne 25. července 1891, z. ř.
č. 113). záleží' ve zlatých rovných páscích našitých
na paroh z aksamitu barvy pompadour, jež umístí
se na obou předních koncích límce blůzy.
2. O rozměrech zlatých pásků, o vzdálenosti
mezi jednotlivými pásky a o vyznačení jednotli
vých hodnostních tříd platí předpisy § 6 tohoto
nařízení s tou obměnou, že při vyznačení VIII. až
VI. hodnostní třídy jest pásek 15 mm široký umí
stěn vždy ve v zdálenosti 2 mm od vnitřního okraje
límce blůzy.
3. Připojený vzorec č. 2 a znázorňuje příkladmo vyznačení X. hodnostní třídy, připojený
vzorec č. 2 b znázorňuje příkladmo vyznačení
Vil. hodnostní třídy.
§ 8.

1. Čapka (připojený vzorec č. 3) jest z tmavo
zeleného sukna, co do střihu a formy napodobená
důstojnické čapce francouzské s černým lakovým,
rovným štítkem, se zlatou 5 mm širokou šňůrou
našitou kol hořejšího okraje čapky (ve vzdálenosti
l em) a se zlatým 12 mm širokým páskem připnu
tým po stranách dvěma pozlacenými hladkými
knoflíčky. Po obou stranách čapky jsou v předu

umístěny dva aksamitové obdélníky barvy pom
padour 8 cm dlouhé a 6 cm vysoké. Ve středu
čapky umístěn jest tmavozelený látkový, zlatém
vroubený lipový list s označením „C R S“, zlatém
vyšitým.
2. Vyznačení hodnostní třídy na čapce záleží
ve zlatých rovných páscích našitých na aksami
tových obdélnících barvy pompadour (odst. 1.).
3. O rozměrech zlatých pásků, o vzdálenosti
mezi jednotlivými pásky a o vyznačení jednotli
vých hodnostních tříd platí předpisy §u 6 tohoto
nařízení s tou obměnou, že- při vyznačení VIII. až
VI. hodnostní třídy jest pásek dolní široký’ pouze
12 mm.
4. Připojený vzorec č. 3. znázorňuje příklad
mo. čapku s vyznačěnfín VI. hodnostní třídy.
. § 9.
Ppnžívati šavle (§ 16 nařízení ze dne 20. říj
na 1889, z. ř. č. 176) jakožto poboční zbraně není
dovoleno.
C l á n e k II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
Článek III.
Piroivésti toto nařízení ukládá se ministerstvu
vnitra.
Švehia v. r., v zí
Dr. Rašín v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Soukup v. r.
Dr. Stránský v. r.
Staněk v. r.
Kíofá

\

Státní tiskárna v Praze.

Y

min. předseds^.
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Prášek v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Stříbrný v. r.
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Vzorce k nařízení ze dne 23. dubna I9!9, čís. 2\8 Sb. zák. a nař.

Vzorec č. 1 d

.Vzorec č. íe.

Vzorec č. 1 f. •

