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Čís. 186.

Zákon ze dne 19. března 1920

o úpravě služebních požitků československého 
četnictva.-

Národní shromáždění republiky Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

D í 1 I.
Důstojníci (gážisté zařádění do hodnostních tříd).

§ 1.
Roční služné (gáže) aktivních důstojníků se 

stanoví takto:
Hodnostní Platová stupnice

třída k o run ě.
IV. 16.308 18.408 — —
V. 12.108 14.208 16.308 —

VI. 9.408 10.308 11.208 12.108
VII. 7-308 8.004 8.700 9.408

VIII. 5.808 6.300 6.804 7.308
IX. 4.608 4.908 5.208 5.508
X. 3.708 4.008 4.308 4.608

XI. 2.808 3.108 3.408 3.708
Zákonitá Ihňta pro postup do vyššího stupně 

platového téže hodnostní třídy činí v XI., X. a IX. 
hodnostní třídě 2 (dva) roky, od Vlil. až do IV. 
hodnostní třídy 3 (tři) roky.

§ 2.

Veškerým aktivním důstojníkům náleží 
zvláštní četnický přídavek, jehož roční výše činí 
u důstojníků s ročním služným
od 2808 až do 3408 Kč • 600 Kč,

ji 3708 „ , 4308 Kč ..... . 900 Kč,
S 4608 * „ 5508 Kč ..... . 1200 Kč,

od 5808 až do 6804 Kč.................... 1500 Kč,
. 7308 „ , 8700 Kč.................... 1800 Kč,
, 9408 výše........................................2100 Kč.

Důstojníci vyšlí z řad četnických gážistů 
mimo hodnostní třídu nebo z mužstva podrží i na
dále četnický přídavek podle § 12; ti z nich, kteří 
jsou nyní v činné službě, obdrží četnický přída
vek podle § 12 tohoto zákona ve výši odpovída
jící skutečné době v četnictvu ztrávené. Při tom 
se započítá doba přebývající do postupu do nej
blíže vyššího četnického přídavku.

Četnický přídavek započítává se do výsluž- 
ného stejnou měrou jako služné.

§ 3.

Kromě služného a četnického přídavku pří
sluší aktivním důstojníkům ještě:

a) Ve IV. až XI. hodnostní třídě místní přída
vek a sice:

pro Prahu a předměstí pražská, patřící dosud 
do I. třídy činnostních přídavků pro státní za
městnance, 50% služného, nejvýše však 4000 Kč;

v ostatních místech I. třídy, jakož i
v místech II. třídy.....................................90%
v místech III. třídy ....................... .... 80%
v místech IV. třídy  ................................70%
z částek vyplývajících pro Prahu.

Zařádění míst do těchto tříd stane se podle 
zásad platných pro státní zaměstnance. Stejným 
způsobem přeloží se jednotlivá místa se zvláště 
nepříznivými poměry druhotními a životními do 
vyšší třídy.

Obdrží-li důstojník naturální byt od četnické 
správy, jest povinen zaplatit! přiměřenou náhradu, 
která se určí podle místních poměrů.

b) Ve IV. třídě hodnostní přísluší kromě míst
ního přídavku ještě činovní (funkční) přídavek 
ročně 5000 Kč.
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Generálnímu veliteli — není-li ve IV. hod- 
Jiostní třídě —, zemským četnickým velitelům a 
četnickým hodnostářům v podobné neb vyšší 
funkci upraví se čínovní přídavek individuálně 
nařízením.

§ 4.

Dále poskytnou se aktivním důstojníkům ja
kožto vedlejší požitky:

Drahotní přídavky podle předpisů platných 
pro státní úředníky (viz díl IV. tohoto zákona), 
pak za mobilisace, války a demobilisace přídavek 
polní nebo pohotovostní, konečně i jiné požitky, 
vyplývající ze zvláštních poměrů četnické služ
by, jako náhrada za náklady služební (udržování 
výstroje a výzbroje atd.), náhrada za služební 
cesty a přesídlení při přeložení, odměna za 
zvláštní služební výkony atd.

Bližší ustanovení v příčině těchto vedlejších 
požitku (mimo drahotní) určí se nařízením.

§ 5.
Aktivní a neaktivní důstojníci vojenští, za

řádění do hodnostních tříd, kteří jsou přiděleni 
četnictvu k činné službě, obdrží po čas sVého při
dělení osobní i vedlejší požitky zásadně ve vý
měře pro československé vojsko stanovené.

Bližší ustanoví se nařízením.
Při definitivním převzetí do stavu četnictva 

budou tito důstojníci zařáděni do téže hodnostní 
třídy a do téhož stupně platového, kterého tou 
dobou ve vojsku dosáhli, při čemž se jim zapo
čítá doba v tomto stupni ztrávená do dalšího po
stupu a platí pro jejich další časový postup usta
novení § 6 tohoto zákona. Četnický přídavek ob
drží podle § 2 tohoto zákona.

§ 6.
Důstojníci mají nárok na služební požitky od

povídající podle platných norem jejich postavení 
v hodnostní třídě, jestliže jim podle časového po
stupu nepříslušejí vyšší požitky.

Časový postup je postup do platu (služného 
s příslušným četnickým a místním přídavkem) 
nejblíže vyšší hodnostní třídy beze změny posta
vení v hodnostní třídě a postup do dalších stupňů 
platových v této hodnostní třídě. Postup do vyš
ších stupňů platových téže hodnostní třídy nastane, 
jakmile důstojník ztrávil zákonitou Ihůtu s platy 
bezprostředně předcházejícího stupně, není-li ze 
služebních důvodů z tohoto postupu vyloučen.

Zákonité lhůty jsou stanoveny v § 1 tohoto 
zákona.

časový postup a postup do vyšších stupňů 
platových se nazývají souborně „postupem do 
vyšších požitků".

Postup do platů nejblíže vyšší třídy hod
nostní nastane podle dále uvedených stupnic pla
tových, jakmile důstojník ztrávil v příslušné stup
nici předepsanou dobu služební (Ihůtu časového 
postupu) s platy bezprostředně předcházející 
třídy hodnostní.

Časový postup jest přípustný jen tehdy, když 
důstojník vyhovuje podmínkám předepsaným pro 
povyšování. Nepříznivá kvalifikace zamezí časový 
postup; léta, v nichž dána byla takováto kvalifi
kace, nejsou započítátelna pro časový postup.

Vyskytnou-li se u důstojníka, jenž dosáhl 
nárok na časový postup, od posledního zjištění 
kvalifikace okolnosti, které činí pochybným, zda 
jeho kvalifikace může ještě býti označena přízni
vou, odloží se rozhodnutí o časovém postupu až 
k novému zjištění kvalifikace, které budiž ihned 
mimořádně provedeno.

Důstojníci, kteří dokonali 60. rok věku a 35. 
rok skutečné služby, jsou z časového postupu 
vyloučeni.

Při novém neb opětném přijetí do četnické 
služby může ministerstvo vnitra za zvláštních 
okolností povoliti započtení určitého období v jiné 
službě nebo praxi ztráveného do časového postu
pu nebo pro zařádění neb pcstup do některého 
vyššího stupně služného.

Pro časový postup platí tyto lhůty :
Trvání služební doby ve skupině

s platy í. II.
roků

XI. hodu. třídy . . . . 4
x. „ „ . . . . ... 4 4

IX..................................... 6
VIII...................................... ... 6 7

VII. „ , . . . . . . . 8 __
Do skupiny I. patří důstojníci správní a dů

stojníci intendančního sboru; u posledních sni
žuje se lhůta v VII. hodnostní třídě o 1 (jeden) rok, 
činí tudíž 7 let.

Do skupiny II. patří ostatní důstojníci.
Absolventům vojenských akademií ve sku

pině. I. zkrátí se čekací lhůta v XI. hodnostní 
třídě o jeden rok.

š 7.

Důstojníci, nyní v činné službě jsoucí, zařadí 
ge do platové stupnice v § 1 stanovené takto:

1. a) Důstojníkům, kteří nevyšli z četnického 
mužstva, započítají se skutečná služební léta, 
ztrávená v hodnosti důstojníka nebo gážisty do 
hodnostní třídy zařáděného, do časového postupu 
podle zásad v § 6 tohoto zákona; služební léta 
důstojnických čekatelů (podporučíků a pod.) po
čítají se jen potud, pokud převyšují 1 rok služby 
čekatelské.

b) Důstojníci výkonní zařadí se do toho stup
ně platového, jenž odpovídá platovému stupni, 
v němž nyní jsou; při tom se jim započítá doba 
v tomto stupni ztrávená pro postup do vyšších 
požitků.

c,) Ostatním důstojníkům, vyšlým z řad gá- 
žistů mimo hodnostní třídu, nebo ze stavu muž
stva, počítají se počínajíc třetím do výslužného 
započífatelným rokem služebním za každý další



455

do výslužby započítatelný rok, který jakožto gá- 
žisté mimo hodnostní třídu, nebo ve stavu muž
stva ztráyili, 4; měsíce do časového postupu; od 
té doby, kdy vykonali předepsané zkoušky nebo 
s prospěchem praxi (kurs), počítá se celá další 
doba služební do let důstojnických vyjímajíc 1 rok 
čekatelský.

2. Za každý kalendářní rok 1915 až 1919, 
v němž byl důstojník aspoň 6 měsíců v činné 
službě nebo v zajetí, připočítá se půl roku pro 
postup do vyšších požitků; v kalendářním roce 
1914 stačí k tomu účelu lhůta činné služby 
5 měsíců.

3. Důstojníkům legionářům počítají se léta 
ztrávená v legiích ve smyslu zákona ze dne
24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n., trojnásobně 
a to od 1. dne toho měsíce, kdy byla podána při
hláška nebo provedeno zařádění do legií, až do
31..prosince 1919. Pro příslušníky ruských legií, 
kteří se vrátí později, počítá se tato doba do kon
ce onoho měsíce, v němž se navrátí do vlasti. 
Konečná lhůta určí se nařízením.

Léta válečná, ztrávená v bývalé rakousko- 
uberské armádě nebo v zajetí, se počítají podle 
č. 2. tohoto paragrafu. Kromě toho se jim jakožto 
doba služební započítají ještě léta od dokonaného
20. roku věku, vyjímajíc dobu podle hořejších zá
sad již započítanou.

4. Při započítání let podle pravidel pod 1. až
3. uvedených, jest vynechati čas ztrávený v ně
které hodnosti následkem preterování z trestu na 
dovolené, s čekáteíným neb bez požitků, v při- 
kazn-osti, v disciplinárním a trestním vyšetřování, 
nebylo-li toto později zastaveno.

§ 8.
Podle zásad, uvedených v § 7, se vypočítá 

celková doba služební (mimo léta válečná) a po
rovná se s dobou, ve které podle postupových 
skupin v § 6 stanovených lze dosáhnout} té hod
nostní třídy, v níž důstojník právě jest. Podle 
toho se provede zařádění takto:

a) Rozdíl časový (tak zvaná doba přešlou- 
zená), který pak po případě se objeví, započítá 
se důstojníkům až do nejvyšší míry šesti let do 
postupu do vyšších požitků, dále se do tohoto po
stupu započítají válečná léta podle § 7. č. 2.

Toto ustanovení neplatí pro důstojníky uve
dené v 8 7, č. 1 b).

b) Důstojníci z řad legionářů, kteří by ne
byli ještě v hodnostní třídě odpovídající jejich 
započítatelné služební době (včetně léta válečná), 
zařadí se do platů nejblíže vyšší hodnostní třídy, 
po případě nejvýše do 1. stupně platů dále násle
dující hodnostní třídy.

c) Důstojníci, dokonavší při nabytí platnosti 
tohoto zákona 60. rok věku a 35. rok skutečné 
služby, nečítajíc v to léta ztrávená v kadetní 
Škole neb v povinné presenční službě vojenské, 
zařadí se podle lit. a) tohoto paragrafu, jsou však 
z dalšího postupu vyloučení.

§ 9.
Cetníci, jmenovaní po dnu 31. prosince 1919 

důstojníky, zařadí se dnem jmenování do plato
vého stupně podle dosaženého služného. Nesho- 
duje-li se toto služné s platovým stupněm vši 
uvedeným, nastupuje zařádění do stupně nejblíže 
nižšího, rozdíl v platu vyrovná se až do dosažení 
vyšších požitků přídavkem.

Díl II.
Četníci a čeíníci na zkoušku. 

Š 10.

Roční služné definitivních četníků a čc
zkoušku se stanoví takto:
Platový v stu p n i c i
stupeň I. II.

k o r u n č.
1. 2208 —
2. 2400 —

3. 2604 —
4. 2808 —

5. 3000 —
6. 3204 3408
7. 3408 3708
8. 3600 4008
9. 3804 4308

10. 4008 4608
11. 4308 5004
12. 4608 5400
13. 4908 5808

Stupnice I. je určena pro četníky na zk(
a oetnické strážmistry, stupnice II. pro četnické 
vrchní strážmistry.

Postup do 2. až 10. stupně služného děje sa 
po dvou, do 11. až 13. stupně, po třech, v před
cházejícím stupni ztrávených letech.

Podmínkou postupu jest uspokojivý výkon 
služby (§ 7, č. 4).

Sil

První stupeň služného stupnice I. obdrží čet
níci na zkoušku, pokud jim vzhledem ku před
cházející službě ve vojště nebudou přiznány po
žitky vyšší.

Rok na zkoušku se jim započítá do dalšího 
postupu. Při úspěšném konání služby může býti 
strážmistrům, kteří ztrávili již tři léta v 13. stupni 
služného, povolen přídavek ročních 300 Kč a po 
dalších 3 letech další přídavek ročních 300 Kč.

Na služné podle stupnice II. mají nárok čet- 
ničtí vrchní strážmistři. Vrchními strážmistry mo
hou býti jmenováni četničtí strážmistři, kteří:

a) sloužili nejméně 10 let ve výkonné službě 
četnické a absolvovali s prospěchem četnickou 
hodnostní školu, nebo

b) sloužili celkem 10 let u četnictva, z toho 
nejméně 5 let ve výkonné službě, jsou vycvičeni
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ve službě íičetní a vykonali odbornou zkoušku 
pro účetní pomocné síly.

Při úspěšném konání služby může býti vrch
ním strážmistrům, kteří ztrávili již tři léta v 13. 
stupni služného, povolen přídavek ročních 500 Kč 
a po dalších třech letech další přídavek ročních 
500 Kč.

Přeřadění ze stupnice I. do stupnice II. děje 
se do téhož stupně stupnice II. Doba ztrávená 
v platovém stupni stupnice prvé. ve kterém na
stane přeřadění, započítá se do dalšího postupu ve 
stupnici druhé.

Četníci dokonavší 60. rok věku a 35. rok sku
tečné služby jsou z dalšího postupu vyloučeni.

§ 12.
Četníci obdrží zvláštní četnický přídavek,

jenž. činí: 
v 1. až 4. roce četnické služby . . 300 Kč,
v 5. „ 7. V » . . 480 Kč,
v 8. » 10. v v . . 660 Kč,
v 11. „ 13. v v . . 900 Kč,
v 14. „ 16. V íí . .1140 Kč,
v 17. „ 19. v v v . . 1380 Kč,
v 20. „ 22. » 1f » . . 1620 Kč’
v 23. „ 25. v v v . .1860 Kč’

od 26. roku ry v . . 2100 Kč
ročně.

Četníci, nyní v činné službě jsoucí, obdrží
četnický přídavek ve výši odpovídající skutečné 
době v četnictvu ztrávené. Při tom se jim zapo
čítá přebývající doba do postupu do nejblíže vyš
šího četnického přídavku.

četnický přídavek započítává se do výsluž- 
ného stejnou měrou jako služné.

§ 13.

Kromě služného a četnického přídavku pří
sluší čeíníkům a četníkům na zkoušku ještě místní 
přídavek a to:

Pro Prahu a předměstí pražská, patřící dosud 
do I. třídy činnostních přídavků pro státní za
městnance, 50% služného, nejvýše však 2000 Kč. 
V ostatních místech I. třídy jakož i
v místech II. třídy........................................90%,
v místech III. třídy........................................80%,
v místech IV. třídy ........................................ 10%
z částek vyplývajících pro Prahu.

Obdrží-li naturální byt, platí přiměřenou ná
hradu, která se určí podle místních poměrů.

§ 14.
O vedlejších požitcích platí obdobně totéž, 

co pro důstojníky (§ 4). Kasernovaní četníci a 
četníci na zkoušku platí za ubytování, lůžko 
s prádlem, svítivo a otop náhradu, která se určí 
podle místních poměrů nařízením.

Nyní v činné službě jsoucí vrchní stráž
mistři první a druhé třídy zařadí se do platů stup
nice li. a nyní v činné službě jsoucí strážmistři 
a četníci na zkoušku do platu stupnice I. (§ 10) 
takto:

1. Ze skutečné služební doby vyloučí se pře
dem doba ztrávená v zákonité presenční službě 
vojenské, nejvýše však 2 léta. Zbývající služební 
doba započítá se plně do postupu. Do tohoto za
počítají se plně též léta válečná podle § 7 tohoto 
zákona.

2. Bývalým příslušníkům československých 
legií počítá se služební doba podle § 7 tohoto zá
kona. Do postupu jsou však započítatelna plně 
pouze léta ztrávená v legiích (počítaná troj
násobně), ostatní doba služební však pouze nej
výše do deseti let.

3. Ti příslušníci četnictva, kteří dosáhli ná
sledkem mimořádných válečných poměrů hod
nosti vrchních strážmistrů před dovršením lOleté 
služby četnické, budou zařáděni do těchto stupňů 
platových, stanovených pro tyto přechodné pří
pady:

do 2 let služby................  2304 Kč,
„ 4 „ „ ..... 2508 Kč,
* 6 „ „ ..... 2700 Kč,
r 8 „ , ................  2904 Kč,
„ 10 „ „ ................ 3108 Kč.

4. Četníci dokonavší 60. rok věku a 35. rok 
skutečné služby zařadí se podle bodu 1. tohoto 
paragrafu, jsou však z dalšího postupu vyloučeni.

§ 16.

Aktivní a neaktivní mužstvo českosloven
ského vojska, přidělené jako výpomocné mužstvo 
k četnictvu, obdrží po čas svého přidělení osobní 
a vedlejší požitky ve výměře stanovené pro 
československé vojsko.

Zvláštní přídavky pro osoby tyto stanoví se 
nařízením.

DÍL III.

Kancelářští sluhové četnictva.
§ 17.

Kancelářští sluhové jsou co do požitků a po
stupu postaveni na roven civilním státním sluhům.

§ 18.
Kancelářští sluhové četnictva, nyní v činné 

službě jsoucí, zařadí se podle zásad uvedených 
v zákoně ze dne 13. května 1919, č. 252 Sb. z. a n.

Díl IV.
Drahotní přídavky.

§ 19.
Po dobu mimořádných poměrů způsobených 

válkou vypláceli se budou měsíčně tyto drahotní 
přídavky:

§ 15.
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1. Důstojníkům ročně:

Při ročním 
služném

I- 1 1L 1 IIP | IV. | v- VI. | VIL | VIII.

t ř i d a

Od až 
včetně:

Sv
ob

od
ný

, 
be

zd
ět

ný
 v

do
ve

c

Ž
en

at
ý b

ez
dě

m
ý,

vd
ov

ec
 a 

je
dn

ím
ne

za
op

at
ře

ný
m

dí
tk

em

Ženatý (ovdovělý) s

1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (6) 6 neb více 
(7 » » )

nezaopatřenými dět ni

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

16.308—20.508 1476 37-20 4224 4728 5220 5724 6228 6720

od až výlučné:

12.108—16.308 1236 2S?0 3384 3888 4380 4884 5388 5880

9108—12108 1560 3096 3600 4104 4596 5100 5604 6096

7308— 9408 1920 3348 3852 4356 4848 5352 5856 6348

5808— 7308 1896 2796 3204 3300 3996 4404 4800 5196

4608— 5808 1632 2220 2628 3024 3420 3828 4224 4620

3708— 4608 1296 1896 2304 2700 3096 3504 3900 4296

2808— 3708 900 1500 1908 2304 2700 3108 3504 3900

2. Ostatním příslušníkům četnictva ročně:

a) při ročním služném méně než 3500 Kč:

v I. třídě................ .................... 900 Kč,

v II. n ................ ....................1176 Kč,

v III. n o ... • ....................1476 Kč.

v IV. v ................
v V. Y> . ... .

v VL V ................
v VII. „ • ... .

v VIII. n • • • • • .................... 2976 Kč;

b) při ročním služném od 3500 Kč až výlučně 
4000 Kč:

v V. třídě...................................  2268 Kč,

v VI. „   2568 Kč,

v VII. „   2868 Kč,

v VIII. „  3168 Kč;

c) při ročním služném 4000 Kč a vyšším:

v I. třídě................ ................1200 Kč,

v II. Kč,

v III. » • * * * * Kč,

v IV. V « • • • • Kč,

v V. v • • • • . Kč,

v VI. v • . • • • Kč,

v VII. v .*•••• Kč,

v VIII. V ................ Kč.

v I. třídě 

v II. „

v III. „

V IV. *

1008 Kč, 

1368 Kč, 

1668 Kč, 

1968 Kč,

§ 20.

Mimořádná výpomoc bude se příště vyplá
cet! vždy v 1. měsíci každého čtvrtletí a to podle 
této výměry čtvrtletní:
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Pro

__I .. . 2 3 4 5

svobodný,

bezdětný
vdovec

ženatý
bezdětný, 

vdovec 
s 1 neza
opatřeným 

dítkem

ženatý 
s ]—2, 
vdovec 
s 2—3

ženatý 
s 3—4, 
vdovec 
s 4—5

ženatý svíce 
než 4,

vdovec svíce 
než 5

nezaopatřenými dětmi
Kč Kč Kč Kč Kč Kč

od 16.308 až včetně
20.508 600 920 1030 1190 1250

B od až výlučně:
ř-

>ES3

P
12.108—16.308 420 660 770 880 990 •

03

(D
03

9408-12108 380 590 700 810 920

7308—9408 370 570 680 790 900

'o5 5808-7308 350 470 560 650 740 .

O . 4608—5808 300 380 470 560 650
Ph

8708—4608 250 320 410 500 590

2808—3708 180 260 350 440 630

pro ostatní příslušníky četnictva
180 |

230 j 280 830 380

§ 21.

četnické osoby, které jsou povinny platiti 
daně zo svých služebních příjmů, služební taxy a 
kol1 ové poplatky z kvitancí, jsou až na další od 
nich osvobozeny. Tyto dávky převezme až na 
další státní pokladna.

§ 22.
Vláda se zmocňuje, aby drahotní přídavky 

(§19) a mimořádné výpomoci (§ 20) ve vhodné 
době podle drahokiích poměrů zvýšila, snížila neb 
zrušila, jakož i opětné placení daní, služebních tax 
a kolkových poplatků (§ 21) nařídila.

Díl V.

Všeobecná ustanovení.
§ 23.

Ustanoven! posavadnlch zákonův a nařízení, 
pokud odporují tomuto zákonu, se zrušují. Zvláště 
zrušují se dosavadní starobní přídavky a bytné 
vůbec. Dosavadní oděvní paušál, pak rodinné po
žitky na dobu mimořádných poměrů, pokud, roz
loučení rodin od jejich živitelů potrvá, upraví se 
nařízením.

§ 24.
Obdrží-li někdo novou úpravou platovou 1 

méně, než činí souhrn dosavadních požitků zá- *

polních (služné, bytné, aktivitní, četnický, slu
žební přídavek a Přídavek pro vrchní strážmistry 
í. náhrada za sluhu, pohotovostní, drahotní, 
jednorázový, válečný a subsistenční přídavek, 
stravnéX vyplatí se mu rozdíl mezi těmito a no
vými požitky (služné, četnický, místní a činovnf 
přídavek, drahotní přídavek, mimořádná výpo
moc), jakožto zvláštní vyrovnávací přídavek. 
Pokud potrvá pohotovostní, zmenší se vyrovná
vací přídavek o příslušnou částku. Ustanoveni 
poslední věty platí pouze pro rok 1920.

§ 25.
Služné, četnický, místní a činovní přídavek 

vyplácí se vždy 1. dne každého měsíce předem; 
místní přídavek může se vypláceli též čtvrtletně 
předem na odůvodněnou žádost.

částky připadající na místní a činovní pří
davky buďtež upraveny na nejbližší vyšší částky 
dělitelné dvanácti.

§ 26.
Zaopatřovací požitky četnických osob a je

jich ppzůstalých upraví se zvláštním zákonem. 
Prozatím se stanoví, že základem pro vyměřeni 
pensijních požitků četnických osob jest: služné, 

i četnický přídavek, 50% místního přídavku pro 
i Prahu příslušného stupně (§ 3 a § 13 tohoto zá- 
1 koná) a přídavky uvedené v §§ 9 a 11 tohoto
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zákona. Důsfoiníkům IV. hodnostní třídy a gene
rálnímu veliteli četnictva, není-li ještě v této hod
nostní třídě, započítá se místo 50% místního pří
davku pro Prahu, částka 3000 (tří tisíc) Kč.

Vláda se zmocňuje, aby odpočivné požitky 
výkonných důstojníků, mužstva četnického a kan
celářských sluhů četnických, pokud osoby ty 
vstoupily do výslužby mezi dnem 31. srpna 1919 
a dnem účinnosti tohoto zákona, dále zaopatřo
vací požitky pozůstalých po těchto osobách a po 
těch příslušnících kategorií, uvedených v tomto 
odstavci, kteří v době právě uvedené zemřeli, 
upravila podle zásad stanovených zákonem ze 
dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1920, 
dále aby příslušníkům československého čet
nictva, kteří byli dnem účinnosti tohoto zákona 
dáni do výslužby, vyměřila odpočivné požitky 
tak, jako by byli měli aktivní požitky podle tohoto 
zákona.

§ 27.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1920.

§ 28.
Provedením zákona pověřuje se ministerstvo 

vnitra v dohodě s ministerstvem financí.

T. O. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,

v zastoupení ministerského předsedy a jako 
ministr vnitra.

Čis. 187.
%

Zákon ze dne 18. března 1920

o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi 
způsobených.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

Stát může tomu, kdo utrpěl škodu na ma
jetku, životě nebo na zdraví při výtržnostech buď 
od výtržníků nebo zakročením veřejné moci proti 
nim, poskytnout! příspěvku k úhradě této škody.

§2.

O poskytnutí příspěvku musí poškozený žá- 
dati do 4 týdnů od té doby, kdy se dověděl 
o škodě jemu způsobené, u politického okresního 
úřadu (státního policejního úřadu), v jehož ob
vodě se škoda stala.

Výši škody vyšetří, je-li potřebí, pomocí 
znalců komise, složená ze zástupce okresního

úřadu politického (státního policejního úřadu), 
jenž jest též jejím předsedou, zástupce správy 
finanční a zástupce obce, v níž škoda se stala.

Poškozený jest povinen předložití na vy
zvání potřebné průkazy komisi.

§ 4.

O tom, zda a v jaké výši má býti poškoze
nému příspěvku poskytnuto, rozhoduje podle 
svého volného uvážení ministerstvo vnitra v do
hodě s ministerstvem financí a s ostatními pří
padně zúčastněnými ministerstvy, přihlížejíc 
k majetkovým poměrům poškozeného, jakož 
i k tomu, kdy a jak jmění svého nabyl.

§ 5.

Příspěvek smí ministerstvo vnitra povoliú 
pouze tehdy, je-li žadatel způsobenou škodou na 
své hospodářské existenci ohrožen, a pokud ne
lze náhrady škody dosíci od pachatele, nebo z ji
ného právního důvodu. I v těchto případech může 
však býti poskytnuto příspěvku ve formě zálohy 
na vrub náhrady, již poškozený od pachatele nebo 
z jiného právního důvodu snad obdrží.

Bude-li v Cechách obec uznána úředním vý
rokem povinnou k náhradě této škody podle § 37 
ob. zříz., může jí stát poskytnout! příspěvku ke 
krytí těchto nákladů, pokud tyto náklady pře
sahují zřejmě finanční síly obce.

§ 6.

Pokud se v zákoně tomto mluví o okresním 
politickém úřadě, vyrozumívá se tím na Sloven
sku úřad slúžnovský (městský policejní hejtman).

§ 7.

Zákon tento vztahuje se i na škody způso
bené po 28. říjnu 1918, avšak před vyhlášením 
tohoto zákona; o náhradu škod těchto musí však 
býti žádáno, nebyla-li již taková žádost podána, 
nejdéle do 4 týdnů po tom, kdy zákon tento bude 
vyhlášen. Zákonem tímto nejsou dotčeny právní * 
závazky státu k náhradě škody z jiných důvodů.

§ 8.

Zákon tento stává se účinným dnem vy
hlášení; provésti jej ukládá se ministru vnitra 
v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r„

v zastoupení ministerského předsedy a jako 
ministr vnitra.


