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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.

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.
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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 žádati 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

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.

