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Cis. 195.

Z&kon ze dne £9. března 1920
O ópravé služebních požitkfi českosloven

ského vojska.
Národní shromáždění republiky českosloven

ské usneslo se na tomto zákoně:

PÍL I
Důstojníci a vojenští úřednici (gážisté za
řádění do hodnostních tříd), pak důstojničtí 

a úředničtí čekatelé.

§ 1.

Služné (gáže) aktivních důstojníkův a vojen
ských úředníků se stanoví ročně takto:

H
od

no
sl

ní
tř

íd
a

Platová stupnic#

korun 5.

II. 24.000 28.008

m. 18.408 20.508

IV. 16.308 18.408

v. 12.108 14.208 16.308

VI. 9.408 10.308 11.208 12.108

VIL 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 5.808

X. 3.708 4.008 4.308 4.608

XI. 2.808 3.108 3.408 3.708

Zavadění míst do těchto tříd děje se podle 
zásad platných pro státní zaměstnance, též pře
ložení jednotlivých míst se zvláště nepříznivými 
poměry drahotními a životními do vyšší třídy.

Obdrží-li gážista naturální byt od vojenské 
správy, jest povinen jí za to zaplatiti přimě
řenou náhradu, která se určí podle místních 
poměrů nařízením.

b) Ve IV. až II. třídě hodnostní přísluší 
kromě místního ještě činovní (funkční) přídavek
a to ročně:
ve IV. hodnostní třídě........................ .... 5000 Kč
ve III. „ .................................  6000 Kč
ve IL „ .................................  8000 Kč

Územním ("dosavadním zemským'! velitelům a 
vojenským hodnostářům v podobné nebo vyšší 
funkci upraví se činovní (funkční) přídavek indi- 
viduelně nařízením.

Pokud a v jaké výměře přizná se činovní 
přídavek i jiným hodnostářům vojenským, kteří 
jsouce v nižších hodnostních třídách, zastávají 
důležitá místa, s velkou zodpovědností nebo 
zvláštní representací spojená, určí se též na
řízením.

§ 3.

Dále poskytnou se aktivním gážistům v hod
nostní třídě jakožto vedlejší požitky:

drahotní přídavky podle nařízení platných 
pro státní úředníky (viz IV. díl tohoto zákona), 
pak za mobilisace, války a demobilisace přídavek 
polní nebo pohotovostní, konečně i jiné požitky, 
vyplývající ze zvláštních poměrů vojenské služby, 
jakožto náhrada za náklady služební (na př. 
udržování koně, výstroje a výzbroje atd.), náhrada 
za služební cevty a přesídlení při přeložení, za 
zvláštní služební výkony, jako při manévrech, 
mapování atd.

Bližší ustanovení v příčině těchto vedlejších 
požitků se určí nařízením.

Zákonitá Ihúta pro postup do vyššího stupně 
platového téže hodnostní třídy činí v XI., X. a
IX. hodn. třídé dva (2) roky, od VIII. až do II. 
hodn. třídy tři (3; roky.

§ 2.
Kromě služného přísluší aktivním důstojní

kům a vomnským úředníkům ročně ještě:
a) v ÍT. až XI. hodnostní třídě místní přídavek, 

a to pro Prahu a předměstí pražská, patřící dosud 
do I. třídy činovních přídavku pro státní zaměst
nance, 50% služného, nejvýše však 4000 Kč;

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

§ 4

Neaktivní gážisté, zaradění do hodnostních 
tříd, kteří jsou povoláni k činně službě (na cvi
čení) v míru, obdrží alikvotní díl služného, pře
chodně ubytování a po případě vedlejší požitky 
podle § 3. Při mohilisaci a ve válce, pak při 
demobilisaci jim příslušejí tytéž požitky jako 
aktivním gážistům, za to však podrží ze svých 
civilních požitků, jsou-li ve státní službě, nebo 
v jiné službě veřejné, státní na roven postavené, 
anebo v podnicích a fondech státem .-pravovaných 
neb státním na roveú postavených, jen rozdíl, 
o který civilní požitky převyšují požitky vojenské. 
Tento rozdíl hradí příslušná pokladna civilní.

Tímto se pozměňují příslušné, ustanovení zá
kona ze dne 28. června 1878, čís. 59 ř. z.

Bližší ustanovení se určí nařízením.
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Gážísté, zařádění do hodnostních tříd, mají 
nárok na služební požitky, odpovídající podle 
platných norem jejich postavení v hodnostní třídě, 
jestliže jim podle časového postupu nepříslušejí 
vyšší požitky.

časový postup jest postup do platů, (služného 
a místního přídavku) nejblíže vyšší hodnostní 
třídy beze změny postavení v hodnostní třídě'a 
postup do dalších stupňů platových v této hod
nostní třídě. Postup do vyšších stupňů platových 
téže hodnostní třídy nastane, jakmile gážista 
ztrávil zákonitou lhůtu s platy bezprostředně 
předcházejícího stupně, není-li ze služebních dů
vodů z tohoto postupu vyloučen. Zákonité Ihůty 
jsou stanoveny v § 1.

Časový postní) i postup do vyšších stupňů 
platových se nazývají souborně „postupem do 

''"vyšších požitků".
Postup do platů nejblíže vyšší hodnostní 

třídy nastane podle dále uvedených stupnic po
stupových, jakmile, gážista ztrávil v příslušné 
stupnici ustanovenou dobu služební (lhůtu časo
vého postupu) s platy bezprostředně předcházející 
třídy hodnostní.

časový postup jest přípustný jen tehdy, 
gážista vyhovuje podmínkám pro povyšování usta
noveným. Nepříznivá kvalifikace zamezí časový 
postup; roky, v nichž dána byla takováto kvali
fikace, nejsou započítatelny pro časový postup.

Výsícytnou-li se u gážisty, jenž dosáhl ná
roku na časový postup, od posledního zjištění 
kvalifikace okolnosti, které činí pochybným, zdali 
jeho kvalifikace může ještě býti označena- pří
znivou, odloží se rozhodnutí o časovém postupu 
k novému zjištěuí kvalifikace, které budiž ihned 
mimořádně provedeno.

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

Při novém neb opětném přijetí do vojenské 
služby, může ministerstvo národní obrany za zvlášt
ních okolností povoliti započtení určitého období, 
v jiné službě nebo praksi ztráveného, do časového 
postupu, nebo pro zařádění nebo postup do ně
kterého vyššího stupně služného.

Pro časový postup platí všeobecně tyto lhůty:

§ 5.

Trvání služební 
doby s platy 

hodnostní třídy

Ve s íupině

I. n. III. IV. V. VI.

XI. 4 2 4 4 4

X. 2 4 4 4 4 4

IX. 5 5 5 5 6 6

VIII. I 5 6 6 6 7 7

VIL , 6 7 8 8, 8

1. Do skupiny I. patří gážisté, pro které jest 
pro obor jejich služby ustanoveno úplné středo
školské a vysokoškolské vzdělání, a kteří vykonali 
studia na vysoké škole aspoň čtyřleté s ustano
venými zkouškami.

Pro absolventy vysokých škol méně než čtyř
letých trvá lhůta v X. hodn. třídě 4 (čtyři) roky.

2. Do skupiny II, patří důstojníci generál
ního štábu, intendančníbo a inženýrského sboru, 
kteří mají stanovené vyšší vojenské vzdělání.

3. Do skupiny III. patří vojenští lékárníci 
~a geometři, kteří mají úplné předběžné vzdělání 
podle platných ustanovení.

4. Do skupiny IV. patří důstojníci řadové 
služby.

5. Do skupiny V. patří důstojníci pomocných 
sborů.

6. Do skupiny VI. patři gážisté, určení k míst
ním službám,

7. Absolventům vojenských akademií ve sku
pině II., IV., V. a VI. zkrátí se čekací lhůta 
v XI. hodn. třídě o 1 rok.

Pojem řadové, pomocné a místní služby určí 
se blíže nařízením.

§ 6.

Gážisté, kteří v den účinnosti tohoto zákona 
v činné službě byli, zařaďují se do platové stup
nice stanovené v § 1 podle služebních let, 
započítatelných pro postup do vyšších požitků.

Započitatelná jsou tato léta:

A. u domácího vojska, a to:
1. Pro aktivní gážisty:

a) Skutečná služební léta, ztrávená 
v hodnosti důstojníka neb vojenského úředníka; 
služební léta důstojnických a úřednických čekatelů 
(podporučíků a pod.), počítají se jen potud, pokud 
převyšují jeden rok služby čekatelské.

b) Válečná léta. Za každý kalendářní 
rok 1915 až 1919, v němž byl gážista aspoň po 
šest měsíců v činné službě nebo v zajetí, připo
čítá se půl roku pro postup do vyšších požitků; 
v kalendářním roce 1914 stačí k účelu tomu lhůta 
činné služby (v zajetí) pět měsíců.

2. Pro neaktivní gážisty, dosud v čin
né službě jsoucí:

Skutečná služební léta, ztrávená v hodnosti 
důstojníka nebo vojenského úředníka za války, po 
případě až do demobilisace podle bodu 1. a), 
pak válečná léta podle bodu 1. b).

3. Aktivním důstojníkům, vyšlým z 
řad gážistů mimo hodnostní třídy a 
z poddůstojníků z povolání, počítají se, po
čínajíc třetím rokem služebním, za každý rok 
služby, kterou ztrávili jako gážisté mimo hodnostní
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třídy nebo poddůstojníci z povolání, čtyři (4) mě
síce do časového postupu; od vykonání stanovené 
zkoušky nebo po praxi (kursu) s prospěchem vy
konané počítá se celá další služební doba do 
let důstojnických, vyjímajíc jeden rok čekatelský.

B. Pro dňstoj niky - legionáře, kteří 
slouží aktivně, zavázavše se k tomu zvláštním 
reversem, platí tato ustanovení o služebních letech 
započitatelných pro postup do vyšších požitků:

a) Léta ztrávená v legiích počítají se ve smyslu 
zákona ze dne 24. července 1919, čís. 462 Sb. z. 
a u., trojnásobně, a to od 1. toho měsíce, kdy byla

fmdána přihláška nebo provedeno zařádění do 
egií až do 31. prosince 1919. Pro příslušníky 

ruských legií, kteří se vrátí později, počítá se 
tato doba do konce onoho měsíce, v němž se 
navrátí do vlasti. Konečná lhůta určí se nařízením.

b) Léta válečná, ztrávená v bývalé rakou- 
sko-uherské armádě nebo v zajetí, se počítají 
podle bodu 1. b).

c) Kromě toho započítají se ještě léta od 
dokonaného 20. roku věku, vyjma dobu podle 
písmeny a) i b) odst. B. již započítanou, jakožto 
doba služební.

Z pravidel pod A. a B. uvedených vylou
čen jest čas, ztrávený v některé hodnosti pre- 
terováním z trestu, na dovolené s čekatelným nebo 
bez požitků, v příkazuosti, v disciplinárním a 
v trestním vyšetřování, nebylo-li toto zastaveno.

Podle zásad vytknutých v § 6 vypočítá se celková 
doba služební (mimo léta válečná) a porovná se 
s dobou, ve které podle postupových stupnic sta
novených v § 5 lze dosáhnouti té hodnostní 
třídy, v níž gážista právě jest. Podle toho se 
provede zařádění takto:

a) Rozdíl časový (tak zvaná doba přeslou- 
žená), který po případě pak se objeví, započítá 
se gážistům domácího vojska až do nejvyšší míry 
šesti (6) let do postupu do vyšších požitků, dále 
se do tohoto postupu započítají válečná léta podle 
§ 6, bodu A, 1—-b).

b) Dňstojníci-legionáři, kteří by nebyli ještě 
v hodnostní třídě, odpovídající jejich zapqčita- 
telné služební době, zařadí se do platů nejblíže 
vyšší hodnostní třídy, po případě nejvýše do 
1. stupně platů následující hodnostní třídy.

c) Gážisté, dokonavší při nabytí platnosti 
tohoto zákona 60. rok věku a 35. rok skutečné 
služby nečítajíc v to léta ztrávená v kadetní 
škole, zařadí se podle odstavce II. a) neb b), 
jsou však z dalšího postupu vyloučeni.

d) Gážisté neaktivní, dosud v činné službě 
jsoucí, zařadí se v oné hodnostní třídě, v níž 
právě jsou, do toho platového stupně, který jim 
náleží podle služebních let, počítaných podle 
§ 6, A. 2.

e) Přijde-li někdo při zařádění provedeném 
podle těchto zásad do takového platového stupně, 
že by dostal služného, počítaje v to i dosavadní 
starobní přídavek, méně než dosud, budiž zařaděn 
do vyššího platového stupně a to tak, že v každém 
případě dostane služného více než dosud, včetně 
starobní přídavek.

Tato ustanovení jsou jen pro dobu přechodní, 
definitivní úprava služebních a osobních poměrů 
československého vojska bude provedena zvláštním 
zákonem (viz § 23).

§ 8.
Podporučíci obdrží ročně, jakožto adjutum, 

služné nejnižšího platového stupně XI. hodnostní 
třídy, pak druhotní přídavky pro ně systemiso- 
váné (viz § 15), dále jim náleží bud ubytování 
in natura, nebo přiměřená náhrada, jež stano
vena bude nařízením, Tytéž požitky příslušejí 
oněm čekatelům na místa důstojníků (úředníků), 
kteří vykonali ustanovenou odbornou zkoušku, 
nebo služební praxi, nenáleží-li jim již podle 
jejich hodnosti vyšší požitky.

Podporučíci a čekatelé, kteří jsou beze své 
viny již déle jednoho roku v tomto poměru, ob
drží začátkem druhého roku plné požitky XI. hod
nostní třídy.

čekatelé s úplným vzděláním vysokoškol
ským, pro obor jejich služby stanoveným, obdrží 
v prvním roce, jakožto adjutum, služné nejniž
šího platového stupně X. hodnostní třídy, a dru
hotní přídavky pro čekatele systemisované, dále 
jim náleží buď ubytování in natura, nebo přimě
řená náhrada, nařízením stanovená. Počátkem 
druhého roku obdrží veškeré požitky X. hodnostní 
třídy.

O vedlejších požitcích platí pro čekatele 
obdobně § 3.

DlL II.

Gážisté mimo hodnostní třídy a poddůstoj
níci z povoláni.

§ 9-
Služné gážistů mimo hodnostní třídy a 

poddůstojníků z povolání se stanoví ročně takto:
Platová stupnice Korun č.

1. 2208
2. 2400
3. 2604
4. 2808
5. 3000
6. 3204
7. 3408
8. 36CO
9. 3804

10. 4008
11. 4308
12. 4608
13. 4908
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Do prvního stupně služného vstoupí pod
důstojníci, kteří byli přijati do stavu poddůstoj
níků z povolání. Postup do 2. až 10. stupně služ
ného děje se po dvou (2), do 11. až 13. po třech
(3) v předcházejícím stupni ztrávených služebních 
letech. Gážisté mimo hodnostní třídy zařadí se 
do stupnice, stanovené v tomto paragrafu, podle 
ustanovení § 12 a postupují pak ve lhůtách dříve 
uvedených.

Podmínkou postupu jest aspoň dobrý výkon 
služby. Pro lepe kvalilikované poddůstojníky (gá- 
žisty bez hodnostní třídy) může býti po třech (3) 
letech, ztrávených v 13. stupni služného, povolen 
přídavek ročních 300 Kč; po dalších třech (3) letech 
pak zase přídavek ročních 300 Kč.

Ti, kdož dokonali 60. rok věku a 35. rok 
skutečné služby, jsou z dalšího postupu vyloučeni.

§ 10.
Kromě služného přísluší gážistům mimo hod

nostní třídy a poddůstojníky z povolání ještě 
místní přídavek a to:

Pro Prahu a předměstí pražská, patřící dosud 
do I. třídy činovních přídavků pro státní za
městnance, 50o/o služného, nejvýše však 2000 Kč 
ročně. V ostatních místech I. třídy, jakož i
v místech II. třídy .... ....................90%
v místech 111. třídy  ........................80%
v "místech IV. třídy................ ... ................... 70%
z částek vyplývajících pro Prahu.

_ Ob drží-li naturální byt, platí za to vojenské 
správě přiměřenou náhradu, která se určí podle 
místních poměrů nařízením.

§ 11-
O vedlejších požitcích platí obdobně totéž, 

jako pro důstojníky a vojenské úředníky (§ 3).
Bude-li svobodným gážistům mimo hodnostní 

třídu a poddůstojníkům z povolání ze služebních 
důvodů poskytnuto ve vojenských budovách uny- 
tování, lůžko s prádlem, svítivo a otop, jsou po
vinni za to platiti vojenské správě přiměřenou 
náhradu, určenou nařízením.

§ 12.
Zařazení gážistů mimo hodnostní třídy a pod

důstojníků s povolání, kteří v den účinnosti tohoto 
zákona v činné službě byli, děje se takto:

1. V domácím vojsku: Ze skutečné 
služební (loby vyloučí se předem dvě léta, ztrá- 
yená v zákonité službě presenční; zbývající slu
žební doba započítá se plně do postupu. Do to
hoto započítají se plně též léta válečná podle 
§ 6, odstavec A. 1—b).

^ 2. V z ah r a n i č n í m Vojsku: Poddůstoj- 
níkům-legionářům, kteří se věnují aktivní službě, 
počítá se služební doba podle § 6, odstavec B.

Do, postupu jsou však započitatelna plně 
pouze léta ztrávená v legiích (počítaná trojuá-

sohně), ostatní doba služební však pouze nejvýše 
do 10 (deseti) let.

3. Ze započítání služebních let vyloučen je 
čas, ztrávený v disciplinárním nebo trestním vy
šetřování, nebylo-li toto zastaveno.

4. Gážisté mimo hodnostuí třídu a poddů
stojníci z povolání, kteří dokonali 60. rok véku 
a 35. rok skutečné služby, zař'adí se podle bodu 
1. neb 2. tohoto paragrafu, jsou však z dalšího 
postupu vyloučeni.

5. Přijde-li někdo při zařádění, podle těchto 
zásad provedeném, do-takového platového stupně, 
že by dostal služného, počítaje v to i dosavadní 
starobní přídavek, méně než dosud, budiž zařazen 
do vyššího platového stupně a to tak, že v každém 
případě dostane služného více, než dosud včetně 
starobní přídavek.

6. Tato ustanovení jsou jen pro dobu pře
chodní.

DÍL lil.

Ostatní mužstvo.

§ 13.
Ostatní mužstvo, totiž poddůstojníci, jimž 

služba vojenská není povoláním, a mužstvo bez 
hodnosti, mají nárok na denní plat (žolcL, stravu, 
chléb, kuřivo, ubytování a ošacení, kromě toho 
na vedlejší požitky, určené zvláštními ustáuo- 
veními.

§ 14,
Denní plat tohoto mužstva se stanoví takto;
a) Pro mužstvo v den účinnosti tohoto zá

kona (inuou službou povinné:
důstojnický zástupce . . . . . . . 2 Kč 50 h,
štábní šikovatel.................................. 2 Kč 50 h,
šikovatel.............................................. 2 Kč 50 h,
četař........................................................ 2 Kč — lí,
desátník ..............................................1 Kč 50 h,
závodčí a vojín bez hodnosti ... 1 Kč — h.

b) Denní plat pro mužstvo, které podle no
vého branného zákona nastoupí službu nebo po
voláno bude ke Cvičení v míru či k službě za 
mobilisace (zvýšeného mírového stavu), upraví se 
zvláštním zákonem.

Pro dobrovolníky, jichž bude třeba k doplněni 
mírového stavu, určí se zvláštní přídavky nařízením.

c) Drahotní přídavky viz § 15. Ostatní po
žitky v § 13 uvedené upraví se podle časových 
poměrů nařízením.

DÍL IV.

Drahotní přídavky.
' § 15.

Po dobu mimořádných poměrů, způsobených 
válkou, vypláceli se budou ve lhůtách měsíčních 
tyto drahotní přídavky:

1. Důstojníkům a vojenským úřed
níkům ročně:
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Při ročním 
služném:

I. 11. III. IV. V. VL VII. VÍM.
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ženatý (ovdovělý) s

1 (2) • 2 (3) 3 (4) 4 (5) 5 (6) 6 neb více 
/ neb více)

nezaopatřenými dětmi

Kč Roční přídavek v korunách č.

Od 16308 až 
včetně 20508 1476 3720 4224 4728 5220 5724 6328 6730

od až výlučné: 
12.108—16.308 1236 2830, 3384 3888 4380 4884 5388 .5880

9408—12.108 1560 3096 3600 4104 4596 5100 ř 604 60-6

7308—9408 1920 3348 3852 4356 4848 5352 5856 6 48

5808—7308 1896 . 2796 3204 3600 3996 4404 4800 5196

4G0S—5808 1632 2220 2628 3024 3420 3828 4224 4:R0

3708—4608 1296 1896 23 4 2700 3096 3504 3900 4295

2808—3703 900 1500 1908 2304 2700 3108 35U4 39UO

2. Čekatelům (p o rlp i ruč íkům, prak
tikantů in. v e k a t e 1 ů m p o vykonání 
n a ř i z ■ n é praxe a odborné zkou
šky) ročně:

v I. tťídé........................................ 900 Kč
« II- „  Ii76 „
« lil- ,  1584 „
* IV. „   1080 „
» V. „  2:í76 b
« VI. „  2784 „
„ VII. „  3180 „
» VlH. ....................................... 3576 „

3 Gážistůra mimo hodnostní třidu 
a p o 4 d ů s t o j nikam z p o v o 1 á ní ročně a to:

& p. i ročním Siužiíém méně než . , 3500 Kč
v I tičdé........................................  900 „
» II. »  1176 „
» III. » ................................1176 n
« IV. „   1776 „
, V „    2076 „
, VI. „   2376 „
» VII. n .................................  2676 „
„ VIII. , .................... : . . 2976 „

b) při ročním služném od 3500 Kč až výlučně 
4000 Kč:
v I. tíídé.................... • . . 1008 Kč
* II- » ........ 1368 „

v III třídě . . ....................  1068 Kč
' » iv. 37 * * ....... 1968 ,

* v. 33 • • 2208................*' »
» ví. .. • • 2-: ■ 8 v
* VII. 33 * * ...... 28GS „
» VIII. 1) * * .................... 3168 „

c) při ročním služném 4000 Kč a vyšším:

v I. třídě . .. ...... 1200 Kč
„ II 33 • « .................... 1560 „
* m. 13 » • .................... 1800 #
r IV. 33 - • . . . . . 24 60 „
„ v. 33 • • ....................  2960 n
„ VI. 33 • • .................... 2760 „
, VIL V • • .................... 3060 „
„ VIII. 3) * • . . . . . . 3 3 o O „

4. Ostatnímu mužstvu, t. j. pod-
důstojník ů m, j i m ž vojenská služba
není povoláním, a 
nos ti, denně a to:

mužstvu bez hod-

Mužstvu v den účinnosti tohoto zákona čin-
nou službou povinnému:

důstojnickým zástupcům................ 6 KÓ
štábním šikovatelůin . ...... 5 „
šikovatelům............................4,
četařům a desátníkům, závodčím a 

vojínům bez hodnosti . „ . . . 2 „
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Mužstvu, které podle nového branného 
zákona službu nastoupí, nebo ke cvičením 
v míru či k službě za mobilisace (zvýšeného 
mírového stavu) povoláno bude, upraví se 
druhotní přídavek zvláštním zákonem
Tento druhotní přídavek vyplácí se zároveň 

s denním platem.

§ 16.

Mimořádná výpomoc, dosud půlletně vyplá
cená, bude se příště vypláceti vždy v prvním 
měsíci každého čtvrtletí a to podle této výměry 
čtvrtletní:
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§ 17.
Vojenské osoby, jež povinny jsou platiti daně 

ze svých služebních příjmů, služební taxy a kol
kové poplatky z kvitancí, jsou až na další od 
placení těchto osvobozeny. Tyto dávky převezme 
až na další státní pokladna.

§ 18.

Vláda se zmocňuje, aby drahotní přídavky 
(§ 15) a mimořádné výpomoci (§ 16) ve vhodné 
době po tle drahotních poměrů snížila, zvýšila 
nebo zrušila, jakož i opětné placem daní, slu
žebních tax a kolkových poplatků (§ 17) nařídila.

DÍL V.

Všeobecná ustanovení.

§ 19-
*

Ustanovení posavadních zákonů, a nařízení 
vojenských, pokud odporují tonvto ’ M-n se 
zrušují. Zvláště zrušují se dosavadní starou ni pří
davky áT bytné vůbec. Rodinné požitky na dobu 
mimořádných poměrů, pokud rozloučení rodin od 
jejich živitelů potrvá, upra'~ se n nížen"m

§ 20.

Obdrží-li někdo zavedením nové úpravy pla
tové méně, než činí souhra dosavadních požitků 
zápolních (služné, bytné, náhrada za sluhu, po
hotovostní, starobní, drahotní a jednorázový pří
davek. stravné), vyplatí se mu rozdíl mezi těmito 
požitky a novými (služné, místní a činovní pří
davek, drahotní přídavek, mimořádná výpomoc), 
jakožto zvláštní vyrovnávací přidá ek. Pokud 
potrvá pohotovostní přídavek, zmenší se vyrovná
vací přídavek o příslušnou částku. Toto ustano
vení jest přechodné a platí pouze pro rok 1920.

§ 21.

Služné, místní a činovní přídavky vyplácejí 
se vždy prvního dne každého měsíce předem; 
místní přídavky mohou se vypláceti tež čtvrtletně 
předem na odůvodněnou žádost.

Částky připadající na místní a činovní pří
davky burltež upraveny na nejblíže vyšší částky 
dělitelné dvanácti.

§ 22.

Zaopatřovací požitk vojenských osob upraví 
se zvláštním zákuiem. Prozatím so stanoví, že 
základem pro vyměření pensijuich požitků vojen
ských osob jest služné, 50% místního přídavku 
pro Prahu příslušného stupně a přídavky pro 
poddůstojníky z povolání v í 9 uvedené. Důstoj
níkům IV. až II. hodnostní třídy započítá se 
místo 50% míš ního přídavku pro Prahu, částka 
3000 (tří tisíc) Kč.
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Definitivní úprava osobních a služebních 
poměrů vojen kych osob (služební pragmatika) 
provede se zvláštním zákonem.

§ 24.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1920.

§ 25.

Provedením zákona pověřuje se ministr ná
rodní obrany v dohodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r.

Tusar v. r.

Klofáč v. r.

§ 23.

Cis. 196.
Zákon ze dne 19. března 1929,

jímž se stanoví početný mírový stav česko
slovenského vojska.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto z-ákoně:

§ 1.
Mírový početný stav československého voj

ska stanoví se na dobu prvních čtyř let ode dne 
zařádění prvních podle nového branného zákona 
odvedených branců počtem 150.000 mužů.

§ 2.

Po uplynutí doby stanovené v § 1 bude mí
rový početný stav československého vojska sta
noven novým zákonem.

§3.
Nařízením bude stanoveno, co se stane 

s těmi, kdož byli odvedeni nad stanovený mírový 
početný stav. »

§4.

Zákon, tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provésti zákon tento přísluší ministru národní 
obrany.

T. G. Masaryk v. r. 
Tusar v. r. 
Klofáč v. r.

Čís. 197.

Zákon ze dne Z2. března 1920

o hornickém vyhledávání a těžení živic (bitumen).

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

í1) Právo kutat! na živice v přírodě a je těžiti, 
zejména na ropu, zemní nebo skalní olej, zemní 
dehet, ozokerit, asfalt a jiné nerosty upotřebitelné 
pro jich živičný obsah, vyhražuje se státu.

(2) Na živičné uhlí zákon tento se nevztahuje.

§2.

(0 Stát smí kutati na živice jen na základě 
povolení kutacího a těžiti je jen na základě pro- 
půjčky podle horního zákona.

§ 3.

(0 Ministr veřejných prací může právo kutati 
na živice v určitém, okresu a právo těžiti je v pro
půjčeném poli přenechat! jiným za plat na určitý 
čas a tak, aby byly náležitě zabezpečeny zájmy 
domácího průmyslu i spotřebitelů.

(2) Každou takovou smlouvu jest předložití 
ministerské radě ke schválení. Smlouva je schvá- , 
léna, nebyla-li do 8 dnů zamítnuta.

i1) Také každé odvozené právo těžební jest 
předmětem zápisu do horní knihy. Bez přivolení 
ministra veřejných prací nemůže býti toto právo 
ani zcizeno ani zastaveno.

(2) Nabyvatel jest povinen oznáimiti báňské
mu revírnímu úřadu do 15 dnů, že mu bylo těžební 
právo přenecháno nebo zcizeno, a současně před
ložití nabývací listinu.

(3) Kde se mluví v tomto zákoně o báňském 
revírním úřadu nebo o 1 báňském hejtmanství, 
rozumí sc na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 
v prvém případě báňský komisariát, a kde není 
zvláštního komisariátu. báňský kapitanát; v pří
padě druhém pak báňský kapitanát.

§ 5.

(1) Kdo při kutání (hlubinném vrtání) nebo při 
díle v propůjčeném poli nebo při .jiné zemní práci 
naide živice, vyhrazené státu, jest povinen zasta
vit} další promkání až do opatření báňského hejt
manství.

(2) O výskytu učiní nálezce oznámení báň
skému hejtmanství, jež podá bez odkladu zprávu 
mťfiéíÉi/ eprávč státních báňských biodnikův a zá
roveň rozmxme, zda-li a za jakých podmínek smí 
nálezce v započatých pracích pokračovat!.


