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§ -1. Cis. 244.

Nová vyznamenání mohou býti založena 
pouze pro vojíny za statečnost prokázanou před 
nepřítelem, nebo pro příslušníky států cizích za 
zásluhy, kterých získali O' stát československý.

Vyznamenání taková zřizují se nařízením 
vlády se souhlasem presidenta republiky. Pro
půjčovali vyznamenání náleží presidentovi repu
bliky, po případě ministrovi nebo veliteli vojska, 
které president k tomu zmocní.

a 5.

Občanským osobám, které jsou příslušníky 
republiky Československé, nemohou býti nově 
uděleny ani čestné odznaky v § 1 uvedené, ani 
nová vyznamenání (§ 4).

Š 6.

Přestupku se dopouští a vězením, na Sto-1 
vensku uzamčením, od 24 hodin do 14 dnů, nebo 
trestem peněžitým od 50 do 15.000 Kč bud po
trestán :

1. kdo úmyslně-a veřejně Užívá šlechtických 
titulů, erbů, řádů, vyznamenání, jež byly záko
nem zrušeny, nebo kdo takovým způsobem hledí 
naznačiti své bývalé šlechtictví;

2. kdo si osobuje čestný odznak nebo vy
znamenání, nejsa k tomu oprávněn;

3. kdo v tisku někomu dává zákonem zru
šený titul šlechtický.

Přestupky tyto se stíhají soudy, na území 
někdy uherském správními úřady jako soudy 
policejními.

§ 7.

Zákonem tímto zrušuje se § 334 zákona ze 
dne 27. května 1852, č. 117 ř. z., a § 598 cis. pa
tentu z 15. ledna 1855, č. 19 ř. z., a § 45 čl. XL. 
z r. 1879, pokud mluví o řádech a čestných 
odznacích.

§ 8.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti jej přísluší ministru národní 
obrany a ministru pro věci zahraniční.

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

i)r. Beneš v. r. Kfofáč v. r.

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě se 
všemi zúčastněnými ministerstvy ze dne

10. dubna 1929,

že se opravují tiskové chyby v zákonech č. 122 
až 126, 132 až 135, 137, 138, 142 až 145 Sb. z. a n. 

z r. 1920.
Zákony č. 122 až 126, 132 až 135, 137, 138, 142 

až 145 Sb. z. a n. z r. 1920, doplňují se tak, že mezi 
název a počátek textu zákona vsunuje se tato 
věta:

„Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně

Tusar v. r.
Švehla v. r. Dr. řieidler v. r.
Prášek v. r. Dr, Šrobár v. r.

Dr. Hodža v. r.
Somitág v. r.,

jako ministr financí a správce ministerstva 
pro zásobování lidu.

Staněk v. r. Dr. Franke v. r.
Hampl v. r Dr. Winter v. r.
Habrman v. r. Klofáč v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Veselý v. r.

Čís. 245.
Zákon ze dne 8. dubna 1920

o připočítání válečných let kněžím z duchovni 
správy v minulé válce k vojenské službě po

volaným.
Národní shromáždění republiky Českosloven

ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Kněžím, kteří z duchovní správy v poslední 

válce k vojenské službě povoláni byli a službu tu 
nejméně šest měsíců konali, připočítá se polovina 
doby v této službě ztrávené jak pro zvýšení 
příjmu tak i pro vyměření výslužného podle zá
kona ze dne 28. března 1918, 5. 115 ř. z.

§ 2.

Ministerstvu školství a národní osvěty se 
ukládá, by v dohodě s ministerstvem financí zá
kon tento provedlo.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti se zpětnou pů
sobností ke dni 1. listopadu 1918.

T. G- Masaryk v. r- 
Tusar v. r.

Habrman v. r.


