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puštěného představenstva končí jmenováním 
vládního komisaře a správní komise podle § 2 
tohoto nařízení.

§ 2.

Až do provedení voleb nového předsta
venstva ústavu valnou hromadou podle § 46 zá
kona o pensijním pojištění (zákona ze dne 16. 
prosince 1906, č. 1 ř. z. z r. 1907, ve znění upra
veném cis. nař. ze dne 25. června 1914, č. 138 
ř. z., a zákonem ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. 
z. a n.) vede správu Všeobecného pensijního 
ústavu vládní komisař spolu se správní komisí.

Správní komise se skládá ze 14 členů, z nichž 
polovice náleží skupině zaměstnavatelův a polo
vice skupině pojištěnců. (Po rozšíření působnosti 
zákona o pensijním pojištění zřízenců na Slo
vensku rozmnoží se správní komise o dva členy.)

Vládního komisaře a členy správní komise 
jmenuje ministr sociální péče; členové správní 
komise musí býti členy ústavu. Přo jmenování 
vládního komisaře platí obdobně ustanovení 
§ 45, pro jmenování členů správní komise usta
novení § 46 zákona o pensijním pojištění.

§ 3.

Na vládního komisaře přecházejí práva a 
povinnosti, jež jsou zákonem .o pensijním poji
štění a stanovami Všeobecného pensijního 
ústavu vyhrazena presidentovi ústavu, na 
správní komisi pak práva a povinnosti vyhra
zené jmenovaným zákonem a stanovami valné 
hromadě a představenstvu ústavu.

§ 4.

Správní komise zvolí ze sebe dva náměstky 
vládního komisaře, kteří musí bydleti v Praze. 
Jeden z nich musí náležeti skupině zaměstnava
telů, druhý skupině pojištěnců. Volba koná se 
členy správní komise odděleně dle skupin.

Vládní komisař a oba jeho náměstkové 
obstarávají na místě dosavadního správního vý
boru běžnou správu ústavu.

§5.

Správní komise je schopna usnášeli se, 
jsou-li vedle vládního komisaře nebo jeho ná
městka (§ 4) přítomni z každé z obou skupin 
alespoň tři členové. Pro jednání á usnášení 
správní komise platí obdobně ustanovení zá
kona o pensijním pojištění a stanov ústavu o jed
nání a usnášení představenstva.

§6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

§ 7.
Ministru sociální péče se ukládá, aby naří

zení toto provedl.

Tusar v. r.
Habrman v. r.
Dr. Hotoweíz v. r. 
Dr. Meissner v. r. 
Jobanis v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r.

Staněk v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérér v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Dr. Vrbenský v. r.

Cis. 530.

Nařízení vlády republiky československé 
ze dne 7-. září 19 £ O

o stejnokroji pro pohraniční finanční stráž.

Na základě ustanovení §§. 1 a 8 zákona ze 
dne 12. prosince 1919, č. 28 Sb. z. a n. z r. 1920, a 
§u 7 vládního nařízení ze dne 27. ledna 1920, č. 40 
Sb. z. a n„ vydává se následující předpis o stejno
kroji pro pohraniční finanční stráž.

»
článek I.

Popis stejnokroje pro úředníky.

1. Čepíce úřednická.

Jest dvojího tvaru.

Čepice prvního tvaru (obrazec č. 1.) má 
pevné stěny, je zhotovena z jemného sukna barvy 
šedozelené nebo hlinité -ýkliaki) a opatřena pod
šívkou. Dýnko jest kulaté, .stuženč a ze předu 
do zadu skloněné. Spodní část svršku jest v předu 
5 cm, v zadu 4—5 cm vysoká. Sklon obnáší u před
ního dílu asi 135°, u zadního dílu asi 95". Ostatní 
rozměry dýnka řídí se objemem hlavy! Po obou 
stranách švu, spojujícího přední díl se zadním na
lézají se dva vzdušné otvory. Na Spodku čepice 
v předu jest připevněn jako odznak tmavozeloný 
látkový, zlatém vroubený lipový list s označením 
,,ČRS“ rovněž zlatém vyšitým (obrazec č. 2^- 
Úředníci nosí kolem spodku čepice stuhu barvy 
výtažků stejné výšky jako spodek čepice. Na 
stranách čepice nalézají se dva malé zlacené 
knoflíky spojující podbradek: Tento jest pleten 
ze dvou zlatých šňůrek a opatřen dvěma posuno- 
vátky. Na spodní vnitřní části jest přišito kožené 
potítko. Štítek jest kožený, lakový, tvaru okrouhle 
čtyřhranného. Kromě výše popsané čapky dovo
leno jest ve službě, hlavně y době zimní a- noční, 
nositi čapku zhotovenou z téže látky, royněz 
pevných tvarů (obrazec č. 3. a 4.). Táž jest 
v rovném dýnku vystužena, v zadu a v předu 
i se štítkem 9 cm vysoká a na spodní vnitřní



straně opatřena koženým potítkem. Štítek jest vo
dorovný, tvaru mírně hranatého a jest zhotoven 
z látky neb lakové kůže. Čapka jest opatřena 
sklopkou z téže látky 85 mm vysokou. V předu 
uprostřed nese sklopka na jedné polovici dva 
zlacené knoflíčky, na protější polovici d\iě dírky 
k zapínání. Výstřiže.c pro odznak jest polokru
hový. Výška sklopky pod výstřižkem obnáší 
45 mm. Podbradek při tomto tvaru čepice odpadá.

2. Kabát (obrazec č. 5.).

Jest zhotoven z jemného sukna barvy šedo
zelené nebo hlinité a střižen v takové délce, aby 
sed byl úplně přikryt. Kabát sestává ze dvou 
předriic, z dvoudílného zadku, dvou rukávů, čtyř 
na vrch přišitých kapes a límce. Na právě před- 
nici jest sedrn velikých knoflíků, na levé pak sedm 
obšitých dírek. Každá přednice má jednu kapsu 
náprsní (průměrný rozměr 15 cm šíře, 19 cm 
délky) s 3—3'5 cm širokým’ pflhybem uprostřed 
a jednu kapsu postranní měchového tvaru na vrch 
přišitou (průměrný rozměr 21—26 cm šíře, 29 cm 
délky). Otvory kapes jsou přikryty patkami. Ku 
•zapínání jest na každé kapse přišit jeden malý 
knoflík. Na každé předhici jest připevněna v pasu 
8 cm dlouhá a 2 cm široká soukenná páska, která 
slouží k podstrčení 6 cm širokého, kovovou oce
lově šedě mořenou sponou opatřeného soukenného 
pasu. Zadek jest opatřen 30—35 cm dlouhým 
rozparkem (dle postavy). Rukávy jsou dvoudílné. 
Na dolejší části rukávu jest 8 cm od spodního 
kraje přehnutím a prošitím napodoben nepravý 
výložek, opatřený v prostředku vzadu jedním 
malým knoflíkem. Na každém rameni mezi ru
kávem a límcem jest všita soukenná páska ra- 
menní (4'5 cm a '2 cm šíře, délka šířky dle ra- 

i mene). Páska zapíná se na malý knoflík. Na 
každém konci límce jest přišit výložek. Stojato- 
ležatý límec jest stužen plátěnou vložkou a jest 
opatřen ku zapínání dvěma háčky.

Kabát nosí se buď uzavřený, t. j. zapnutý na 
všech 7 knoflíků aneb nahoře otevřený, t. j. za
pnutý na 5 spodních knoflíků. Pak k němu patři 
■šedozelená, případně žlutohnědá košile s ležatým 
límcem a dlouhou vázanou kravatou stejné barvy. 
Barva látky košile a kravaty odpovídat! musí 
barvě látky kabátu ; mimo službu se však povo
luje i nošení bílé košile a dlouhé černé kravaty. 
Jinobarevné košile a kravaty jsou zakázány.

3. Plášť (obrazec č. 6).

Jest zhotoven z jemného sukna barvy šedo
zelené nebo hlinité, opatřen podšívkou a šit v ta
kových rozměrech, aby pod ním mohl býti poho
dlně nošen kabát a aby tělo bylo přikryto od 
krku až asi 10 cm pod kolena. Plášť pozůstává 
ze dvou předni.c, z dvoudílného zadku, dvou ru
kávů a límce. Každá přednice je opatřena pěti od 
sebe stejně vzdálenými velikými knoflíky a pěti

dírkami. Při zapnutí obnáší vzdálenost dvou 
hořejších knoflíků 18 cm, dolejších 14 cm. Na 
každé předn.ci jest na spodní straně šikmě připev
něna kapsa se záhyby ; na vrchní straně přednice 
jest průřez kapsy zakryt soukennou patkou, která 
jest opatřena dírkou ; na protilehlé straně pak na 
přednici jest připevněn malý knoflík. Na hladkém 
dvoudílném rukávě nalézá se ve vzdálenosti 5 cm 
od ústí rukávu 19 cm dlouhá páska na přepínání 
a dva malé knoflíky. Zadek pláště jest opatřen 
60 cm dlouhým rozparkem. Ku zapínání -rozparku 
slouží na pravé liště přišitých 6 malých knoflíku. 
Na každém rameni jest mezi rukávem a límcem 
všita soukenná páska ramenní, rozměru jako 
u kabátu. Páska zapíná Se na malý knoflík. Na 
límci v celku střiženém jest na každém konci 
přišit výložek stejný jako na kabátě. Na levé 

. spodní straně límce jest přišita soukenná krční 
spona, na pravé pak malý knoflík. Na přednici 
pod rukávy jsou připevněny dvě 8 cm dlouhé 
a 2 cm široké soukenné pásky, které slouží ku 
podstrčení 6 cm širokého, kovovou ocelově, šedě 
mořenou sponou opatřeného soukenného pasu.

Plášť se' může Uositi bud zavřený, t. j. za
pnutý na všech 5 knoflíků, aneb otevřený, t. j. za
pnutý na 3 spodní knoflíky.

4. Pláštěnka (obrazec c. 7).

Jest zhotovena ze sukna barvy šedozelené 
nebo hlinité a sestává ze dvou přednic, zadku 
a límce. Délka taková, aby dosahovala 10 cm 
pod kolena. Přednice jsou opatřeny 35 cm dlou
hými otvory. Pro zapínání nachází se na pravé 
straně 5 knoflíků, na levé pak 5 na liště vyšitých 
dírek. Na límci přišity jsou výložky s ejně jako 
u pláště ; pod fímcem jest připevněna kápě.

5. yýložky (obrazec ě. 8).

Jsou z tmavozeleného sukna, tvaru jakého 
používá, pěchota československé armády. Od
znakem příslušnosti k pohraniční finanční stráži 
jest zlatém na výložkách vyšitá iniciálka „F S“.

Kol okrajů výložků nosí úředníci Vílí. hod. tř. 
zlatou, 2 mm širokou páskovou ozdobu.

6. Knoflík (obrazec 5. 9).

Odpovídá knoflíku zavedenému u vojska 
a sestává z vrchního a spodního dílu a ouška. 
Vršek knoflíku jest zhotoven- z 0'25 mm silného 
mosazného, ocelově, šedě mořeného plechu a jest 
2 mm vysokým okrajem se spodkem spojen ; 
spodek pak jest z plechu 0'3 mm silného, ocelo
vého, poniklovaného. Ouško jest z 1'5 mm silného, 
měkkého mosazného drátu. Vršek knoflíku nese 
inioiálku „Č S“. Průměr velikého knoflíku obnáší 
21 mm. malého knoflíku 15 mm.
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7. Kalhoty dlouhé (obrazec č. 10).

Jsou zhotoveny z jemného sukna barvy šedo
zelené neb hlinité a pozůstávají ze dvou předních 
a dvou zadních dílů a jsou v pase podšity. V ho
řejší části přednice jest umístěna kapsa opatřená 
jedním knoflíkem. V postranním stehu od pasu až 
k dolejšímu okraji nohavice jest všita 4 mm široká 
lemovka barvy výložků.

8. Kalhoty do bot (breeches) (obra
zec č. 11). *

Jsou zhotoveny z téže látky jako kalhoty 
dlouhé a pozůstávají ze dvou předních a dvou zad
ních dílů a jsou v pasu rovněž podšity. Od pasu až 
ke kolenům jsou nohavice široké, od kolen dolů pak 
těsně na lýtka přiléhající. Na dolejším konci každé 
nohavice nalézá se asi 20 cm dlouhý rozparek, 
který jest opatřen k zapínání 3 knoflíky a 3 dír
kami. Dolejší okraje nohavic jsou lemované. V ho
řejší části přednice jest umístěna kapsa s kno
flíkem k zapínání. K úzkým kalhotám nosí se buď 
ovinovačky nebo kamaše aneb vysoké boty.

9. O v i n o v a č k y. *

Jsou střižené ze sukna barvy stejnokroje, 
2—2’5 m dlouhé, 8 cm široké a jsou opatřeny 
ná jednom konci háčkem a na protilehlém konci 
dvěma asi 50 cm dlouhými kalouny.

10. R u k a v i c e.

Ve službě jsou předepsány kožené šedé z pří
rodní' kůže, při svátečních příležitostech bílé. 
Také jest dovoleno nosíti rukavice pletené, šedé 
barvy.

11. Odznaky (obrazec č. 12).
f

a) Vyznačení hodnostní třídy na stejnokro
jovém kabátě a na plášti záleží ve zlatých lo
mených páscích našitých na podkladě . z látky 
výložek, jenž se umístí do středu hořejší polovice 
levého rukávu uniformového kabátu neb pláště, 
a to v nadloktí.

b) Podklad má podobu štítku, jehož výška 
činí na každé straně 7 cm, ve špičce pak 9 cm, 
a jehož šíře činí 6 cm. V hořejší polovici podkladu 
vyšita jest iniciálka zlatými písmeny „ČRS“.

c) Zlaté pásky našijí se počínajíc od dolejší 
lomené části podkladu tak, aby první pásek byl 
našit ve vzdálenosti 2 mm od kraje podkladu; 
jednotlivé zlaté pásky jsou od sebe vzdáleny 
vždy 2 mm. Tyto distinkční pásky jsou zhotoveny 
z pozlaceného drátu.

d) Jednotlivé hodnostní třídy vyznačí se 
takto: X. hodnostní třída dvěma pásky 6 mm ši
rokými 'nad sebou umístěnými; IX. hodnostní

třída třemi pásky 6 mm širokými nad sebou, 
umístěnými; VIII. hodnostní třída jedním páskem 
15 mm širokým a jedním páskem 6 mm širokým, 
umístěným nad širším páskem.

* Clán ěk II.

Popis stejnokroje pro zřízence.

1. Č e p i c é.

Jest zhotovena z polojemného sukna 
stejných barev a tvarů jako pro úředníky, 
s následujícími rozdíly. Odznak jest ražen z kovu, 
jeho iniciálka „CRS“, jakož i vroubení jest prove
deno ve stříbře. Podbraáek jest při prvním tvaru 
čepic u vrchních strážmistrů stříbrný, u ostatních 
zřízenců pletený stejnoměrně ze tří šňůrek 

•stříbrných a jedné zelené hedvábné stejné síly. 
Štítek jest z téže látky jako čepice. Nošení čer
ného lakového štítku jest dovoleno. Knoflíčky 
k zapínání sklopky na čepici druhého tvaru jsou 
postříbřené.

2. K a b á t.
Zhotoven jest ze sukna polojemného, stejné 

barvy i stejného tvaru jako kabát pro- úředníky. 
Rozdíl pozůstává v tom, že na kabátu zříze- 
nectva soukenný pás a obě k němu náležející 
pásky odpadají. Na pravém rameni jest ve vzdá
lenosti 3 cm od švu rukávu a rovnoběžně s tímto 
kabát zřízenectva opatřen K- cín širokou tmawu 
stužkou odpovídající šířce ramenní pásky, která 
ji zakrývá. Vnitřním stočením pravé ramenní 
pásky do této stužky docílí se závitek sloužící 
k udržení karabiny na rameně. Přednice na prsou 
a rukávy jsou opatřeny podšívkou.

3. Plášf (obrazec č. 13).
Zhotoven jest z polojemného sukna barvy 

jako plášť úředníků, opatřen v těle až po kapsy 
a v rukávech podšívkou, a šitý v takových roz- 
irtěrech. by pod ním pohodlně mohl býti nošen 
kabát a pak, aby tělo od krku až 10 cm pod kolena 
bylo přikryto. Plášf pozůstává ze dvou předních 
a jednoho zadního dílu, dvou rukávů a límce. 
Každá přednice jest opatřena pěti od sebe stejne 
vzdálenými velikými knoflíky a pěti dírkami. 
Při zapnutí pláště obnáší vzdálenost hořejších 
dvou knoflíků asi 18 cm, dolejších asi 14 cm- 
Na každé přednici nalézá se šikmá kapsa, její2 
otvor pokryt jest 20 cm dlouhou a uprostřed 8 cm 
širokou patkou, opatřenou dírkou. Na přednici 
pod touto patkou umístěn jest malý knoflík k za
pnutí. Na hladkém dvoudílném rukávě nalézá se 
asi ve vzdálenosti 5 cm od ústí rukávu 19 cm 
dlouhá páska přepínací a 2 malé knoflíky. Zadm 
díl pláště jest dole opatřen 45 cm dlouhým roz
parkem. Ve výši boků jest mezi předním a zadním 
dílem všita 6 cm široká spojovací páska. Na 
každém rameni jest mezi rukávem a límcem 
všita soukenná páska ramenní, jež zapíná se na



malý knoflík. Pod pravou ramenní páskou nalézá 
se stejně jako na kabátu tmavá stužka sloužící 
k stejnému účelu. Na límci v celku střiženém jest 
na každém konci přišit výložek stejný jako na ka
bátě. Na levé spodní straně límce jest přišita 
soukenná krční spona, na pravé pak malý knoflík.

4. V ý 1 o ž k y. 1
Jsou ze sukna barvy tmavozelené, tvaru jako 

u úředníků. Iniciálka „FS“ jest na výložku ražena 
z postříbřeného kovu.

strážmistr: dvěma pásky 6 mm širokými 
nad sebou umístěnými.

Zastáyá-li trvale strážmistr místo přednosty 
oddělení, vyznačena jest jeho hodnost třemi pásky 
6 mm širokými;

vrchní strážmistr : Jedním páskem 15 mm 
širokým a jedním páskem 6 mm umístěným nad 
širším páskem. Zastává-li trvale vrchní stráž
mistr místo přednosty oddělení, vyznačena jest 
jeho hodnost jedním páskem 15 mm širokým 
a dvěma pásky 6 mm širokými.

5. Knoflík
jest stejného tvaru a podoby jako u stejnokroje 
úřednického.

6 Kalhoty dlouhé
jsou povoleny mimo službu všem zřízencům a od
povídají svým tvarem kalhotám úřednickým.

7. Kalhoty do bot (breeches).
Jsou stejného střihu a stejné barvý jako kal

hoty úřednické.

8. Ovinovačky
jsou střiženy ze sukna barvy stejnokroje 2—2'5 m 
dlouhé a 8 cm široké a jsou opatřeny na jednom 
konci háčkem a na protilehlém konci dvěma asi 
50 cm dlouhými kalonny.

9. Rukavice
jsou stejné barvy a druhu jako úřednické.

10. Odznaky.
a} Vyznačení šarže na stejnokrojovém ka

bátě a na plášti záleží ve stříbrných lomených 
páscích našitých na podkladě z látky výložkové, 
jenž se umístí do středu hořejší polovice levého 
rukávu kabátu neb pláště a tp v nadloktí.

bl Tento podklad má podobu štítku, jehož 
výška činí na každé straně 7 cm, ve špičce pak 
9 cm a jehož šíře činí 6 cm. V hořejší polovici 
podkladu vyšita jest stříbrem iniciálka „C R S“.

c) Stříbrné pásky našijí se počínajíc od dolejší 
lomené části podkladu tak, aby první pásek byl 
našit ve vzdálenosti 2 mm od okraje podkladu, 
jednotlivé pásky jsou od sebe vzdáleny rovněž 
2 mm. Tyto pásky zhotoveny jsou z postříbře
ného drátu.

d) Jednotlivé šarže vyznačí se takto: *
dozorce : postříbřeným hladkým knoflíčkem 

umístěným uprostřed dolejší polovice podkladu;

Článek III.

Tím pozbývá platnosti posavadní předpis 
o stejnokroji finanční stráže.

Článek IV.

Přechodná ustanovení.

Pro přechodnou dobu nejdéle však do konce 
r. 1920 povoluje se nositi služební stejnokroj po
savadní finanční stráže. Odznaky tohoto stejno
kroje musí však odpovídat! hodnosti dotyčného 
zaměstnance.

Článek V.

Výzbroj.

yýzbrojí ve službě jest u úřednictva revolver 
neb pistole, u zřízenectva puška.

Používání dosavadní ppbočné zbraně (šavle) 
jest zakázáno. Při výkonu služby s puškou nutno 
používati jako poboční zbraně pouze bajonetu 
(bodla).

Zbraně, střelivo^a zbrojní úpravu dodá stát.

Článek VI.

Nařízení toto nabývá ihned účinnosti; prove 
děním pověřuje se ministr financí.

Tusar
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Staněk v. r.

v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Johanis v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Děrer v. r.
Dr. Markovič v. r.
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Čepice tvar 1.

}4-5 cm.

Ocbnalc

Čepec b/ar 2.
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0&>pa%jec c. 7'-

'Výlxjleh

Obrazec č. 8


