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21.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 18. ledna 1922

o přístupu československé republiky k mezi
národní úmluvě, aby byl zlepšen osud ra

něných a nemocných při armádách v poli.

Na základě usnesení ministerské rady ze 
dne 23. dubna 1919 přistoupila Československá j 
republika notami ministra zahraničních věcí 
ze dne 15. září 1919 a československého vy
slanectví v Bernu ze dne 17. listopadu 1919, 
zaslanými Spolkové Radě Švýcarské, k mezi
národní úmluvě, aby byl zlepšen osud raně
ných a nemocných při armádách v poli, uza
vřené dne 6. července 1906 v ženevě mezi Ně
meckem, Argentinou, Rakousko-Uherskem, 
Belgií, Bulharskem,' Chilí, Čínou, Kongem, 
Koreou, Dánskem, Španělskem, Spojenými 
Státy Americkými, Spoj. Státy Brasilskými, 
Spoj. Státy Mexickými, Francií, Velkou Bri
tanií a Irskem, Řeckem, Guatemalou, Hon- 
durasem, Itálií, Japonskem, Lucemburskem, | 
Černou Horou, Norskem, Nizozemskem, Peru, 
Persií, Portugalskem, Rumunskem, Ruskem, 
Srbskem, Siamem, švédském, Švýcarskem a 
Uruguayem, vyhlášené v rak. říšském záko
níku z r. 1911 pod č. 191 a ve Sbírce zákonů 
uherských z r. 1911 zák. čl. XX.

Přístup byl potvrzen cirkulární notou švý
carské Spolkové Rady ze dne 4. května 1921 
a nabyl mezinárodní působnosti dnem 1. pro
since 1920.

Vyhlašuje se s tím, že úmluvou jsou vázány 
tyto státy:

Československo, Německo, Spojené Státy 
Americké, Argentina, Rakousko, Belgie, Bra- 
silie, Bulharsko, Chile, Čína, Kolumbie, Costa- 
Riea, Kuba, Dánsko, Španělsko, Finsko,

Francie, Velká Britanie a Irsko, Řecko, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Maďarsko, Itálie, 
Japonsko, Lucemburk, Mexiko, černá Hora, 
Nicaragua, Norsko, Paraguay, Nizozemsko, 
Peru, Persie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, 
Rusko, Salvador, Srbsko, Slam, švédsko, švý
carsko, Turecko, Uruguy a Venezuela.

Dr. Beneš v. r.

22.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 13. ledna 1922, 
jímž se upravují, po případě přiznávají činovní 
(funkční) přídavky vojenským hodnostářům.

Na základě § 2 zákona ze dne 19. března 
1920, č. 195 Sb. z. a n., o úpravě služebních 

i požitků československého vojska, se nařizuje:

§ 1.
územním (dosavadním zemským) velite

lům a vojenským hodnostářům podobné nebo 
vyšší funkce, dále jiným vojenským hodno
stářům československé armády, kteří jsouce 
v nižších hodnostních třídách, zmíněných 
v posledním odstavci §u 2 zákona ze dne 
19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n., o úpravě 
služebních požitků československého vojska, 
zastávají důležitá místa s velkou zodpověd
ností nebo zvláštní representací spojená, se 
přiznává činovní (funkční) přídavek těmito 
ročními částkami, jejichž výměry, v tabulce 
vyznačené, jsou maximální.

Přídavky ty se stanoví podle individuelního 
uvážení všech poměrů, zejména vzhledem 
k mimořádnému zatížení toho kterého vojen
ského hodnostáře, rozsahu práce a její důle
žitosti a zodpovědnosti.


