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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.
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Činnost vojenského hodnostáře

Výše maxi
málního 

funkčního 
přídavku 

v Kč ročně

Činnost hodnostáře

Výše maxi
málního 

funkčního 
přídavku 

v Kč ročně

presidia 8.000 presidentovi
nejvyššiho
vojenského

soudu

10.000

se třemi nebo více oddé-. 
leními 10.000 vicepresidentovi 8.000

od
bo

rů

se dvěma odděleními 8.000 generálnímu vojenskému 
prokurátorovi 8.000

s jedním oddělením a nej
méně dvěma přidělenými 
důstojníky (úředníky)

£cd
rO
O

6.000 prvnímu zástupci generálního vojen
ského prokurátora 6.000

£

coo

s jedním oddělením a jed
ním nebo bez přiděleného 
důstojníka (úředníka)

£
O 5.000 S S pro Čechy, Moravu a Slovensko 10.000

I £"C5
O»-<

přednosta vojenské skupiny 
presidia

a
>

4-3C/3r-H
6.000

SíSo oS3 >
!

pro Podkarpatskou Rus 8.000

s pěti nebo více přiděle
nými důstojníky (úřed
níky)

4-3
m

6.000 štábu
pro Č. M. S.1) ; 5.000 |

£
£

r-4
o pro P. Rus 2) 3.500

co se dvěma až čtyřmi přidě
lenými důstojníky (úřed
níky)

5.000
á
1 intendancí

K* 4-3
r£ ^ pro Č. M. S.i) 5.000

pro P. Rus 2) 8.500

s jedním přidělenýmdůstoj-
4.000

£ zdravotní
CO o
Iž1 pro Č. M. S.1) 4.000

níkem (úředníkem) služby pro P. Rus 2) 3.000

bez přiděleného důstojníka 
(úředníka) 3.000

■--- ------

10.000 zemským dělo- pro Č. M. S.1) 5.000
střel, velitelům pro P. Rus 2) 3.500

8.000 přednostům sta- pro 5. M. S.J) 4.000
- - • .. vebn. ředitelstev pro P. Rus.2) 2.500

se třemi nebo více oddě
leními 10.000 velitelům 8.000

|

t-i
se dvěma odděleními 8.000

£
štábu

C/3
[> 3.000

s jedním oddálením a nej
méně dvěma přidělenými 
důstojníky (úředníky) £rO

,1

O

6.000
i

intendancí

r£
O

>03 3.000

s s jedním oddělením a jed
ním přiděleným důstoj
níkem (úředníkem)

5.000
£

zdravotní služby 2.500

s pěti nebo více přidělenými 
důstojníky (úředníky) £ 6.000 velitelům

%
. 6.000

c<D

se dvěma až čtyřmi přidě 
lenými důstojníky (úřed
níky)

£ 5.000 g štábu
rQ
r£O
‘>s

2.500

'OTíO s jedním přiděleným dů
stojníkem (úředníkem) 4.000

03•O
intendancí

£
1
O

2.500

bez ptiděleného důstojníka 
(úředníka) 3.000

'S
zdravotní slnžby

1
2.000

Poznámka: *) značí Čechy, Morava a Slovensko, 2) značí Podkarpatská Rus.
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Výši přídavků, jež skutečně jest vypláceti, 
stanoví vláda podle návrhu ministerstva ná
rodní obrany předloženého pololetně předem.

§ 2.

Činovní (funkční) přídavek jest osobní po
žitek, jehož příjem jest vázán výkonem určité 
funkce, pro niž jest stanoven.

Přídavek náleží bez ohledu k hodnosti buď 
hodnostářům trvale ustanoveným, nebo hod
nostářům, kteří byli k výkonům funkce, pro 
niž jest přídavek určen, jmenováni dočasně, 
ale na dobu delší dvou měsíců.

Nárok na přídavek počíná se u hodnostářů 
trvale ustanovených prvním následujícího 
měsíce, kdy funkci nastoupili, u hodnostářů 
dočasně jmenovaných však teprve prvním 
toho měsíce, jenž následuje po dvouměsíčním 
výkonu oné funkce.

Nárok zaniká v obou případech posledním 
toho měsíce, v němž byl hodnostář zproštěn 
funkce, která podmiňuje nebo podmiňovala 
příjem přídavků.

Přídavek se vyplácí měsíčně předem.
Při dočasném přerušení služby, netrvaj ícím 

déle dvou měsíců, nezaniká nárok na přídavek.
Trvá-li však přerušení služby déle nežli dva 

měsíce, přestává nárok na přídavek posled
ním dnem toho měsíce, ve kterém se končí 
dvouměsíční doba přerušení služby. V tom 
případě přechází nárok na nástupce prvním 
dnem následujícího měsíce.

Hodnostářům s nárokem na činovní (funk
ční) přídavek podle § 2, bod b), odst. 1., 
zákona ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. 
a n., o úpravě požitků československého voj
ska, pokud nebo kteří tímto nařízením na
bývají nároků na přídavek vyšší, jest vyplá
ceti pouze přídavek vyšší.

Zásadně jest vyloučeno, aby někdo obdržel 
více činovních (funkčních) přídavků; stane-li 
se, že by ze služebního poměru hodnostáře 
vyplýval nárok na jiný činovní (funkční) pří
davek, obdrží jen přídavek vyšší.

Příjem činovního (funkčního) přídavku vy
lučuje výplatu odměn za výkony související 
se službou, pro niž jest přídavek určen.

Nárok na přídavky presidiální zůstává 
příjmem činovního (funkčního) přídavku ne
dotčen.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer

vence 1921. Provedení jeho přísluší ministru 
národní obrany.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. 
černý v. r.
A. Novák v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r.

Dr. šrobár v. r. 
Staněk v. r.
Srba v. r.
Dr. Vrbenský v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.

23.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. ledna 1922,
jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského 
ministerstva honvédů ze dne 14. listopadu 
1914, čís. 169.905, o žápovědi vzdalovat! koně 
evidenčními lístky podělené z jejich odvodních 

okresů.

Na základě § 12 zák. čl. LXIX. z r. 1912 
se nařizuje:

§ 1.

Nařízení bývalého uherského ministerstva 
honvédů ze dne 14. listopadu 1914, čís. 
169.905, jímž se zapovídá vzdalovali koně evi
denčními lístky podělené z jejich odvodních 
okresů, se zrušuje.

8 2a
Nařízení toto, jehož provedení přísluší mi

nistru národní obrany, nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Tučný v. r. 
černý v. r.
Staněk v. r.

Dr. šrobár v. r. 
Dr. Vrbenský v. r. 
Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r. 
Habrman v. r. 
Srba v. r.

Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna v Praze.


