Sbírka zákonů a nařízení, č. 23.

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.
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§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer
vence 1921. Provedení jeho přísluší ministru
národní obrany.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Dr. šrobár v. r.
černý v. r.
Staněk v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
L. Novák 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.
Dr. šrobár v. r.
Udržal v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
L. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Dérer v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.
černý v. r.
Staněk v. r.
Srba v. r.
Dr. Mičura v. r.

Státní tiskárna v Praze.

