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jeho odstavce třetího a vsune se-za tento od
stavec nový odstavec tohoto znění:

Soudcové bez vyznání náboženského přísa
hají tak, že z proslovu předsedova vypustí se 
slova: „Bohu všemohoucímu a vševědoucímu1'' 
a že přísahu samu vykonají soudcové tito slo
vem „Přísahám".

§ 5.
O přísahách před soudy vojenskými platí 

pro svědky, znalce, tlumočníky atd., kteří 
jsou bez vyznání náboženského, ustanovení 
vojenského řádu trestního, daná v § 201 
odst. 5. pro osoby, kterým jejich přesvědčení 
nedopouští přísahati.

§ 6.
Ustanovení §§ 1 až 3 neplatí na Slovensku 

a v Podkarpatské Rusi.

§ 7.
Zákon tento nabývá účinnosti za deset dní 

po vyhlášení; provésti jej náleží ministrům 
spravedlnosti a národní obrany.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Dr. Dolanský v. r.
Staněk v. r.

za ministra Udržala.

224.

Zákon ze dne 10. července 1922

o úpravě požitků pro mužstvo čs. vojska, je
muž není vojenská služba povoláním.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-

1. Denní plat pro mužstvo, které dle bran
ného zákona ze dne 19. března 1920, čís. 193 
Sb. z. a n„ nastoupí presenční (činnou) službu 
v čs. vojsku, se stanoví takto:
pro vojína bez hodnosti .... —-50 Kč, 
pro závodčího (svobodníka) . . . —-70 Kč,
pro desátníka............................. P— Kč,
pro četaře.......................................1'50 Kč,
pro rotmistra (záložního) . . . 2-—■ Kč.

2. Denní plat mužstva, které bude dne 1. říj
na 1920 ještě v činné službě a jehož demobili-

sace bude provedena dle § 4 nařízení vlády re
publiky československé ze dne 27. července 
1920, č. 470 Sb. z. a n„ teprve po 1. říjnu 1920, 
vyplácen budiž až do provedení demobilisace 
dle § 14 bodu a) zákona ze dne 19. března 1920, 
čís. 195 Sb. z. a n.

3. Mužstvo, které koná dobrovolně další 
činnou službu dle § 19 branného zákona, ob
drží mimo denní plat dle své hodnosti zvláštní 
měsíční přídavek (prémii) a to: 
vojín bez hodnosti a závodčí ... 30 Kč, 
desátník a četař ....... 40 Kč,
záložní rotmistr .... ..... 50 Kč.

§ 2.

1. Drahotní přídavek pro mužstvo až včet
ně četaře, v § 1 bod 1. tohoto zákona uvedené, 
stanoví se denně 2 Kč bez rozdílu hodnosti, 
pro rotmistry (záložní) 4 Kč.

2. Drahotní přídavky mužstva, uvedeného 
v § 1 bod 2. tohoto zákona, řídí se ustanovením 
§ 15 bod 4. zákona ze dne 19. března 1920, čís. 
195 Sb. z. a n.

3. Mužstvo, které koná dobrovolně další 
činnou službu podle § 19 branného zákona, ob
drží drahotní přídavek podle ustanovení bodu 
1. tohoto paragrafu.

4. Drahotní přídavky vyplácejí se zároveň 
s denním platem.

5. O drahotních přídavcích platí obdobně 
ustanovení § 18 zákona ze dne 19. března 1920, 
čís. 195 Sb. z. a n.

§ 3.
Ostatní požitky mužstva, uvedené v § 13 

zákona ze dne 19. března 1920, čís. 195 Sb. z. 
a n„ jest posuzovat! až do nové úpravy podle 
dosavadních platných předpisů.

§ 4.
Tímto zákonem se mění po případě doplňují 

ustanovení §§ 14 a 15 zákona ze dne 19. března 
1920, čís. 195 Sb. z. a n.

§ 5.

Zákon tento, nabývá účinnosti dnem 1. října 
1920 a provésti jej přísluší ministru národní 
obrany v dohodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r. 
Dr. Beneš v. r.

Udxžai v. r.

Státní tiskáriia v Praze.


