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2^3.
Zákon ze dne 30. června 1922,
kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úvěr
republice Rakouské.
Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby poskytla republice
Rakouské proti přiměřeným zárukám zá
půjčku až do výše 500,000.000 Kč, splatnou
ve 20 letech, t. j. nejdéle do 30. června 1942,
jejíž valuty smí býti použito výhradně ku
platům republiky Rakouské nebo její obyva
telů republice československé nebo jejím oby
vatelům. Míra úroková této zápůjčky bude
odpovídati podmínkám, za jakých republika
československá obdrží první cizozemskou zá
půjčku.
§ 2.
Částka k výplatě zápůjčky potřebná bude
dána zálohou z pokladničních hotovostí a
úhrada bude opatřena z hospodářských pře
bytků.
§3.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; jeho provedení ukládá se ministru finar.cí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.

Článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provedení jeho ukládá se ministru fi
nancí.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
A. Novák v. r.

230.
Zákon ze dne 13. července 1922
o sborech stráže bezpečnosti.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně;
§ 1.
Pro výkon bezpečnostní služby zřizují se
u státních úřadů, jež určí se nařízením, civilní
sbory stráže bezpečnosti, a to a) uniformo
vané a b) neunifonmované.
O sborech obojího druhu platí ustanovení
tohoto zákona a předpisů vydaných na jeho
základě.
Sbory uniformované stráže bezpečnosti jsou
ozbrojeny a po vzoru vojenském zřízeny.
Sbory neuniformované stráže bezpečnosti ---nejsou zřízeny po vzoru vojenském a jejich
členové mohou býti dle potřeby ozbrojeni.
Sbor stráže bezpečnosti působí u úřadu,
u něhož byl zřízen; avšak části sboru nebo
jednotliví členové mohou býti k výkonu služby
přikázáni jinému úřadu. Způsob, jakým se to
děje, upravuje se nařízením.

§ 2.
22©.
Zákon ze dne 13. července 1922,
jímž se prodlužuje platnost ustanovení § 32
zákona ze dne 12, srpna 1921, čís. 329 Sb. z.
a n., o přechodné úpravě finančního hospodář
ství obcí a měst s právem municipálním na
berní léta 1922 a 1923.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
Platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12.
srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n. prodlužuje se
na berní léta 1922 a 19-23.

Zásady pro působnost sborů stráže bezpeč
nosti, úřední název každého z obou druhů
těchto sborů, zařádění jejich členů do skupin
spolu s určením titulů, jakož i předpisy o slu
žebním poměru, pokud předpisy ty nejsou ob
saženy v zákoně ze dne 25. ledna 1914, ř. z.
č. 15, o služebním poměru státních úředníků
a státních zřízenců (služební pragmatice),
upraví se nařízením.
Rozdělení sborův a řád služební určují
vnitřní předpisy.
§ 3.
členům sborů stráže bezpečnosti náleží
kromě požitků, stanovených obecnými před
pisy pro zaměstnance dotčené skupiny (kate
gorie), také přídavek strážní, jehož roční výše
se určí nařízéním. Tento přídavek je započitatelný do pensijní základny.
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Nařízením se určuje, pokud a v jaké výši
přísluší členům sborů stráže bezpečnosti ně
kterých hodntístních stupňů přídavek hod
nostní. Také tento přídavek je započitatelný
do pensijní základny.
Další požitky, odůvodněné výkonem služby,
stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem
financí. Požitky takto stanovené nejsou započitatelny do pensijní základny.
§ 4.
Členové sborů stráže bezpečnosti mají, ko
najíce službu, zákonem ustanovená práva
stráže civilní a vojenské, požívají právní
ochrany těchto stráží a smějí užiti zbraně,
šetříce předepsané opatrnosti, jen v těchto
případech:
1. v případě nutné obrany, aby odvrátili ná
silný útok, jenž na ně byl učiněn, nebo jímž
se život jiné osoby ohrožuje;
. 2. nelze-li jinak překonati odpor, směřující
k zmaření jejich služebního výkonu;
3. aby zamezili útěk nebezpečného zločince,
jehož nemohou jiným způsobem zadržeti.
§ 5.
Ve všech případech, ve kterých jest dle
tohoto zákona některá, úprava vyhrazena na
řízení nebo vnitřnímu předpisu, platí až do
účinnosti tohoto dosavadní předpisy.
§ 6.

.

koslovenského četnictva, na které se vztahuje
zákon ze dne 19. března 1920, č. 186 Sb.
z. a n., a kteří byli před jeho účinností usta
noveni.

§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby v mezích zásad,
obsažených v předpisech provádějících zákon
ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., o pro
počítání služební doby státních zaměstnanců,
započetla příslušníkům československého čet
nictva do platového postupu ony doby nebo
jejích části, které dle dosavadních předpisů
nebyly do tohoto postupu započitatelný.
§ 3.
Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení;
provede jej ministr vnitra a ministr financí
v dohodě s ostatními zúčastněnými ministry!
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Černý v. r.
A. Novák v. r.

232.
Zákon ze dne 13. července 1922,
jímž se upravují služební požitky četnických
vrchních strážmistrů, kteří jsou veliteli stanic
(okresů), nebo kteří konají rovnocennou
službu čeínickou.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provede jej ministr vnitra.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.

Článek I.
Roční služné četnických vrchních stráž
mistrů, kteří jsou definitivně ustanoveni ve
liteli stanic (okresů), dále roční služné vrch
ních strážmistrů, kteří konají rovnocennou
službu četnickou, se stanoví takto:
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Zákon ze dne 13. července 1922
o propočítání služební doby příslušníkům
československého četnictva.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§1 .

Vláda se zmocňuje, aby v mezích zásad zá
kona ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n.,
o propočítání služební doby státních zaměst
nanců a prováděcích předpisů k zákonu tomu
vydaných provedla ke dni 1. ledna 1921 pro
počítání služební doby oněch příslušníků čes

