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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 za- 
počitatelny 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. .

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

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r. 

černý v. r.

231.
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

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.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

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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