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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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Která služba četnická pokládá se za rovno
cennou službě velitelů stanic (okresů), usta
noví ministerstvo vnitra v dohodě s minister
stvem financí.

Podmínkou postupu do vyššího platového 
stupně jest uspokojivý výkon služby.

Z dalšího postupu jsou vyloučeni, kdož do
konali 60. rok věku a 35. rok skutečné služby.

Pro četnické vrchní strážmistry, kteří ne
konají vpředu vyjmenované nebo jim rovno
cenné služby, nebo byli této služby z jakékoliv 
příčiny zproštěni, zůstávají co do požitků 
v platnosti ustanovení zákona ze dne 19. břez
na 1920, č. 186 Sb. z. a n.

č 1 á n e k II.
Četnickým vrchním strážmistrům v odst. 1. 

a 2. článku I. tohoto zákona vyjmenovaným, 
vyplácejí se místní a drahotní přídavky .a 
mimořádné výpomoci ve výměře určené 
v §§ 3, 19, bod 1. a 20. zákona z 19. března 
1920, č. 186 Šb. z. a n., podle výše služného, 
stanoveného v čl. I. tohoto zákona.

článek III.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. čer- 

vence 1922 a provede jej ministr vnitra v do
hodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r. 

černý v. r.

233.

Zákon ze dne 13. července 1922, 

kterým se mění ustanovení § 10 zák. ze dne 
22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n0, o opatření 

strojených hnojiv v r. 1921.
•ř

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Odstavec prvý paragrafu 10 zákona ze dne 

22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., pozměňuje 
se takto:

Vlastníci lesů, vinic a zahrad jsou povinni 
zaplatit! v roce 1921 a 1922 pro fond příspě
vek, jehož výše se rovná v každém tomto roce 
dvojnásobnému ročnímu katastrálnímu čisté
mu výnosu těchto pozemků; od placení tohoto 
příspěvku pro rok 1922 osvobozeni jsou vlast
níci lesů ve výměře do 20 ha, vinic do 5 ha 
a zahrad vůbec.

Stejné osvobození náleží na Slovensku a 
v Podkarpatské Rusi též podílníkům společ
ných urbárních a komposesorátních lesů, po
kud podíl toho kterého podílníka nepřesahuje 
spolu s jeho vlastním lesem, viničním a za
hradním majetkem 20 ha výměry.

§ 2.
Příspěvek pro fond pro opatření strojených 

hnojiv zaplacený vlastníky lesů, vinic a za
hrad (§ 10 zák. ze dne 22. prosince 1920, čís. 
683) již na rok 1922 převede se, pokud jsou 
podle § 1 tohoto zákona osvobozeni, na daňo
vém kontu těchto majitelů jim k dobru.

§ 3. __
Fond pro opatření umělých hnojiv zřízený 

podle zákona ze dne 22. prosince 1920,. čís. 
683 Sb. z. a n., předloží po ukončení své likvi
dace Národnímu shromáždění nejdéle do 
31. března 1923 své konečné vyúčtování.

§ 4.

Zákon tento působí zpětně od 1. ledna 1922.
Provedením tohoto zákona pověřují se mi

nistři zemědělství, financí a obchodu.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Staněk v. r.
A. Novák v. r., 

též za ministra L. Nováka.

Státní tisliArna v Praze.


