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Obsah: 295. Nařízeni ku provedení zákona ze dne 13. července 1922, 6.230 Sb. z. an., o sborech stráže 
bezpečnosti.

295.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 5. října 1922 

ku provedení zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 230 Sb. z. a n., o sborech stráže bezpečnosti.

Na základě zákona ze dne 13. července 
1922, č. 230 Sb. z. a n., o sborech stráže bez
pečnosti, a zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 
ř. z., o služebním poměru státních úředníků 
a státního zřízenectva (služební pragmati
ky), se ku provedení zákona nejprve uvede
ného nařizuje toto:

část I.

Ustanovení organisační.

§ 1.

Sborům uniformované stráže bezpečnosti 
přísluší úřední název „Sbory uniformované 
stráže bezpečnosti".

Sborům neuniformované stráže bezpečno
sti přísluší úřední název „Sbory neuniformo
vané stráže bezpečnosti".

Zřízení sborův uniformované stráže bezpeč
nosti zakládá se na jich podřízení moci veli
telské; zřízení sborů neuniformované stráže 
bezpečnosti založeno jest na jich podřízení 
úřední moci představenské.

Působnost obojích sborů zakládá se na bez
podmínečné služební poslušnosti příkazů ve
litele, po případě představeného.

§ 2.
Sbory stráže bezpečnosti, a to buď sbory 

obojího nebo jen jednoho druhu náleží k oněm 
státním úřadům policejním nebo politickým, 
u nichž byly zřízeny.

§ 3.

Jednotlivé oddíly některého sboru nebo jed
notliví členové mohou býti k výkonu služby 
přikázáni po případě i některému jinému 
státnímu úřadu, rozdílnému od úřadu zmíně
ného v § 2.

Takovéto přikázání k výkonu služby, děje- 
li se v obvodu téhož politického úřadu II. sto
lice, stane se opatřením přednosty tohoto 
úřadu, jinak opatřením ministra vnitra.

§ 4.

Sbory, jejich velitelé, resp. představení a 
členové jsou služebně, pořádkově, disciplinár
ně a osobně podřízeni přednostovi úřadu zmí
něného v § 2 (úřadu služebního a osobního).

Členové sboru, kteří jsou k výkonu služby 
přikázáni jinému úřadu (§8), jsou služebně 
podřízeni přednostovi tohoto úřadu (úřadu 
služebního); ve věcech osobních, pořádko
vých a disciplinárních jsou podřízeni předno
stovi úřadu, k němuž dle § 2 náleží (úřadu 
osobního); tento přednosta však tu postu
puje v dohodě s přednostou úřadu služebního.

§ 5.

Vnitřními předpisy se určuje rozdělení sbo
rův a služební řád; tak se zejména stanoví 
pravidla pro výkon služby ve služebních hodi
nách i mimo ně, dále předpisy o služebním 
oděvu, zbrani (§1 zákona-ze dne 13. července 
1922, č. 230 Sb. z. a n.) a jiných pomůckách 
pro výkon služby, i o způsobu opatření těchto 
pomůcek, případných zvláštních podmínkách 
pro přijetí do služby u některého sboru nebo 
jeho oddělení, o výcviku a vyškolení členů 
sborů, o řádu pro zkoušky, o sestavení disci
plinárních komisí a řízení před nimi a vůbec 
o působnosti sboru v mezích tohoto nařízení.
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Část II.

Ustanovení o služebním poměru.

A. Osobní rozdělení s b o r ů v.

§ 6.

členové sborů dělí se na úředníky a gážisty 
mimo hodnostní třídy.

V mezích zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 230 Sb. z. a n., a předpisů na základě toho 
zákona vydaných platí pro úředníky sborův 
obecné předpisy o státních úřednících, pro 
gážisty mimo hodnostní třídy pak v těchže 
mezích platí obecné předpisy o státních zří
zencích a podúřednících (§ 10).

B. Ustanovení pro úřednictvo.

Úkol úředníkův.

§ 7.
Úředníkům sborů přísluší zejména dozor, 

kontrola a vedení služby, jakož i péče o vy
školení mužstva (§5).

Rozdělení úředníkův.

§ 8.

Úředníci sborů stráže bezpečnosti státu A 
přijímají se ze stavu vojenských důstojníků 
z povolání nebo v záloze, pokud s úspěchem 
absolvovali některý středoškolský nebo jemu 
na roveň postavený ústav, podrobili se 
u sboru Gměsíční zkušební praxi a vykonali 
s úspěchem zkoušku u osobního úřadu do
tyčného sboru.

Ustanovení o zkušební praxi a zkoušce ob
sahují služební řády (§5).

Úředníci státu A zařaďují se do skupiny C 
státních úředníků pó rozumu § 52 zákona ze 
dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním 
poměru státních úředníkův a státního zříze- 
nectva (služební pragmatiky).

Úředníkům státu A příslušejí následující 
tituly:

I. u obojích sborů:
1. revírní inspektor státu A uniformo

vané, po případě neuniformované 
stráže bezpečnosti II. třídy (XI. hod
nostní třída) ;

2. revírní inspektor státu A uniformo
vané, po případě neuniformované 
stráže bezpečnosti I. třídy (X. hod
nostní třída);

3. okresní inspektor státu A uniformo
vané, po případě neuniformované 
stráže bezpečnosti (IX. hodnostní 
třída);

4. vrchní inspektor státu A uniformo
vané, po případě neuniformované 
stráže bezpečnosti (VIII. hodnostní 
třída);

II. u sborův uniformované stráže bezpeč
nosti :

5. velitel uniformované stráže bezpeč
nosti státu A (VILhodnostní třída) ;

6. vrchní velitel uniformované stráže 
bezpečnosti státu A (VI. hodnostní 
třída).

§ 9.

Úředníci sborů stráže bezpečnosti státu B 
přijímají se ze stavu obvodních inspektorů, 
pokud mají vyšší předběžné vzdělání, než po
dává obecná škola, jakož i výtečnou kvali
fikaci, a pokud se u osobního úřadu s úspě
chem podrobili zkoušce způsobilosti pro místo 
úředníka státu B.

Předpisy o tom obsahují služební řády.
úředníci státu B zařaďují se do skupiny Ji. 

státních úředníků po rozumu ustanovení § 52 
zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o slu
žebním poměru státních úředníkův a státního 
zřízenectva (služební pragmatiky).

Příslušejí jim tyto tituly:
1. Revírní inspektor státu B uniformované, 

po případě neuniformované stráže bezpeč
nosti II. třídy (XI. hodnostní třída);

2. revírní inspektor státu B uniformované, 
po případě neuniformované stráže bezpeč
nosti I. třídy (X. hodnostní třída);

3. okresní inspektor státu B uniformované, 
po případě neuniformované stráže bezpeč
nosti (IX. hodnostní třída) ;

4. vrchní inspektor státu B uniformované, 
po případě neuniformované stráže bezpeč
nosti (VIII. hodnostní třída).

C. Ustanovení pro gážisty mimo 
hodnostní třídy.

Rozdělení.

§ 10.

Gážisté mimo hodnostní třídy sborů stráže 
bezpečnosti dělí se:
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A. U sborův uniformované stráže bezpeč
nosti na strážníky, nadstrážníky, obvodní 
inspektory II. třídy a obvodní inspektory
I. třídy.

B. U sborů neuniformované stráže bezpeč
nosti na policejní agenty II. třídy, policejní 
agenty I. třídy, obvodní inspektory II. třídy 
a obvodní inspektory I. třídy.

Pro strážníky a policejní agenty II. třídy 
platí v mezích tohoto nařízení obecné před
pisy o státních zřízencích, pro ostatní gážisty 
mimo hodnostní třídy platí v těchže mezích 
obecné předpisy pro státní podúředníky.

Zásada systemisačm.

§ li-
V každém sboru připadají na 100 gážistů 

mimo hodnostní třídy zpravidla:
32 strážníci, po případě policejní agenti

II. třídy,
38 nadstrážníků, po případě policejních 

agentů I. třídy,
20 obvodních inspektorů II. třídy a
10 obvodních inspektorů I. třídy.

Hodnostní přídavek.

§ 12.
Hodnostní přídavek přísluší u sborův obo

jího druhu obvodním inspektorům II. třídy 
ve výměře 200 Kč ročně a obvodním inspek
torům I. třídy ve výměře 300 Kč ročně.

Kasernování.
§ 13.

Svobodní a bezdětní ovdovělí gážisté mimo 
hodnostní třídy sborův uniformované stráže 
bezpečnosti mohou býti kasernováni.

Postup při přijetí a jmenování.

§ 14.
Pro přijetí gážisty mimo hodnostní třídy 

vyžaduje se:
1. československé státní občanství,
2. věk nejméně 22 a nejvýše 35 roků,
3. zachoval ost a čestný dosavadní život,
4. tělesné a duševní zdraví, jakož i tělesná 

a duševní způsobilost k službě a
5. úplná znalost jazyka státního, oficiel

ního, po případě znalost jiných řečí, k výkonu 
služby potřebných.

Zvláštní podmínky, jichž splnění jest po 
případě třeba dle požadavků služby v jed
notlivých odděleních některých sborů, sta
noví služební řády (§ 5).

Splnění podmínky stanovené sub 2. může 
v jednotlivých případech prominouti před
nosta politického úřadu II. stolice, v jehož ob
vodě se jedná o přijetí.

§ 15.
Z uchazečů, kteří jsou jinak stejně kvali

fikováni, dáti jest přednost těm, kteří svou 
dřívější službou ve sboru jiného druhu, v čet- 
nict ?u anebo v jiném povolání nabyli znalostí, 
kterých lze ve službě s prospěchem užiti.

§ 16.
Ku přijetí gážisty mimo hodnostní třídy, 

k propuštění, k definitivnímu ustanovení, 
k povyšování, jakož i ku přijetí služební pří
sahy, jest oprávněn přednosta úřadu osob
ního.

§ 17.
Přijetím do stavu gážistů mimo hodnostní 

třídy stává se přijatý zatímním strážníkem, 
po případě zatímním policejním agentem. De
finitivním strážníkem, po případě policejním 
agentem II. třídy může býti ustanoven 
teprve, když se byl po bezvadné službě zku
šební, která u sborův uniformované stráže 
bezpečnosti trvá jeden rok a u sborů ne- 
uniformcvané stráže bezpečnosti půl roku, 
podrobil zkoušce způsobilosti, a když po této 
zkoušce byla opětně zjištěna jeho tělesná i du
ševní způsobilost k službě (§§ 5 a 14).

§ 18.
Zkouška způsobilosti (§ 5) koná se zpra

vidla nejdéle do týdne po dokonání zkušební 
doby (§ 17); přednosta osobního úřadu může 
výjimečně povoliti opakování zkoušky ve 
lhůtě, která se rovná maximálně polovici zku
šební doby. O dobu této lhůty se zkušební 
doba prodlužuje.

§ 19.
Během zkušební doby jsou zatímní stráž

níci, po případě zatímní policejní agenti 
teoreticky a prakticky uváděni do služby 
(§ 5); po tuto dobu nesmějí zpravidla samo
statně konati úkonů služebních.

§ 20.

Zatímní strážník a zatímní policejní agent 
může býti ze služby propuštěn, a to kdykoliv,
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aniž propuštěný má nárok na odbytné nebo 
jiné požitky.

§ 21.

Pro jmenování nadstrážníkem nebo poli
cejním agentem I. třídy jest kromě uspokoji
vého výkonu služby podmínkou také zjištění 
způsobilosti zvláštní zkouškou (§ 5).

Povinnosti gážistů mimo hodnostní třídy.

§ 22.

Gážisté mimo hodnostní třídy mají přísně 
zachovávat! disciplinu a bezpodmínečnou po
slušnost i úctu k představeným.

Mají dbáti úředního tajemství, a to i v po
měru mimo službu, na odpočinku a také po 
zrušení služebního poměru.

Ve službě mají jednati nestranně a spra
vedlivě, dbáti bezvýjimečně pravdy a chovati 
se vždy tak, aby jejich jednáním ve službě 
i mimo službu nebyly poškozeny služební 
zájmy nebo dobrá pověst sborův.

V nebezpečích, která přináší služba, mají 
postupovat! odhodlaně a zmužile a dbáti také 
o účinnou podporu služebních úkonů svých 
druhů v povolání.

§ 23.

Jako zvláště závažné porušení služebních 
povinností se tresce: neuposlechnutí nebo ne
splnění příkazů nadřízených, porušení kázně, 
opilství ve službě nebo mimo ni, přijímání 
darův a úplatků ve službě, stranickost a ne
dbalost ve službě, nespolehlivost, nedostatek 
zmužilosti a ráznosti, hrubé zacházení vůči 
obecenstvu, nečestné jednání, zaviněná zadlu
ženost a porušení úředního tajemství.

§ 24.

Gážistovi mimo hodnostní třídy je zapově
zeno účastenství v některém spolku, příčí-li 
se to pro snahy spolku nebo pro způsob spol
kové činnosti povinnostem gážistovým.

Rovněž je zapovězeno vstupovati ve svazy, 
které sledují účel rušiti nebo staviti úřado
vání nebo službu.

žádný gážista nesmí přináležeti cizozemské 
společnosti, která sleduje politické účely.

§ 25.

^Gážisté mimo hodnostní třídy mají před 
sňatkem vyžádati si svolení svého osobního 
úřadu.

Gážista mimo hodnostní třídy nesmí bez 
povolení služebního úřadu konati službu pro 
soukromé osoby a míti vedlejší zaměstnání; 
chce-li některý člen jeho rodiny, jenž s ním 
žije ve společné domácnosti, opatřiti si pravi
delný výdělek, jest gážista mimo hodnostní 
třídy povinen ohlásiti to předem služebnímu 
úřadu, který může tento výdělek zakázati, 
byl-li by na úkor výkonu služby nebo vážnosti 
sboru.

§ 27.
Ostatně platí pro gážisty mimo hodnostní 

třídy obdobně ustanovení §§ 158, 162, 163 a 
165 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., 
o služebním poměru státních úředníků a stát
ního zřízenectva (služební pragmatiky).

Zvláštní povinnosti mohou býti pro jednot
livé sbory stanoveny v řádě služebním (§5).

Služební úkony gážistů mimo hodnostní
třídy.

§ 28.

Gážisté mimo hodnostní třídy uniformo
vané stráže bezpečnosti konají hlídky a po
chůzky, eskortují a hlídají vězně, poskytují 
první pomoc, konají služby telefonní a te
legrafní a vůbec vykonávají všechny úkony, 
které jsou v zájmu bezpečnostní služby naří
zeny platnými předpisy nebo příkazy nadříze
ných.

Obvodní inspektoři sborův uniformované 
stráže bezpečnosti vykonávají kromě toho 
službu velitelů strážnic a hlídek, obvodní 
inspektoři obou sborů pak službu dohlédací 
a kontrolní, po případě i manipulační a jsou 
činni v takových případech, v nichž je po
třebí zvýšené důvěryhodnosti a služebních 
zkušeností.

§ 29.

Gážisté mimo hodnostní třídy neuniformo- 
vané stráže bezpečnosti konají službu: zpra
vodajskou tím, že pozorují a hlásí všecky 
události, které jsou významný pro veřejný 
pokoj, pořádek a bezpečnost, vyšetřovací 
tím, že na příkaz provádějí vyhledávání a vy
šetřování v zájmu služby, dohlédací tím, 
že dohlédají na osoby a podniky, jež by mohly 
ohrožovati veřejný pokoj, pořádek a bezpeč
nost, pátrací tím, že zabraňují protizákon
ným skutkům a spolupůsobí při vypátrání 
osob, provinivších se proti předpisům, kan
celářskou tím, že dle potřeby konají práce 
manipulační, ordonanční, telegrafní, telefonní,

§ 26.
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fotografické, daktyloskopické, litografické 
atd.

§ 30.

Gážisté mimo hodnostní třídy uniformo
vané stráže bezpečnosti vykonávají službu 
zpravidla ve služebním oděvu (§5).

Gážisté mimo hodnostní třídy neuniformo- 
vané stráže bezpečnosti vykonávají službu 
v oděvu občanském, avšak jako průkaz mají 
služební legitimaci s fotografií a kromě toho 
kokardu ve státních barvách a s malým stát
ním znakem, která se v případě potřeby upev
ňuje viditelně na oděv. Obě tyto průkazní po
můcky mají gážisté mimo hodnostní třídy ne- 
uniformované stráže bezpečnosti vždy míti 
při sobě.

Práva gážistů mimo hodnostní třídy.

§ 31.

Práva gážistů mimo hodnostní třídy jsou 
upravena III. oddílem II. hlavy zákona ze dne 
25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru 
státních úředníků a státního zřízenectva (slu
žební pragmatiky).

Uznání.

§ 32.

Zvláštním služebním výkonům dostává se 
uznání:

1. u sboru uniformované stráže bezpečnosti 
veřejnou pochvalou v denním rozkaze, u sboru 
neuniformované stráže bezpečnosti ústní po
chvalou,

dále u sborův obojího druhu:
2. písemnou pochvalou v dekretu,
3. odměnou peněžitou a
4. mimořádným jmenováním.

Služební delikty.

§ 33.

Gážisté mimo hodnostní třídy, kteří poruší 
své stavovské a úřední povinnosti, budou bez 
újmy své odpovědnosti podle trestního zákona 
potrestáni pořádkovými nebo disciplinárními 
tresty podle toho, zdali se porušení povin
nosti jeví toliko jako nepořádek anebo s ohle
dem na poškození neb ohrožení státních 
zájmů, na způsob nebo závažnost pochybení, 
na opětování, nebo na jinaké přitěžující okol
nosti jako služební přeěin.

Tresty.

§ 34.

Pořádkové tresty jsou:
1. ústní výstraha,
2. pokuty peněžité do 20% měsíčního služ

ného a
3. pořádková důtka s pohrůžkou discipli

nárního řízení.

§ 35.

Pokuta peněžitá a pořádková důtka udě
luje se písemně.

Úhrn peněžitých pokut, pravoplatně ulože
ných gážistovi mimo hodnostní třídy během 
roku, nesmí přesahovati peníz jeho měsíčních 
služebních požitkův.

Peněžité pokuty srážejí se ze služebních 
požitkův, a to po případě ve lhůtách měsíč
ních.

Peněžitých pokut užije se pro účely sloužící 
k dobru gážistů mimo hodnostní třídy dotyč
ného sboru.

§ 36.

Pořádkové tresty ukládá přednosta úřadu 
osobního.

Proti udělení výstrahy není opravného pro
středku.

Proti pokutám peněžitým a pořádkovým 
důtkám lze podati do 8 dnů cestou služební 
stížnost, o které rozhodne s konečnou plat
ností přednosta politického úřadu II. stolice.

§ 37.

Tresty disciplinární jsou:
1. kárná důtka písemná, a to buď prostá 

nebo zostřená pohrůžkou přísnějších trestů 
disciplinárních,

2. vyloučení z postupu do vyšších platů,
3. zmenšení služného,
4. snížení hodnostního stupně,
5. přeložení na odpočinek s menším vý- 

služným a
6. propuštění.

§ 38.
Na vyloučení z postupu do vyšších platů 

nemůže býti nalezeno více než na 3 roky.
Vyloučením zdrží se postup o celou lhůtu 

v nálezu ustanovenou, i když nároku na po
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stup bylo již nabyto před právní mocí ná
lezu.

§ 39.

Na zmenšení služného nemůže býti nale
zeno na více než na 3 roky. Srážka nesmí 
přesahovati 25 % služného. Za doby trestu 
jest vyloučen postup do vyšších platův.

Vstoupí-li potrestaný před koncem doby 
trestu na odpočinek, zmenší se kvóta služného 
požitku odpočinkového na zbytek doby trestu 
v procentní výměře nálezem ustanovené.

§ 40.

Na snížení hodnostního stupně může býti 
nalezeno toliko při obvodních inspektorech I. 
a II. třídy. Snížení na hodnost strážníka, resp. 
policejního agenta II. třídy jest nepřípustno.

Spolu se zmenšením hodnostního stupně 
vyslovili jest vyloučení z postupu do vyšších 
platů na dobu 1 až 3 roků.

§ 41.

Při přeložení na odpočinek s menším vý- 
služným jest ustanovili srážku z normálního 
výslužného (odbytného) nejvýše 25%.

§ 42.

Když se uloží trest propuštění, lze sou
časně s nálezem navrhnouti, aby ministerstvo 
vnitra povolilo pro propuštěného, je-li jeho 
nuznost prokázána, běžný příspěvek na vý
živu.

Stejně lze povoliti pro nevinné příslušníky 
propuštěného, kdyby jim byl náležel v pří
padě úmrtí propuštěného, když nález nabyl 
právní moci, nárok na zaopatřovací platy, 
j sou-li dány okolnosti zřetele hodné, přimě
řený příspěvek na výživu, a to od úmrtí pro
puštěného, a nebyl-li poskytnut běžný příspě
vek na výživu podle 1. odstavce, také již od 
zastavení jeho platu.

Zákonná ustanovení o ztrátě odpočinko
vých a zaopatřovacích platů následkem od
souzení trestním soudem platí také pro ta
kovéto příspěvky na výživu.

Kompetence disciplinární.

§ 43.

Tresty disciplinární ukládá po vyslechnutí 
disciplinární komise přednosta úřadu osob
ního.

§ 44.
Disciplinární komise skládá se z pěti hla

sujících členů, mezi nimiž musí býti vždy 
dva gážisté mimo hodnostní třídy dotyčného 
sboru. Disciplinární komise se usnáší na ná
vrhu, který se vztahuje na otázku viny a na 
případný trest, kterýžto návrh se předloží 
úřednímu přednostovi, vykonávajícímu moc 
disciplinární. Tento není bezpodmínečně vá
zán na usnesení komise, nýbrž naopak opráv
něn, aby i proti návrhu komise osvobodil 
nebo odsoudil a trest ustanovil.

§ 45.

Proti uložení disciplinárního trestu lze po- 
dati do 14 dnů, počítaje ode dne následují
cího po oznámení nálezu, odvolání u úřadu, 
jehož přednosta vykonal v tomto případě 
disciplinární právo; o odvolání rozhodne před
nosta úřadu bezprostředně nadřízeného, a to 
s konečnou platností.

§ 46.

Sestavení disciplinárních komisí a řízení 
upravuje se služebními řády (§5).

§ 47.

Gážisté mimo hodnostní třídy, přeložení na 
odpočinek, podléhají disciplinárnímu řízení,:,

1. pro služební přečin spáchaný v činné 
službě a

2. pro hrubé porušení závazku úřední 
mlčenlivosti.

Zejména budiž proti nim postupováno disci
plinárně, když se ukáže, že lstí dosáhli pře
ložení na odpočinek nebo přiznání vyššího než 
normálního požitku odpočivného.

Ve příčině trestův a příslušnosti platí ob
dobně ustanovení §§ 154 a 155 zákona ze dne 
25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru 
státních úředníkův a státního zřízenectva 
(služební pragmatiky).

Suspense.

§ 48.
Přednosta úřadu, jemuž náleží moc disci

plinární (§ 43), může gážistu mimo hodnostní 
třídy, proti němuž je zahájeno řízení trestní 
nebo disciplinární, kdykoli suspendovat! od 
výkonu služby.

Stejné právo přísluší zmíněnému předno
stovi také tenkráte, bylo-li proti gážistovi 
mimo hodnostní třídy zahájeno soudní řízení
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k zbavení svéprávnosti nebo byl-li na jeho 
jmění uvalen konkurs.

Byla-li na gážistu mimo hodnostní třídy 
uvalena trestní vazba vyšetřovací, má zmí
něný přednosta bezpodmínečně naříditi sus- 
pensi zatčeného od výkonu služby.

Je-li od výkonu služby suspendován gážista 
mimo hodnostní třídy uniformované stráže 
bezpečnosti, jest současně zakázati nošení uni
formy.

§ 49.

Každý nadřízený úředník, povolaný bezpro
středně nebo prostředně k služebnímu dozoru, 
jest oprávněn, aby nařídil prozatímní sus- 
pensi gážisty mimo hodnostní třídy, jenž se 
dopustil zřejmého odepření poslušnosti nebo 
jehož ponechání ve službě by ohrožovalo váž
nost sboru nebo podstatné zájmy služební.

§ 50.

Přednosta úřadu, jenž vykonává moc disci
plinární, může suspendovanému gážistovi 
mimo hodnostní třídy obmeziti požitky až na 
dvě třetiny. Zadržené požitky se dodatečně 
vyplatí jenom tenkráte, když bylo zamítnuto 
zbavení svéprávnosti nebo řízení disciplinární 
či trestní skončilo zastavením neb osvoboze
ním anebo konečně když v řízení disciplinár
ním došlo toliko k trestu pořádkovému. Jenom 
v těchto případech se doba suspense započítá 
pro postup do vyšších požitků a pro výměru 
požitkův odpočivných.

Vystoupení ze služby.

§ 51.
Chce-li gážista mimo hodnostní třídy vy- 

stoupiti ze služby, ohlásí to svému bezpro
střednímu představenému a vykonává dále 
službu tak dlouho, dokud neobdrží dekret 
o propuštění. Propuštění může býti odepřeno, 
je-li žadatel v disciplinárním vyšetřování.

Jinak se dotyčný člen mužstva zprostí služ
by do měsíce.

Dobrovolným vystoupením ze služebního 
poměru ztrácí vystoupivší všecka oprávnění, 
práva a nároky z tohoto poměru vzcházející, 
a to pro sebe i své příslušníky.

Pensionování.

§ 52.
Pensionování gážisty mimo hodnostní třídy 

nastane buď z moci úřední nebo k žádosti

dostatečně motivované a platí co do výměrů 
požitků odpočivných předpisy pro zřízence, 
resp. podúředníky, pokud z platných předpisů 
nevyplývá zvýšení těchto požitkův.

Dočasný odpočinek.

§ 53.

Pro přeložení na dočasný odpočinek platí 
obdobně předpisy o zřízencích a podúřednících 
(§ 10).

D. Společná ustanovení pro 
úřednictvo a pro gážisty mimo 

hodnostní třídy.

Právo strážní.

§ 54.

členové sborů mohou v mezích svých slu
žebních povinností a oprávnění (§ 4 zákona 
ze dne 13. července 1922, čís. 230 Sb. z. a n.) 
od každého požadovati, aby uposlechl, ovšem 
bez újmy své pozdější stížnosti, jejich vy
zvání a nařízení.

Služební hodiny.

§ 55.

Služební hodiny jsou stanoveny služebním 
řádem (§ 5), leč členové sborů jsou povinni 
i mimo tyto hodiny býti pohotově pro pří
padné potřeby služební.

Přídavek strážní.

§ 56.

Přídavek strážní, započitatelný do výsluž- 
ného (§ 3 zákona ze dne 13. července 1922, 
č. 230 Sb. z. a n.), činí:

a) u sboru uniformované stráže
bezpečnosti ročně .............................1800 Kč

b) u sboru neuniformované stráže
bezpečnosti ročně.............................1440 „

Léčebné.

§ 57.

Náklady za léčbu, jejíž nutnost vznikla vý
konem služby, hradí se z pokladny státní.

Léčba v nemocnici.

§ 58.

V případě nemoci jsou členové sboru vázá
ni, aby se, je-li jim to na základě posudku
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úředního lékaře přikázáno, dali léčiti v ne
mocnici.

Použití zbraně.

§ 60.
Toto nařízení nabude účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr vnitra v dohodě 
se zúčastněnými ministry.

§ 59.

Každé nesprávné použití zbraně se bez 
újmy stíhání trestního trestá také discipli
nárně.

O každém použití zbraně musí býti služeb
nímu úřadu učiněno ihned podrobné ozná
mení.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v.
Dr. Dolanský v. r. 
L. Novák v. r. 
Šrámek v. r. 
Tučný v. r.

černý v. r.
Staněk v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Vrbc iský v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

Státní tiskárna v Praze.


