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Článek II.
§ 19.
Při novém neb opětném přijetí do četnické
služby po dni 8. června 1922 (§ 10)^ započítá
úřad, který toto přijetí provede, dřívější vo
jenskou a četnickou službu pro zařádění a po
stup v požitcích takto:
1. Důstojníci a poddůstojníci z povolání
(gážisté mimo hodnostní třídy) zařadí se do
toho platového stupně, kterého v té době ve
vojsku dosáhli, při čemž se jim doba ztrávená v tomto stupni započítá do dalšího po
stupu.
2. Jiným nově neb opětně přijatým přísluš
níkům četnictva započítá se při definitivním
jmenování vojenská presenční služba, pokud
nebyla z trestu prodloužena, a voj enská služba
válečná, t. j. služba konaná z důvodu mobilisace, svolání domobrany a částečného neb
úplného doplnění na válečný stav, pak even
tuelní dřívější služba četnická, plně. Doba
zproštění od konání vojenské služby válečné
se nezapoěítá.
Válečná pololetí připočítají se těm z nich,
kteří sloužili od povolání v době válečné
(1914—1919) nepřetržitě v činné službě vo
jenské a měli nárok na připočtení válečných
půlletí v dřívějším poměru vojenském, a buď
přešli bezprostředně (během 1. měsíce ode
dne propuštění) z této do četnické služby
anebo se nejdéle do měsíce po propuštění
z této nepřetržité činné služby vojenské uchá
zeli o přijmutí k četnictvu.
3. Bývalým legionářům započte se ještě
služba ztrávená v legiích podle ustanovení zá
kona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z.
a n., pokud se týče vládního nařízení ze dne
4. března 1920, č. 151 Sb. z. a n.
§

20.

Započtení určitého období dřívější civilní
státní služby, služby veřejné nebo jí na ro
ven postavené, pak eventuelně soukromého
zaměstnání může povoliti na odůvodněnou žá
dost ministerstvo vnitra v dohodě s mini
sterstvem financí, avšak teprve po definitiv
ním ustanovení (§ 6, odstavec 9., zákona ze
dne 19. března 1920, č. 186 Sb. z. a n.).
článek III.
§ 21.
Toto nařízení nabývá účinnosti, pokud
v něm není jinak stanoveno, dnem 1. ledna

1921; jeho provedení ukládá se ministru
vnitra.
Udržal v. r.
Dr. Bolanský v. r.
černý v. r.
Staněk v. r.
Šrámek v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Habrman v. r.
Srba v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Bérec v. r.
Tučný v. r.
Dr. Mičura v. r.

Vyhláška ministra financí
zě dne 2. listopadu 1922,
kterou se stanoví den, jímž se končí válečný
stav podle § 12 nařízení ministerstva financí
ze dne 23. dubna 1917, č. 179 ř. z., o výjimečliých ustanoveních práva poplatkového z dů
vodu zvláštních poměrů způsobených válkou.
Podle § 12 nařízení ministerstva financí ze
dne 23. dubna 1917, č. 179 ř. z., se stanoví za
den, jímž má býti pro používání tohoto naří
zení válečný stav pokládán za skončený,
31. říjen 1922.
Dr. Rašín v. r.

Nařízení vlády rejouBílký československé
ze dne 3. listopadu 1922,
kterým doplňuje se nařízení vlády republiky
československé ze dne 21. října 1922, č. 305
Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy k § 75
zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n.
.(zákona náhradového), ve znění novely ze dne
13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopa
tření trvalých zaměstnanců na velkém ma
jetku pozemkovém.
Na základě § 75 zákona ze dne 8. dubna
1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového),
ve znění novely ze dne 13. července 1922,
č. 220 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1.
Nařízení vlády republiky československé ze
dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., kterým
vydávají se předpisy k § 75 zákona ze dne
8‘. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona ná
hradového), ve znění novely ze dne 13. čer
vence 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření
trvalých zaměstnanců na velkém majetku po
zemkovém, doplňuje se přílohou A, jíž dovo
lává se § 17, odst. 4., č. 1., jmenovaného naří
zení, tohoto znění:

