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Ke státním zaměstnancům počítají se také 
vojenští gážisté a příslušníci četnictva.

Přeložený státní zaměstnanec jest povinen 
uposlechnouti vyzvání úřadu, jemuž jest při
dělen, aby v určité lhůtě výpovědní nedal vý
povědi ze svého bytu, nebo, byl-li mu v novém 
služebním místě zajištěn byt podle tohoto zá
kona nebo jiným způsobem, aby v určité lhůtě 
dal výpověď z dosavadního bytu nebo aby 
včas učinil oznámení podle odst. 8. o tom, že 
zajištěný byt přijímá.

Totéž, co o státních zaměstnancích, platí 
obdobně o zaměstnancích železnic, sloužících 
veřejné dopravě, mimo zaměstnance drah po
uličních.

Řízení, spojené se zajištěním bytů státních 
a železničních zaměstnanců, budiž upraveno 
nařízením.

§ 17.
Proti rozhodnutí obce, kterým bylo odepře

no povolení k pronájmu podle §§ 9 a 11, může 
býti podána u obce dp 8 dnů stížnost. V roz
hodnutí obce budiž mimo stručné odůvodnění 
uvedeno také výslovné poučení o právu stíž
nosti. O stížnosti rozhoduje nadřízený úřad 
politický (nadřízená administrativní vrch
nost) s konečnou platností.

Z rozhodnutí okresní správy politické (ma
gistrátu) podle § 2, odst. 1., a §§ 7 a 13 lze 
se odvolati do 8 dnů po doručení k zemské 
správě politické, která rozhoduje s konečnou 
platností.

Proti rozhodnutí zemského úřadu politi
ckého (župana), kterým nebylo schváleno 
usnesení obecního zastupitelstva podle § 9 
nebo kterým byl zajištěn byt podle § 13, odst. 
2., není opravného- prostředku.

§ 22.

Zákon tento nabude účinnosti čtrnáctého 
dne po vyhlášení a platí do 31. prosince 1924.

Č1 á n e k II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede jej ministr sociální péče v do

hodě s ministrem spravedlnosti a ministrem 
■Vnitra.

T. G. Masaryk v. r. 

Malypetr v. r. 

Habrman v. r.

88.
Vládní nařízení 

ze dne 26. dubna 1923
o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných 
a občanských na Slovensku, vydržovaných 

obcemi nebo náboženskými společnostmi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 23. května 1919, čís. 274 
Sb. z. a n.:

§ 1.

Platnost nařízení vlády republiky českoslo
venské ze dne 22. prosince 1922, ě. 380 Sb. 
z. a n., o drahotní výpomoci učitelstvu škol 
obecných a občanských na Slovensku, vydržo
vaných obcemi nebo náboženskými společnost
mi, prodlužuje se do 31. prosince 1923.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
1. května 1923. Provedením jeho pověřuje se 
ministr školství a národní osvěty v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Novák v. r. 
Stříbrný v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r. 
Habrman v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Kállay v. r.

Srba v. r.,
též za ministra Bechyně.

Státní tiskárna v Praze.
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89.

Vládní nařízení 
ze dne 20. dubna 1923

o služebním stejnokroji celních úředníků.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle předposledního odstavce §u 41 zákona 
ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z., o služebním 
poměru státních úředníků a státních zřízenců 
(služební pragmatiky):

§ 1.

Ustanovení všeobecná.

Celní úředníci jsou povinni nositi přede
psaný služební stejnokroj ve vnější výkonné 
službě, ve které se stýkají s cestujícím obe
censtvem.

Služební stejnokroj skládá se z čapky, 
blůzy, dlouhých kalhot a pláště nebo plá
štěnky. K tomuto stejnokroji nosí se šedé ru
kavice z přírodní kůže nebo pletené rukavice 
šedé barvy.

úředníkům, kteří mají titul nebo hodnost 
vyšší hodnostní třídy, přísluší stejnokroj po- 
dle titulu nebo vyšší hodnostní třídy, úřed
ničtí čekatelé nosí stejnokroj jako úředníci, 
avšak bez vyznačení předepsaného pro hod
nostní třídy.

Ve služebním stejnokroji vykonává se po
zdrav tak, že se zdvihne pravá ruka obrácená 
dlaní do předu, aby se dotýkala koncem prstů 
štítku čapky; prsty i dlaň jsou vzpřímeny, 
palec.ruky dlužno přitáhnouti ke dlani.

§ 2.

Popis stejnokroje úředníků 
skupiny C.

1. čapka.
Čapka (obrazec č. 1.) z tmavozeleného 

sukna jest plochého tvaru, vpředu i vzadu 
8—9 cm vysoká, má vyztužené rovné dýnko, 
stěny rovněž vyztužené a vodorovný štítek 
tvaru mírně hranatého z lakové kůže. Uvnitř 
kolem dolního okraje jest kožené potítko. 
Zevně kolem dolního okraje čapky vinou se 
těsně vedle sebe dvě 5 mm široké, ploché, 
zlaté leonské šňůry s rýhou uprostřed. Na 
štítek jest volně položena šňůra pletená ze 
dvou zlatých dvojpramenných šňůrek, jejíž 
konce jsou připevněny po stranách čapky 
malým kovovým knoflíkem. Kolem hořejšího 
okraje čapky vine Sé 5 mm široká, uprostřed 
rýhovaná plochá zlatá šňůra leonská. Vpředu 
čapky jest uprostřed nahoře umístěn odznak 
(obrazec č. 2.) kruhovitého tvaru o průměru 
5 cm tak, že jeho horní okraj kryje leonskou 
šňůru. Tento odznak skládá se z malého stát
ního znaku v heraldických barvách (dvoj- 
ocasý lev vyšitý na štítě z červeného sukna) 
a z ozdobného lemu, jejž tvoří dvojřadý, dole 
zauzlený věnec zlatém vyšitých lipových 
lístků. Podklad odznaku tvoří světle zelené 
sukno.

2. Blůza.
Blůza (obrazec č. 3.) ze sukna barvy 

tmavozelené jest tak dlouhá, že kryje sed. 
Límec jest jednoduchý, stojatý, asi 5 cm vy
soký a má na každém konci výložku ze světle- 
zeleného sukna s iniciálkou C zlatém vyšitou 
(obrazec č. 4.). Blůza má dvě náprsní kapsy 
15 cm široké a 19 cm hluboké a dvě dolní 
kapsy 16 cm široké a 19 cm hluboké; všechny
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kapsy jsou šity ze spoda a překlopeny troj
zubců rovnou patkou 4 cm, uprostřed 6-5 cm 
širokou. Blůza zapíná se u límce háčkem a na 
těle šesti hladkými kostěnými knoflíky do 
spodní lišty levé přednice.

3. Kalhoty.
Kalhoty (obrazec č. 5.) z tmavošedého 

sukna jsou dlouhé, jsou zhotoveny ze dvou 
předních a dvou zadních dílů a v pase podšity. 
V hořejší části přednic jsou všity kapsy 
16 cm široké a 30 cm hluboké. V létě jest 
dovoleno nositi kalhoty barvy bílé nebo ká
vové.

4. Plášť.

Plášť (obrazec č. 6. a 7.) ze sukna barvy 
tmavozelené jest opatřen po celé délce podšív
kou a šit v takových rozměrech, aby mohla 
býti pod ním volně nošena blůza a aby jím 
bylo přikryto tělo asi 25 cm pod kolena. Plášť 
je šit ze dvou přednic, z dvoudílného zadku, 
dvou rukávů a límce. Přeložený límec jest 
8 cm vysoký, oba konce jsou zaokrouhleny, a 
je-li límec vyhrnut, vzdáleny od sebe 25 mm. 
Na levé spodní straně límce jest přišita sou
kenná krční spona 5 cm široká s dírkou, na 
pravé pak malý kostěný knoflík. Na každém 
konci límce jest přišita výložka ze světle- 
zeleného sukna s iniciálkou C zlatém vyšitou 
(obrazec č. 4.).

Každá přednice jest opatřena 6 od sebe 
stejně vzdálenými velkými kovovými knoflíky 
a 6 dírkami tak, aby vzdálenost mezi oběma 
nejhořejšími knoflíky činila 18 cm a mezi nej- 
dolejšími 14 cm, když se plášť zapne. Na 
každé přednici jest v dolflí části kapsa 18 cm 
široká a 20 cm hluboká s rovnými patkami 
20 cm dlouhými a 10 cm širokými a podšitými 
látkou. Uvnitř pláště na levé straně ve výši 
spodního okraje průramku jest náprsní kapsa 
18 cm široká a 20 cm hluboká. Ve výši pasu 
vzadu jest 6 cm široká a 32—37 cm dlouhá 
látková spona, zapjatá na koncích na velké 
kovové knoflíky, které jsou přišity na podélné 
20 cm dlouhé a 4 cm široké patce, všité do po
délného švu. Sámka v zádech je sešita až ke 
sponě. Rozparek jest 40—60 cm dlouhý, má 
na pravé liště 4 malé kovové knoflíky a na 
levé 4 dírky.

Na dolní části rukávů jest přišita 20 cm 
vysoká výložka z látky jako plášť, která 
shrnuta'prodlužuje rukáv.

5. Pláštěnka.
Pláštěnka (obrazec č. 8) ze sukna tmavo- 

zelené barvy je šita ze dvou přednic, zadku a

límce a jest tak dlouhá, aby sahala asi 25 cm 
pod kolena. Přednice jsou opatřeny otvory 
35 cm dlouhými. Na pravé straně jest 6 ko
stěných knoflíků, na levé pak 6 dírek na liště 
vyšitých. Pod límcem jest připevněna kápě. -

Na každém konci límce jest přišita výložka 
ze světlezeleného sukna s iniciálkou C zlatém 
vyšitou (obrazec č. 3.).

6. Knoflíky a tvar výložek.

Kovové knoflíky jsou zhotoveny z mosaz
ného plechu, jsou hladké, mdle pozlacené. 
Průměr velkého knoflíku činí 21 mm, malého 
15 mm. Výložky mají tvar podle obrazce č. 3.

7. Odznaky.

Hodnostní třída vyznačuje se na blůze lo
menými zlatými páskami našitými na sou
kenném podkladě barvy světle zelené, jenž se 
umístí do středu hořejší polovice levého ru
kávu, a to v nadloktí. Podklad má podobu 
štítku, jenž jest na každé straně 7 cm, ve 
špičce pak 9 cm vysoký a 6 cm široký; na 
okrajích jest obšit zlatém. V hořejší polovici 
podkladu jest vyšit malý státní znak (obra
zec č. 9.).

Jednotlivé hodnostní třídy vyznačují se 
takto:

XI. hodnostní třída jedním páskem 6 mm 
širokým,

X. >> 77 dvěma pásky 6 mm 
širokými nad sebou 
umístěnými,

IX. >7 77 třemi pásky 6 mm 
širokými nad sebou 
umístěnými,

VIII. 7) 77 jedním páskem 12mm 
širokým a jedním pás
kem 6 mm širokým, 
umístěným nad širším 
páskem,

VIL 77 77 jedním páskem 12 mm 
širokým a dvěma pás
ky 6 mm širokými, 
umístěnými nad sebou 
nad širším páskem,

VI. 77 77 jedním páskem 12 mm 
širokým a třemi pás
ky 6 mm širokými, 
umístěnými nad sebou 
nad širším páskem.
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Zlaté pásky našijí se tak, aby první pásek 
byl našit ve vzdálenosti 2 mm od okraje sou
kenného obdélníku (podkladu); jednotlivé 
zlaté pásky jsou od sebe vzdáleny vždy 2 mm.

Odznakem příslušnosti k celním úřadům 
jest iniciálka C vyšitá zlatém na výložkách.

20. října 1889, č. 176 ř. z., se všemi dodatky 
a nařízení býv. uherského ministerstva fi
nancí ze dne 14. srpna 1881, č. 55.773, i s pří
slušným předpisem a návodem.

§ 5-

' § 3.
Popis stejnokroje pro úředníky 

skupiny E.

Služební stejnokroj úředníků skupiny E má 
tentýž střih jako úředníků skupiny C a liší 
se od něho tím, že jest zhotoven ze sukna 
barvy šedozelené.

§4.
Tímto nařízením zrušuje se pro celní úřed

níky nařízení veškerého ministerstva ze dne

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. června 
1923; provede je ministr financí.

Bečka v. r. 
Novák v. r. 
Srba v. r. 
Šrámek v. r. 
Tučný v. r. 
Udržal v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Habrman v. r.

Obrazce k nařízení ze dne 20. dubna 1923, č. 89 Sb. z. a n.

^Obrazec č.1.
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Obrazec č.2.
Obrazec č.4.

Obrazec č. 5

Obrazec č. 3.
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