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201.

Vládní nařízení
ze dne 18. října 1923,
kterým se upravují služební poměry pohra
niční finanční stráže.
Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 1 a 8 zákona ze dne 12. prosince
1919, č. 28 Sb. z. a n. ai 1920, o reorganisaci
finanční stráže:
§ 1.
Pohraniční finanční stráž jest ozbrojený a
předepsaným stejnokrojem (vládní nařízení
ze dne 7. září 1920, č. 530 Sb. z. a n., o stejno
kroji pro pohraniční finanční stráž) opatřený
sbor, jehož kázeň je přizpůsobena kázni voj enské.
§ 2.
K působnosti pohraniční finanční stráže
náleží:
1. Střežili celní hranice, pohraniční okres
a dopravu zboží v pohraničním pásmu ve
smyslu celního a monopolního řádu, dodatků
k němu a příslušných předpisů a bdíti nad
tím, aby zachovávány byly celní předpisy, ze
jména o překročování celní čáry.
2. Výkonem strážní služby jednak zabra
ňovat! podloudnictví a důchodkovým přestup
kům, jednak odkrývati podloudnictví a důchodkové přestupky spáchané při dovozu,
průvozu a vývozu zboží přes hranice a při
jednáních s tím souvisejících, konati za tím
účelem domovní prohlídky dle předpisů cel
ního a monopolního řádu a jiných důchodkových předpisů a spolupůsobiti při trestním říření důchodkovém.
3. Napomáhati celním úřadům při jich
úředních výkonech a dle potřeby zastupovat!
celní úředníky; dále za účelem řá,dného pro

vádění pohraniční služby a dohledu na do
pravu zboží nahlížeti do celních zápisů a
dokladů.
4. Zabraňovat! vstup do území republiky
a výstup z tohoto území osobám, které se ne
mohou náležitě prokázati, zejména vojenským
sběhům.
5. Pomáhati v případech předpisy stano
vených na výzvu příslušného úřadu při pro
vádění opatření k ochraně veřejné bezpeč
nosti.
6. Spolupůsobiti dle zvláštních předpisů při
vojenské ochraně hranic.
7. Konati veškeré úkony představenými
úřady jí zvlášť uložené.
§ 3.
í1) Sbor pohraniční finanční stráže skládá
se z úředníků a nepragmatikálních podúředníků. úředníci náležejí do skupiny E dle § 52
služební pragmatiky, podúředníei jsou co do
služebních požitků postaveni na roveň podúředníkům pragmátikáíním.
(2) Služební poměry úřednictva řídí se dle
služební pragmatiky, tohoto nařízení a slu
žebního předpisu; služební poměry podúřednictva dle tohoto nařízení a služebního před
pisu.
§ 4.
Ku přijetí k pohraniční finanční stráži vy
žaduje se mimo všeobecné podmínky, přede
psané pro státní službu, průkaz o tom, že ža
datel vychodil s úspěchem tuzemskou trojtřídní školu měšťanskou, nebo že má vzdělání,
které lze pokládati za rovnocenné, že jest tě
lesně pro službu úplně způsobilý, nejméně
20 let stár a svobodného stavu. Ministerstvo
financí může povoliti úchylky od těchto před
pisů co do školního vzdělání, stáří a stavu
platných.
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§ 5.
Podmínkou pro jmenování úředníkem po
hraniční finanční stráže jest úspěšné vyko
nání odborné zkoušky. Rozsah, způsob a
ostatní podmínky zkoušky stanoví dle potřeb
služebních ministerstvo financí.
*
§ 6.
Úřední tituly příslušníků pohraniční fi
nanční stráže dle jich pořadí jsou tyto:
1. Podúředníci:
a) dozorce pohraniční finanční stráže,
b) naddozorce pohraniční finanční stráže,
c) respicient pohraniční finanční stráže,
d) vrchní respicient pohraniční finanční
stráže.
2. úředníci:
a) kontrolor pohraniční finanční stráže
v X. hodn. třídě,
b) inspektor . pohraniční finanční stráže
v IX. hodn. třídě,
c) vrchní inspektor pohraniční finanční
stráže v VIII. hodn. třídě.
§ 7.
I.
(1) Přijetí k pohraniční finanční stráži
děje se zpravidla na zkoušku, a to jmenová
ním dozorcem pohraniční finanční stráže. Bě
hem zkušební doby může dozorce kdykoliv
bez udání důvodů býti služby zproštěn finanč
ním úřadem II. stolice.
(2) Po uplynutí jednoroční doby budou do
zorci, vykazují-li uspokojivou službu a těles
nou způsobilost, trvale ustanoveni a současně
jmenováni naddozorci s účinností od počátku
druhého služebního roku. Doba na zkoušku
započte se naddozorcům do dalšího postupu.
(3) Dozorci obdrží požitky nejnižšího pla
tového stupně pro podúřednlky, pokud jim
z důvodu předcházející započitatelné služby
nebudou přiznány požitky vyšší.
(4) Po celkem 81eté skutečné službě u po
hraniční finanční stráže a při nejméně dobré
kvalifikaci budou naddozorci jmenováni respicienty a tito za předpokladu stejné kvalifi
kace po další 121eté skutečné službě u pohra
niční finanční stráže vrchními respicienty.
(5) Finanční úřad II. stolice může trvale
ustanovené podúředníky, ve službě velmi za
sloužilé jmenovati po kratší nežli svrchu uve
dené skutečné službě, a to respicienty po nej

méně 61eté a vrchními respicienty po nejméně
121eté službě.
(6) Dosavadní vrchní strážmistři pohra
niční finanční stráže, kteří vykazují kratší
než osmiletou skutečnou službu u pohraniční
finanční stráže, budou jmenováni respicienty
pohraniční finanční stráže.
II.

(7) Úředníci jsou pravidelně jmenováni
z podúředníků pohraniční finanční stráže,
úchylky od toho může výjimečně povolili mi
nisterstvo financí.
(8) Nárok na převzetí do stavu úřednictva
mají podúředníci, kteří vykazují nejméně 12letou skutečnou služební dobu u pohraniční
finanční stráže, kteří vykonali s úspěchem od
bornou zkoušku (§ 5) a jsou dle své služební
kvalifikace schopni úspěšně zastávati místo
úředníka pohraniční finanční stráže. Ve výji
mečných, zvláštního zřetele hodných přípa
dech může ministerstvo financí povoliti zkrá
cení služební doby předepsané pro jmenování
úředníkem.
(9) Převzetí podúředníka do stavu úřednic
kého děje se jmenováním do nej nižší, t. j.
X. hodnostní třídy. Zařádění do vyšších po
žitků než 1. stupně této hodnostní třídy pro
vede se na poprvé dle dosavadního služného
podúřednického. Doba ztrávená v platovém
stupni podúřednickém, na základě kterého na
stane přeřadění, započte se do postupu v úřed
nickém schématu. Nekryje-li se služné podúřednické s tím kterým platovým stupněm
úřednického schématu, nastupuje zařádění do
stupně nejblíže vyššího, při čemž však za
počtení služby ztrávené v posledním stupni
podúřednického služného v každém případě
odpadá. Byl-li podúředník na základě těchto
ustanovení zařaděn do vyššího platového
stupně některé hodnostní třídy, započte se
mu doba potřebná dle ČI. I, § 2, zákona ze
dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., k do
sažení toho stupně do dalšího časového po
stupu. Zásadně nesmí jmenovaný utrpěli
újmy na svých posavadních požitcích. Případ
né rozdíly platové poukáží se až do jich vy
rovnání dalším postupem v úřednickém sché
matu jako doplňovací přídavek.
(10) Kdo nesplní všech shora vytčených
podmínek, nemůže býti jmenován úředníkem,
postupuje však dále v platových stupních pod
úřednického schématu.
§ 8.
(i) Aktivním příslušníkům pohraniční fi
nanční stráže přísluší kromě osobních požitků
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stanovených dle předpisů, platných pro státní
úředníky, případně podúředníky, tyto další
zvláštní přídavky:
1. Vrchním respicientům, kteří ztrávili již
3 léta v 13. stupni služného podúřednického,
může býti při úspěšném konání služby po
volen do pensijní základny jako služné započitatelný přídavek 300 Kč a po dalších třech
létech další přídavek ročních 300 Kč.
2. A. úředníci i podúředníci pohraniční fi
nanční stráže obdrží za hraniční službu do
pensijní základny jako služné započitatelný
hraniční přídavek, a to:
•
a) v 1. až 4. roce hraniční služby 300 Kč,
b) v 5.
7. yy
480 Kč,
yy
yy
c) v 8. >> 10. yy
660 Kč,
yy
_ yy
d) v 11. jy 13. yy
900
Kč,
yy
yy
e) v 14. yy 16. yy
1140 Kč,
yy
yy
f) v 17. yy 19. yy
1380 Kč,
yy
yy
g) v 20. yy 22. yy
1620 Kč,
yy
yy
h) v 23. yy 25. yy
1860 Kč,
yy
yy
ch) od 26. roku hraniční služby . . 2100 Kč
ročně.
Hraniční službou jest rozuměti veškeré slu
žební úkony pohraniční finanční stráže v po
hraničním pásmu, vyjímajíc službu v podni
cích stálému důchodkovému dozoru podrobe
ných.
úředníci i podúředníci, kteří jsou v době,
kdy nabude toto nařízení účinnosti, v aktivní
službě, obdrží hraniční přídavek ve výši, od
povídající skutečné době v hraniční službě
ztrávené, a postupují dále ve stupnicích to
hoto přídavku.
Pro vyměření hraničního přídavku počítá
se za jeden rok hraniční služby buď nepře
rušená doba jednoho celého kalendářního
roku, neb při přerušení této služby během
kalendářního roku doba 365 dnů. Doba ne
moci, neb normální dovolené se za přerušení
hraniční služby nepovažuje.
B. úředníkům pohraniční finanční stráže,
kteří nevyšli z řad podúředníků pohraniční
finanční stráže, po případě z řad zřízenců bý
valé finanční stráže, náleží za službu, pod bo
dem 2 A tohoto pragrafu uvedenou, zvláštní
úřednický přídavek, jehož výše činí ročně
u úředníků s ročním platem
a)
b)
c)
d)

od 6.480 Kč až do 7.536 Kč 900 Kč,
„ 8.052 Kč „ „
9.636 Kč 1200 Kč,
„ 10.152 Kč „ „ 11.904 Kč 1500 Kč,
„ 12.780 Kč výše....
1800 Kč.
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Zvláštní hraniční přídavek úřednický stane
se přídavkem trvalým a do pensijní základny
stejně jako služné započitatelným, pakliže
úředník ztrávil v platech, k nimž náleží ten
který hraniční přídavek, buď celou dobu ve
hraniční službě aneb aspoň odbyl v téže služ
bě, jsa v požitcích pod bodem 2 B a) 4 léta,
pod bodem 2 B b), c) a d) po 5 letech.
C. Doba suspense se ze započtení pro oba
hraniční přídavky vylučuje u úředníků pouze
v případech uvedených v 1. odstavci §u 149
služ. pragmatiky, u podúředníků pak v ana
logických případech. Při výměře alimentač
ních požitků následkem suspense považuje se
hraniční přídavek za část služného.
D. Ministerstvo financí jest zmocněno
v jednotlivých zvláštního zřetele hodných pří
padech přiznati hraniční přídavek i tenkráte,
nejde-li o hraniční službu.
3. Všem aktivním příslušníkům pohraniční
finanční stráže přináleží příspěvek na stejno
kroj roční částkou 380 Kč. Po dobu mimo
řádných poměrů jest ministerstvo financí
zmocněno k tomuto příspěvku povoliti dru
hotní přídavek.
4. Na udržování řemení a výzbroje náleží
každému příslušníku pohraniční finanční
stráže částka ročních 24 Kč.
(2) Veškeré zvláštní požitky pohraniční fi
nanční stráže v tomto paragrafu uvedené vy
plácí se vždy 1. dne každého měsíce předem.
§ 9.
Zvláštní požitky pohraniční finanční stráže
vyplývající ze zvláštních poměrů služby (jako
stravné, cestovné a pod.) upraví ministerstvo
financí.
§ 10.
Úředníkům konajícím službu při úřadech
pohraniční finanční stráže, vyjímajíc oddělení
a inspektoráty zřízené při celních úřadech
nebo v podnicích stálému důchodkovému do
zoru podléhajících, přísluší místo diet pau
šální náhrada. Vedle této náhrady stanoví se
pro ně cestovní paušál. Výši obojího paušálu,
jakož i podmínky nároku stanoví ministerstvo
financí. Toto ministerstvo může též oněm
úředníkům, kteří jsou přiděleni vedoucím fi
nančním úřadům, povoliti výjimečně přísluš
ný dietní paušál.
§ 11.
í1) Služba pohraniční finanční stráže koná
se pravidelně ve stejnokroji s výzbrojí. (Nař.
č. 530/1920 Sb. z. a n.)
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(2) šarže podúředníků na stejnokroji vy
značí se takto:
Dozorce: postříbřeným hladkým knoflíč
kem, umístěným uprostřed dolejší polovice
podkladu, na levém rukávu kabátu neb pláště.
Naddozorce: dvěma pásky 6 mm širokými
nad sebou umístěnými.
Respicient: jedním páskem 15 mm širokým
a jedním páskem 6 mm širokým, umístěným
nad širším páskem.
Vrchní respicient: jedním páskem 15 mm
širokým a dvěma pásky 6 mm širokými.
Podúředníci, kteří jsou trvale pověřeni
správou oddělení, případně inspektorátu, ne
sou po dobu zastávání této funkce kol okrajů
výložků límce 2 mm širokou stříbrnou pásko
vou ozdobu.
(s) Tím mění se čl. II, bod 10, lit. d), výše
cit. vládního nařízení. Ostatní ustanovení to
hoto vládního nařízení zůstávají v platnosti.
§12.
Pohraniční finanční stráži přísluší za vý‘ kónu služby ochrana stráží veřejných. Sou
dům, představenstvům obcí, vojenským veli
telům a všem veřejným úřadům jest uloženo,
aby, kdykoliv je pohraniční finanční stráž
u výkonu služby za pomoc požádá, ji bez pro
dlení a účinně podporovaly.
§13.
Zaopatřovací požitky příslušníků pohra
niční finanční stráže a jich pozůstalých řídí
se dle předpisů platných pro úředníky, pří
padně podúředníky a jejich pozůstalé s od
chylkami v tomto nařízení (§ 8, bod 1. a 2.)
uvedenými, jakož i s tou další výhodou, že při
vyměřování výslužného příslušníků tohoto
sboru čítá se každý ve stavu podúřednictva
(býv. zřízeneetva) ztrávený plný rok za 16
měsíců. Tato výhoda neplatí ode dne vyhlá
šení tohoto nařízení pro dobu, po kterou byl
podúředník pohraniční finanční stráže při
dělen výhradně jen ke kancelářské službě,
která se započítá pro výměru výslužného
jednoduše. Při výpočtu celé služební doby
čítá se zlomek posledního roku větší 6 mě
síců za celý rok.
§ 14.
(!) Pohraniční finanční stráž podléhá ve
doucím finančním úřadům a jest seskupena
v oddělení pohraniční finanční stráže. Ně
kolik oddělení tvoří inspektorát pohraniční
finanční stráže, více těchto inspektorátů

vrchní inspektorát pohraniční finanční stráže.
Vrchní inspektoráty jsou zřízeny jako samo
statná oddělení při vedoucích finančních úřa
dech I. stolice. U kterých z těchto úřadů má
býti vrchní inspektorát, případně ve kterých
místech mají býti inspektoráty a oddělení zří
zeny a jaký služební obvod má jim býti při
dělen, stanoví k návrhu zemských finančních
úřadů ministerstvo financí. Toto může z dů
ležitých důvodů povoliti, aby vrchní inspekto
rát byl umístěn i mimo sídlo finančních úřadů
I. stolice.
(2) U zemských finančních úřadů, jakož
i v ministerstvu financí spravuje služební a
osobní záležitosti pohraniční finanční stráže
referent pohraniční finanční stráže. Zemští
referenti, případně jich zástupci fungují jako
zemští in pektoři a přísluší jim dozor na vý
kon služby pohraniční finanční stráže v ob
vodu příslušného zemského finančního úřadu.
Funkcí ústředního inspektora pohraniční fi
nanční stráže pověřen jest konceptní úředník
přidělený příslušnému referátu ministerstva
financí, kterému přísluší dozor na výkon služ
by v území celostátním.
§ 15.
(1) úřednická místa manipulační a kance
lářská u finančních úřadů, jež mají býti ve
smyslu čl. I, bod 2. a 3., vládního nařízení ze
dne 30. května 1922, č. 202 Sb. z. a n., v prve
řadě propůjčována legionářům, buďtež obsa
zována především býv. legionáři, sloužícími
u pohraniční finanční stráže, vykazuj í-li pře
depsané podmínky pro zmíněná úřednická
místa.
(2) Přeřadění podúředníků pohraniční fi
nanční stráže, býv. legionářů, do stavu kan
celářských a manipulačních úředníků stane
se dle obdoby odd. II. §u 7 tohoto nařízení.
(s) Při tomto převzetí pozbývají všichni
příslušníci pohraniční finanční stráže nároku
na získaný hraniční přídavek.
(4) Propůjčování volných míst manipulač
ních a kancelářských úředníků, oficiantů a
pomocníků oněm příslušníkům sboru pohra
niční finanční stráže, kteří nevyšli z řad ^legio
nářských, vyhrazuje se pozdější úpravě.
Přechodná ustanovení.
§ 16.
(i) Příslušníkům pohraniční finanční strá
že déle 5 let sloužícím, jimž z jakéhokoliv dů
vodu nelze přiznat! hraniční přídavek, vyzna
čený v § 8, bod 2 A, přizná se na poprvé do
pensijní základny započitatelný hraniční pří-
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dávek dle celkové jich služební doby skutečně
ztrávené u pohraniční finanční stráže (býv.
finanční stráže), a to:
po 5 letech .... . 300 Kč,
. 480 Kč,
12
.
.
o
.
. 660 Kč,
16
....
.
900 Kč,
19
....
. 1140 Kč,
22
....
. 1380 Kč,
25
....
. 1620 Kč,
28
....
. 1860 Kč a
31
....
. 2100 Kč.
34
....
ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

ff

f?

ff

ff

(2) Poukáže-li se hraniční přídavek tímto
způsobem, jest pro nápad nejblíže vyššího
hraničního přídavku vyznačeného v § 8, bod
2 A, tohoto nařízení předpokládati, že ten
který příslušník pohraniční finanční stráže
vykazuje v den účinnosti tohoto nařízení onu
nej nižší výměru hraniční služby, jíž jest za
potřebí dle § 8, bod 2 A, k dosažení hranič
ního přídavku stejné výše. Přídavek tento zů
stává rovněž zachován při přestupu do ji
ného oboru finanční služby.
§ 17.
(1) Zemské finanční úřady poukáží oněm
příslušníkům pohraniční finanční stráže, kteří
v době účinnosti tohoto nařízení jsou
v aktivní službě, ty požitky, na něž dle tohoto
nařízení mají nárok. Tentýž úřad provede
jmenování úředníků v X. a IX. hodnostní
třídě, jakož i všech podúředníků na základě
ustanovení §§ 6 a 7 tohoto nařízení.
(2) Služba u býv. finanční stráže jest na
roven postavena službě u pohraniční finanční
stráže.
(s) Zkoušku odbornou předepsanou v § 5
tohoto nařízení nahrazují následující před vy
dáním tohoto nařízení vykonané zkoušky, a
to: bývalá potravní, úřednická, stará celní,
nižší celní a respicientská.
§ 18.
Ministru financí se ukládá, aby vydal nový
služební předpis pro pohraniční finanční
stráž.
§ 19.

845

z. a n., o zřízení a služebních poměrech po
hraniční finanční stráže, a nabývá účinnosti
dnem 1. července 1923.
(2) Provedení ukládá se ministru financí.
švehla v. r.

Dr. Dolanský v. r.
Malypetr v. r.
Novák v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný
v. r.
Bechyně v. r.
Habrman v. r.
Srba v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Tučný v. r.
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r.
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Vyhláška ministra sociální péče
ze dne 5. října 1923
o mzdách za šití v konfekci textilního zboží
objednaného pro vojenskou správu.
Komise pro krejčovské práce, zřízená po
dle ministerského nařízení ze dne 16. listo
padu 1917, čís. 448 ř. z., pokud se týče mini
sterského nařízení ze dne 9. března 1918,
čís. 91 ř. z., usnesla se stanovití mzdové sazby
za zhotovení voj enskýeh letních blůz a letních
kalhot takto:
Předmět

v místech

h

Kč
letní
kalhoty

I. třídy
II. třídy

letní
blnza

I. třídy
II. třídy

domácká |
práce
|

dílenská
práce

h

Kč

7 85
7 06

8 63

01
11 71

14 31

13

7

76

12 88

Místa I. třídy jsou: Velká Praha, Velké
Brno, Prostějov, Boskovice a všechna místa,
v nichž sídlí obchodní a živnostenská komora.
Místa II. třídy jsou: Všechna ostatní
místa.
Tyto mzdové sazby platí pro zhotovení
oněch shora uvedených součástek vojenských
stejnokrojů, jichž dodávky byly zadány po
čínaje dnem 1. září 1923.

í1) Toto nařízení nastupuje na místo na
řízení vlády ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb.
Státní tiskárna v Praze.

Habrman v. r.
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