
Ročník 1924, 25

Sbírka zákonů a nařízení
češlcosloveo&I&él^o.

Částka 5. Vydána dne 10. ledna 1924.

Obsah: (10. a 11.) 10. Nařízeni, jímž se provádějí některá ustanovení zákona o vojenských služeb
ních požitcích a novely k němu. — 11. Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze 
státního melioračního fondu.

10.
Vládní nařízení 

ze dne 20. prosince 1923,
jímž se provádějí některá ustanovení zákona 
o vojenských služebních požitcích a novely 

k němu.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 25 zákona ze dne 19. března 1920, 
č. 195 Sb. z. a h., o úpravě služebních požitků 
československého vojska, jakož i podle čl. 
XIII. zákona ze dne 4. července 1923, č. 152 
Sb. z. a n., jímž se mění, po případě doplňují 
některá ustanovení zákona o úpravě služeb
ních požitků čs. vojska ze dne 19. března 
1920, č. 195 Sb. z. a n., a jímž se vláda zmoc
ňuje, aby provedla propočítání služební doby 
vojenským gážistům podle zásad, stanove
ných pro státní zaměstnance zákonem ze dne
9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., a provádě
cího nařízení, vydaného k tomuto zákonu:

ČÁST I.

(K zák. č. 195/1920 Sb. z. a n.)

K DÍLU I. ZÁK.

Vojenští gážisté zařádění do hodnostních 
tříd a čekatelé.

K § 1 zák.

§ I-

S 1 u ž n ’é.

Služné vyplácí se v měsíčních částkách, 
které jsou splatný předem prvého dne kaž
dého měsíce.

K § 2 zák.

§ 2.
Místní přídavek.

Výše místního přídavku určuje se podle po
sádky, ve které jest dotčená vojenská osoba 
trvale službou přidělena.

K § 3 zák,

§ 3.

Vedlejší požitky aktivních 
g á ž i s t ů.

Čl. L, K § 3, vzt. 8, 11, 13 a 14, díl II. (pří
platek) vl. nař. č. 440/1921 Sb. z. a n. se zru
šuje a nahrazuje takto:

Vojenským osobám, konajícím činnou služ
bu, náleží při zvláštních výkonech služebních 
příplatek nebo přídavek a případně nocležné.

A. Příplatek.

(i) Při cvičeních ministerstvem národní 
obrany určených mimo velké armádní ma
névry, pro něž platí ustanovení zvláštní (od
stavec 3.), dále při transportu, asistencích 
konaných v obvodu vlastního služebního pů
sobiště (mužstvo v tomto případě vyjímajíc), 
hlídkách v službě pohraniční, ve školách a 
kursech mimo vlastní služební působiště, 
jichž trvání podle učebné osnovy nepřevyšuje 
dobu šesti měsíců, při místním služebním ří
zení, a to za podmínek stanovených v bodě 
III. vl. nař. č. 440/1921 Sb. z. a n., náleží za 
každý kalendářní den příplatek:

gážistům od VIII. hodnostní třídy výše
svobodným ..................................  Kc 1®' >
ženatým ........................................  Kc 1
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gážistům od XI. do IX. hodnostní třídy
svobodným .....................................  Kč 12-—,
ženatým .........................................  Kč 18-—;

podporučíkům, čekatelům a gážistům mimo 
hodnostní třídy

svobodným .....................................  Kč 8-—,
ženatým .........................................  Kč 12-—;
rotmistrům v záloze (nyní rot

ným) ........................................... Kč 3—,
mužstvu .........................................  Kč 1-—.

(2) Při asistencích konaných v obvodu po
sádky příslušejí mužstvu tyto příplatky:

a) rotmistrům v záloze (nyní rotným):

aa) při pomocných asistencích pří
platek ....................................  Kč 5-—,
doplněk ke stravnému.......... Kč 2-—;

bb) při ozbrojených asistencích
příplatek ..............................  Kč 3-—,
doplněk ke stravnému .........  Kč 2-—;

b) ostatnímu mužstvu:

aa) při pomocných asistencích
příplatek ..............................  Kč 3-—,

doplněk ke stravnému .........  Kč 2 — ;
bb) při ozbrojených asistencích

příplatek ..............................  Kč 1-—,
doplněk ke stravnému .......... Kč 2-—.

ad a) a b).

Doplněk ke stravnému 2 Kč náleží však jen 
tehdy, je-li na něj nárok podle usnesení vlády 
ze dne 7. prosince 1922 (pres. min. r. čj. 
35.621/22 m. r. ze dne 12. prosince 1922 — 
služ. předpis G-10.).

(3) při velkých vojenských cvičeních (ar
mádních manévrech) upravuje výši příplatku 
ministerstvo národní obrany. Výměra jeho 
nesmí však převyšovati příplatek podle od
stavce 1. více než o 25%.

(4) Příplatek náleží, nejde-li o asistence, 
jen tehdy, trvá-li služební výkon nepřetržitě 
nejméně 7 hodin a nemohl-li býti ukončen 
před 14. hodinou.

B. Přídavek.

(!) Při dočasném přidělení k službě mimo 
vlastní posádku a při asistencích konaných 
mimo obvod vlastního služebního působiště

(mužstvo v těchto případech vyjímajíc) ná
leží za každý kalendářní den přídavek:

III. hodnostní třídy . . . Kč 50—,
IV. >> yy . Kč 45 —
v. ff yy . Kč 41—,

VI. fy yy . Kč 36—,
VIL yy yy . Kč 83—,

VIII. yy yy . Kč 30—,
IX. yy yy . Kč 28—,
X. yy yy . Kč 27—,

. XI. yy yy . Kč 26—;
podporučíkům, čekatelům, gáži

stům mimo hodnostní třídy . . Kč 19-—.

(2) Mužstvu přísluší po dobu dočasného při
dělení mimo vlastní posádku, není-li po tuto 
dobu stravováno u některého vojskového 
útvaru (ústavu) v novém služebním působišti 
přídavek:
rotmistrům v záloze (nyní rotným) Kč 4-—, 
ostatnímu mužstvu........................ Kč 2-—.

(3) Při asistencích konaných mimo obvod 
posádky příslušejí mužstvu přídavky ve výši 
příplatků při asistencích konaných v obvodu 
posádky (lit. A, odst. 2.).

(4) Přídavek náleží jen potud, pokud 
zvláštní služební výkon trvá, nejdéle však 
do tří měsíců; delší trvání může za zvlášt
ních okolností povoliti ministerstvo národní 
obrany.

(5) Přídavek nenáleží za dny:
a) dovolené,
b) ošetřování v nemocnici,
c) ztrávené v řádné vazbě nebo při odpy

kání trestu vězení na základě soudního roz
sudku,

d) při sloučení s domácností.

(6) Přidělení trvalé rovná se, co se týče po
žitků, definitivnímu přeložení.

Ad A. a B.
(!) Vznikne-li v jednom kalendářním dnu 

nárok na cestovní přídavek a zároveň na pří
platek nebo přídavek podle ustanovení uvede
ných v předchozích odstavcích, jest vypláceli 
vždy jen jeden, a to nej vyšší.

(2) Vojenské osoby, které dostávají pří
davek pohotovostní, mají nárok na poloviční 
příslušný příplatek nebo přídavek; osoby, 
které dostávají polní přídavek, nemají vůbec 
nároku ani na příplatek, ani na přídavek.
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C. N o e 1 e ž n é.
i1) Při asistencích konaných mimo obvod 

vlastního služebního působiště nebo při do
časném přidělení, bylo-li nutno použiti noc
lehu mimo obvod vlastního služebního půso
biště a nemohlo-li býti použito přechodného 
ubytování podle ubytovacího zákona, přísluší 
důstojníkům, podporučíkům, čekatelům a gá- 
žistům mimo hodnostní třídy nocležné ve výši 
10 Kč za noc.

(2) Bylo-li použito přechodného ubytování 
nebo byl-li příslušníku čs. vojska poskytnut 
nocleh v některém z vojenských objektů, vy
plácí se nocležné toliko v částce rovnající se 
zákonitému poplatku zá poskytnuté ubyto
vání, z něhož jest hraditi výdaje za nocleh.

K § 5 zák.

§ 4.
Příznivá kvalifikace jakožto 
podmínka časového postupu.

Vojenský gážista má nárok na časový po
stup, je-li v kvalifikační listině popsán 
alespoň jako „k povýšení způsobilý" a není-li 
kromě toho z jiných důvodů z postupu vy
loučen. Postup při zjišťování kvalifikace a ne- 
započitatelnosti dob do postupu stanoví 
zvláštní předpisy vydané ministerstvem ná
rodní obrany.

Zařádění důstojníků do postu
pových skupin.

(!) Důstojníci zařaďují se do šesti postu
pových skupin, při čemž do první až třetí po
stupové skupiny lze zařaditi jen ony gážisty, 
kteří vyhovují níže uvedeným podmínkám a 
náležejí do služební kategorie, pro niž jest 
příslušné vyšší vzdělání předepsáno.

A. Do skupiny I. patří:
důstojníci zdravotnictva a justiční služby, 

důstojníci - inženýři, důstojníci - zvěrolékaři 
s úplným středoškolským a alespoň čtyřletým 
vysokoškolským vzděláním, vojenští du
chovní, dále důstojníci, kteří mají úplné 
středoškolské a alespoň čtyřleté vysokoškol
ské vzdělání a náležejí db služební kategorie, 
pro niž jest toto vyšší vzdělání předepsáno.

B. Do skupiny II. patří:

a) důstojníci generálního štábu,
b) důstojníci intendanti,

c) důstojníci inženýrského sboru (bývalí 
vojenští stavební inženýři),

kteří absolvovali s úspěchem kromě civilní 
střední (nebo vojenské školy jí na roveň po
stavené)

ad a) válečnou školu v Praze nebo bývalou 
školu válečnou ve Vídni (vyšší dělostřelecký 
nebo ženijní kurs) nebo jí rovné školy v ci
zině nebo vykonali zkoušku předepsanou pro 
absolventy těchto škol;

ad b) intendanční školu v Praze nebo bý
valou intendanční školu ve Vídni nebo školu 
pro lodní komisaře nebo jim rovné školy v ci
zině nebo vykonali zkoušku předepsanou pro 
absolventy těchto škol;

ad c) bývalou školu pro vojenské stavební 
inženýry.

Všechny tuto [ad a), b) a c)] uvedené 
školy, tudíž i školy v cizině, musí býti aspoň 
dvouleté.

C. Do skupiny III. patří:
a) vojenští geometři, kteří absolvovali 

úplnou střední školu, 4 semestry vysoké 
školy technické a složili příslušnou státní 
zkoušku;

b) vojenští lékárníci, kteří jsou magistry 
pharmacie;

c) vojenští zvěrolékaři, kteří absolvovali 
6 až 8 tříd gymnasia a bývalý tříletý vojen
ský ústav zvěrolékařský ve Vídni.

(2) Důstojníci, přidělení do zkušební prakse 
za účelem převzetí do služeb některé ze skupin 
vyšších nebo nižších, postupují až do dne 
svého definitivního převzetí do nové skupiny 
podle své postupové skupiny dosavadní.

(3) Jde-li o převzetí do skupiny nižší, nesmí 
doba zkušební prakse býti delší jednoho roku; 
stačí-li prakse kratší, nesmí býti prodlužo
vána jen proto, aby dotčený důstojník ne
pozbyl výhod plynoucích po ukončení prakse 
ze zařádění v j eho dosavadní skupině.

K §§ 6 a 7 zák.

§ 6.

Započítání doby před nastou
pením s 1 u ž b y v č s. vojsku. •

(i) Příslušníkům armády bývalé monarchie 
rakousko-uherské, kteří v ní konali až do 
státního převratu činnou službu a vstoupili 
do 31. prosince 1918 do činné služby v čs. 
armádě, počítá se celá doba od 28. října 1918 
do 31. prosince 1918 tak, jako by sloužili bez
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přerušení. Od 1. ledna 1919 připočítá se však 
k dřívější činné vojenské službě do postupu 
do vyšších požitků jen skutečná činná služba 
v čs. armádě. Jen v případech zvláštního 
zřetele hodných, kdy těmto gážistům nebylo 
prokazatelně možno pro zranění neb těžkou 
nemoc způsobenou při konání vojenské povin
nosti nastoupit! do činné služby v čs. armádě 
dříve, může ministerstvo národní obrany za- 
počítati zcela nebo částečně dobu ztrávenou 
v nemocnici nebo v domácím ošetřování před 
nastoupením do služby, nejdříve však dnem 
přihlášky do čs. vojska zavčas podané. Slu
žební požitky v těchto případech příslušejí 
však teprve ode dne nastoupení do služby 
v čs. vojště.

(2) Služba v likvidačních útvarech armády 
bývalé monarchie rakousko-uherské započítá 
se jen tehdy, když dotčení gážisté konali tuto 
službu s písemným povolením ministerstva 
národní obrany a podali zavčas předepsanou 
přihlášku do čs. vojska. Likvidačními útvary 
armády bývalé monarchie rakousko-uherské 
podle tohoto nařízení jest rozumět;;

ministerstvo války,
rakouské ministerstvo zeměbrany,
válečný archiv,
technický vojenský komitét,
vojenský zdravotní komitét,
odbornou účtárnu,
pensijní likvidatúru u vojenského velitel

ství ve Vídni,
vojenské museum,
vojenský zeměpisný ústav,
železniční pluk,
telegrafní pluk,
arsenál ve Vídni,
továrnu na střelivo ve Wollersdorfu,
továrnu na prach v Blumau,
vozatajské zbrojní skladiště v Klosterneu- 

burgu,

vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni.
Služba u uvedených útvarů pokládá se za 

likvidační službu nejdéle do 31. prosince 1919.
(3) Službu ztrávenou-před 28. říjnem 1918 

nebo po něm v armádě některého ze spoje
neckých nebo spřátelených států uvedených 
v zák. č. 462/1919 Sb. z. a n., pokud to není 
služba legionářská, lze započítat! nejdéle do 
konce roku 1919. Povolení k započítání této

služby uděluje však v každém jednotlivém 
případě vláda.

(4) K době, ve které vojenští gážisté čin
nou službu v čs. vojsku po 28. říjnu 1918 ne
konali, která jest však podle předcházejících 
odstavců započitatelna pro postup do vyšších 
požitků, nelze přihlížeti při přiznání váleč
ného pololetí za rok 1919 podle § 6, bod A. 1 b), 
zák. č. 195/1920 Sb. z. a n.

(5) Doba ztrávená v zajetí započítává sé 
jen do 28. října 1918. Po 28. říjnu 1918 za
počítává se jen doba ode dne vstupu do čs. 
zahraničního vojska. Gážistům, kteří se při
hlásili do domobraneckých praporů v Itálii 
nejdéle do 31. prosince 1918, započte se i doba 
ztrávená v zajetí po 28. říjnu 1918 až do 
vstupu do těchto formací. Za den podání při
hlášky jest pokládat! den, kdy dotčení důstoj
níci projevili úmysl slouží ti v domobranec
kých praporech v Itálii, pod podmínkou ovšem, 
že službu v nich později skutečně nastoupili 
a na opožděném nastoupení viny nemají. Doba 
v zajetí, do něhož upadl gážista za vojenských 
operací na Slovensku nebo Těšínsku, jakož 
i válečné pololetí za tuto dobu se započítá, 
jestliže se dotčený gážista po návratu ze za
jetí náležitě ospravedlnil.

§ 7.

Válečná pololetí.

Válečná pololetí za rok 1914 až 1919 zapo
čítají se důstojníkům bez ohledu na to, v jaké 
hodnosti byla ztrávená.

§ 8.
Počítání důstojnických let při 
jmenování se zpětnou platností.

Důstojnická léta počítají se pro postup do 
vyšších požitků ode dne jmenování důstojní
kem nebo vojenským úředníkem; byl-li však 
někdo jmenován důstojníkem se zpětnou plat
ností, počítají se mu léta důstojnická ode dne 
zpětného jmenování, při čemž datum pořadí 
nerozhoduje.

§ 9.

Započítání cvičení do činné 
služby.

Doba ztrávená na cvičeních (služebních) ve 
zbraní se bývalým důstojníkům v záloze za
počítává do činné služby.
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Zařádění důstojníků bývalých 
legionářů.

í1) Všichni důstojníci-legionáři zařadí se 
do postupové skupiny IV. (řadová služba), 
pokud jim nepřísluší podle § 35 zařádění do 
některé ze skupin vyšších.

(-) Za důstojníky-legionáře při provádění 
§ O^ zák. jest pokládat! jen ony legionáře, 
kteří v legiích službu jako důstojníci konali, 
anebo byli jmenováni důstojníky dnem, který 
spadá do doby, jež se jim počítá podle zák. č. 
462/1919 Sb. z. a n. jako legionářská.

(3) Legionářům, kteří v legiích službu jako 
důstojníci nekonali, nebo nabyli důstojnické 
hodnosti v době pozdější, hodnotí se služební 
doba náležející do období před vstupem do 
legií podle ustanovení § 6, A. 1., po případě 
3., zákona. Doba ztrávená v legiích počítá se 
jim vždy podle zák. č. 462/1919 Sb. z. a n.

§ 11.

Zařádění neaktivních gážistů.

t1) Neaktivním gážistům, pokud konali 
ještě 1. ledna 1920 jako gážisté v čs. vojsku 
činnou službu, hodnotí se jen služební doba 
ztrávená ve vojenské službě za války a v čs. 
vojsku až do nařízené demobilisace, a to bez 
ohledu na obor služby, který po tuto dobu za
stávali, jakož i na předběžné vzdělání podle 
lhůt skupiny IV. postupového schématu a 
směrnic stanovených v § 6, A. 2., zák.

(2) U důstojníků-legionářů (§ 10, odst. 2.), 
kteří se nestali důstojníky z povolání, hodnotí 
se jen služební doba ztrávená ve vojenské 
službě za války a v legiích, při čemž dobu 
ztrávenou v bývalém rakousko-uherském 
vojsku jest hodnotiti podle § 6, A. 2., a dobu 
legionářskou podle zák. č. 462/1919 Sb. z. a 
n. Služební doba u důstojníků-legionářů v ne
aktivitě hodnotí se stejně jako u důstojníků 
v odst. 1. ve skupině IV.

(3) Důstojníci uvedení v odst. 1. a 2. za
řadí se nejvýše do platů posledního (nejvyš
šího) stupně té hodnostní třídy, která odpo
vídá jejich skutečné hodnosti, v níž byli 1. 
ledna 1920 nebo kterou jmenováním se zpět
nou účinností k tomuto dni získali. K době 
vybývající v nejvyšším stupni hodnostní třídy 
pro ev. postup ve vyšší hodnostní třídě, do 
níž po dni zařádění (po 1. lednu 1920) byli 
nebo budou povýšeni (jmenováni), se při tom 
nepřihlíží.

§ 10. (4) Neaktivní gážisté, kteří podmínkám 
stanoveným v odstavcích 1. a 2. nevyhovují, 
zařadí se toliko v hodnostní třídě, která jim 
podle jich skutečné hodnosti přísluší, a to do 
platového stupně, který odpovídá době ztrá- 
vené v této hodnostní třídě.

7/ § S zák.

§ 12.

čekatelé.

Za čekatele jest při provádění § 8 zák. po
kládat! :

a) vojenské osoby v záloze (pokud nedo
sáhly hodnosti důstojníka v záloze), které ko
nají zkušební praksi za účelem převzetí do 
počtu důstojníků z povolání;

b) důstojníky v záloze konající zkušební 
praksi za účelem aktivování;

c) bývalé příslušníky cizích armád, pokud 
jsou připuštěni k přípravné službě za účelem 
převzetí do počtu důstojníků z povolání čs. 
vojska.

§ 13.

Vedlejší požitky čekatelů.

t1) Pokud jde o vedlejší požitky mimo dru
hotní přídavky a přídavky na děti, vymezené 
zák. č. 394/1922 Sb. z. a n., řídí se jejich vý
měra u čekatelů, uvedených v § 12 a), výměrou 
platnou pro podporučíky a u čekatelů, uvede
ných v § 12 b), c), jejich skutečnou hodností.

(2) Čekateli, o nichž se zmiňují ustanovení 
vl. nař. č. 440/1921 Sb. z. a n., upravující 
vedlejší požitky, jest rozuměti vždy jen čeka
tele uvedené v § 12 a).

§ 14.

Zařádění čekatelů.

(!) Nárok na zařádění do důstojnických 
platů podle příslušných ustanovení nastává 
u čekatelů uvedených v § 12 teprve dnem 
jmenování důstojníkem z povolání (od poru
číka výše).

(2) Tak zvaná „doba čekatelská" (zkušeb
ní prakse) se čekatelům uvedeným v § 12 za
počítává při jmenování důstojníkem z povo
lání (od poručíka výše) do let důstojnických, 
pokud převyšuje jeden rok, nebyla-li ovšem 
prodloužena z trestu nebo pro nemoc.
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§ 15.

Služební požitky podporučíků 
v záloze.

Pro podporučíky v záloze, kteří jsou povo
láni k činné službě, platí obdobně ustanovení 
vl. nař. č. 440/1921 Sb. z. a n. K § 4.

K DÍLU II. ZÁK.

Gážisté mimo hodnostní třídy.

K § 9 zák.

§ 16.

Postup do vyšších požitků 
gážistů mimo hodnostní třídy a 

zásady pro jich zařádění.
(1) Postup do vyšších požitků jest u gá

žistů mimo hodnostní třídy podmíněn alespoň 
„dobrou" kvalifikací, t. j. takovou, pro kterou 
se vyžaduje průměr vlastností a vědomostí 
všeobecných a odborných, potřebných k do
brému výkonu služby. Postup při zjišťování 
kvalifikace a nezapočitatelnosti dob do postu
pu stanoví zvláštní předpisy vydané minister
stvem národní obrany.

(2) Zásad, kterými se řídí započtení a hod
nocení dob pro postup podle ustanovení K § 
5, cdst. 4., vl. nař. č. 440/1921 Sb. z. a n. a čl. 
VII. zák. č. 152/1923 Sb. z. a n. jest užiti 
obdobně i pro gážisty mimo hodnostní třídy.

K § 12 zák.

§ 17.

Započítání doby do postupu 
u gážistů mimo hodnostní třídy.

(1) Pro gážisty mimo hodnostní třídy platí 
obdobně ustanovení §§ 6 a 7.

(2) Cvičení (služební) ve zbrani započítá
vají se do činné služby.

§ 18.

Zařádění gážistů nlimo hodnost
ní třídy v záloze.

(i) U rotmistrů, jimž byl výnosem mini
sterstva národní obrany ze dne 19. července 
1923, č. j. 661.539/14. odd., uveřejněným ve 
Věstníku věcném, ročník 1923, č. 37, čl. 328., 
přiznán charakter gážisty mimo hodnostní 
třídy v záloze, hodnotí se služební doba ztrá- 
vená za války u vojska až do nařízené demo- 
bilisace. Válečná pololetí se jim připočítávají 
jako gážistům mimo hodnostní třídy z povo

lání. Zařádění provede se však jen tehdy, ko~ 
nal-li dotčený gážista ještě 1. ledna 1920 čin
nou vojenskou službu.

(2) Ustanovení předchozího odstavce ne
vztahuje se na rotmistry v záloze (nyní 
rotné).

K DÍLU V. ZÁK.

Všeobecná ustanovení.

K § 21 zák.

§ 19.

Čtvrtletní v ý p 1 a t a m í s t n í c h p ř í- 
d a v k ů.

žádost o čtvrtletní výplatu místního pří
davku jest předložití písemně a rozhodne 
o ní velitel vojskového tělesa (útvaru mu na 
roveň postaveného) v dohodě s příslušnou 
hospodářskou správou.

K § 24 zák.

§ 20.

Osobní rozsah účinnosti části I.

Ustanovení části I. vztahují se, pokud není 
stanoveno výslovně jinak, toliko na gážisty 
vojenské, kteří konali ještě dne 1. ledna 1920 
činnou vojenskou službu.

ČÁST II.

(K zák. č. 152/1923 Sb. z. a n.)

K ČL. I. ZÁK.

§ 21.

Zařaděnígážistůdo IV., V. a VI. p o- 
stupové skupiny.

(!) Za důstojníky řadové služby skupiny 
IV. jest pokládati důstojníky hlavních a po
mocných zbraní, pokud nenáležejí podle § 5 
do některé ze skupin vyšších.

(2) Do skupiny V. náležejí důstojníci slu
žeb se vzděláním středoškolským nebo vojen
ským jemu na roveň postaveným, pokud ne
náležejí do skupiny VI. nebo podle § 5 do 
některé ze skupin vyšších a konají službu, pro 
niž jest toto vzdělání předepsáno.

(3) Do skupiny VI. zařaďují se důstojníci 
služeb se vzděláním nižším než středoškol
ským a gážisté těchto služeb (bez ohledu na 
předběžné vzdělání):
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a) evidenční a početní důstojníci;
b) důstojníci kancelářské služby soudní;
c) důstojníci kancelářské služby manipu

lační ;
d) vojenští kapelníci;
e) vojenští šermíři.
(4) Důstojníci, kteří podle dosavadních 

ustanovení nabyli platu VI. hodnostní třídy 
a náležejí podle ustanovení předcházejícího 
odstavce do VI. postupové skupiny, se v těch
to platech ponechávají.

K ČL. IV. ZÁK.

§ 22.

Válečná pololetí.

Dnem nastoupení do činné služby v řoce 
1914 jest rozuměti den presentace u vlast
ního vojenského útvaru (velitelství).

K ČL. V. ZÁK.

§ 23.

Čekatelské lhůty.

Dobu 1 roku jest odpočítat! jakožto lhůtu 
čekatelskou u důstojníků domácího vojska, 
kteří nevyšli z řad gážistů mimo hodnostní 
třídy nebo poddůstojníků z povolání, jde-li o:

a) absolventy bývalých kadetních a všech 
jiných vojenských škol, kromě bývalých vo
jenských akademií,

b) bývalé jednoroční dobrovolníky,
c) bývalé domobranecké gážisty, jakož 

i osoby dříve domobranou povinné.

K ČL. VIII. ZÁK.

§ 24.

Zařádění důstojníků ve vý
službě dočasně aktivovaných.

*(x) Důstojníkům bývalé armády rakousko- 
uherské, kteří byli do čs. vojska převzati jako 
důstojníci ve výslužbě a na dobu potřeby akti
vováni s platy gážistů aktivních, může mini
sterstvo národní obrany na žádost povoliti, 
aby jejich služební doba ztrávená ve vojsku 
byla hodnocena podle ustanovení § 6 zák. 
č. 195/1920 Sb. z. a n., jestliže délka jejich 
služby v čs. vojsku činí nejméně jeden rok.

v (2) Při posuzování žádostí o zařádění podle 
předcházejícího odstavce bude přihlíženo ze
jména k tomu, podal-li dotčený gážista zavčas

do čs. vojska předepsanou přihlášku a konal-li 
v čs. vojsku s úspěchem službu odpovídající 
plně jeho hodnostnímu postavení, jakož 
i oboru služby, který zastával dříve jako gá
žista z povolání v činné vojenské službě.

(3) Vyhoví-Ii ministerstvo národní obrany 
žádosti uvedené v odstavci 1., provede se za
řádění do příslušných platů podle délky takto 
započitatelné doby a lhůt postupového sché
matu stanovených v § 5 zák. č. 195/1920 Sb. 
z. a n. pro skutečnou nebo následující vyšší 
hodnostní třídu, jakož i lhůt stanovených 
v § 1 téhož zákona pro postup do vyšších 
stupňů platových.

(4) Pokud jde o započítání t. zv. „doby pře- 
sloužené" u gážistů, kterým bylo povoleno za
řádění podle odstavce 1., platí ustanovení § 32.

(5) Ke službě nebo zaměstnání podle § 40 
se u důstojníků ve výslužbě dočasně aktivo
vaných nepřihlíží.

(6) Tato ustanovení vztahují se i na dů
stojníky ve výslužbě dočasně aktivované, kteří 
byli opětně do výslužby přeloženi ještě před 
vyhlášením tohoto nařízení, jestliže konali 
službu v čs. vojsku ještě 1. ledna 1920

CO U důstojníků ve výslužbě dočasně akti
vovaných, kterým nebude povoleno zařádění 
podle § 6 zák. č. 195/1920 Sb. z. a n. anebo 
kteří sloužili v čs. vojsku dobu kratší jednoho 
roku, zjišťuje se jen, jak dlouhou dobu ztrá- 
vili v aktivních platech své skutečné hodnosti.

Další ponechání důstojníků ve 
výslužbě v činné službě.

(') Počínajíc dnem vyhlášení tohoto naří
zení mohou býti důstojníci ve výslužbě po
necháni v činné vojenské službě:

a) za platy gážistů z povolání v činné 
službě jako „dočasně aktivovaní" nebo

b) za remuneraci.

(2) Za důstojníky ve výslužbě „dočasně 
aktivované" jest podle'těchto ustanovení po- 
kládati důstojníky ve výslužbě, kteří náležejí 
do systemisovaného početného stavu pří
slušné stavovské skupiny, k níž jako aktivní 
náleželi, a zastávají v čs. vojsku místa této 
skupiny shodující se plně s jejich hodnostním 
postavením. Těmto důstojníkům přísluší po 
dobu činné služby postup do vyšších požitků, 
pokud ovšem není omezen ustanovením § 5, 
odst. 5. a 7., zák. č. 195/1920 Sb. z. a n. a vl. 
nař. č. 440/1921 K § 5, bod 4.
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(3) Ostatní důstojníci ve výslužbě, kteří 
těmto podmínkám nevyhovují, dostávají po 
dobu dočasné činné služby vedle přiznaných 
jim zaopatřovacích požitků remuneraci, jejíž 
výši vyměřuje ministerstvo národní obrany 
v dohodě s ministerstvem financí. Ponechání 
těchto důstojníků v dočasné činné službě ne
musí býti vázáno dobou tří měsíců.

(4) Ustanovením tohoto paragrafu se po
změňují, resp. doplňují ustanovení K § 4, 
bod 2., vl. nař. č. 440/1921 Sb. z. a n.

K ČL. XI. A XII.

§ 26.

U kterých gážistů z povolání 
se provede propočtení a zapo
čtení podle zák, č. 152/1923 S b. 

z. a n.

U) Propočtení celkové služební doby vo
jenské, jakož i započtení služebních dob, do
sud pro postup do vyšších požitků nezapočte
ných nebo nezapočitatelných, provede se jen 
u vojenských osob z povolání, které konaly 
v den účinnosti zák. č. 152/1923 Sb. z. a n., 
t. j. dne 24. července 1923, ještě činnou službu 
jako gážisté z povolání, vztahují-li se na ně 
též ustanovení zák. č. 195/1920 Sb. z. a n.

(2) Propočtení a započtení podle části II. 
jest provésti nejen u příslušníků čs. vojska, 
kteří byli přijati a službu v čs.-vojsku nastou
pili před 1. lednem 1920, nýbrž i u těch, kteří 
byli přijati a službu v čs. vojsku jako gážisté 
z povolání nastoupili v době od 1. ledna 1920 
až do dne účinnosti vl. nař. č. 165/1922 Sb. 
z. a n., tudíž do dne 8. června 1922.

§ 27.

Propočítání služební doby u dů
stojníků domácího vojska, kteří 
nevyšli z řad gážistů mimo 
hodnostní třídy nebo pod

důstojníků z povolání.

Důstojníkům domácího vojska, kteří ne
vyšli z řad gážistů mimo hodnostní třídy 
nebo poddůstojníků z povolání, propočítá-se 
služební doba ztrávená ve vojenské službě, 
čítajíc v to i eventuální službu presenční, 
pokud nebyla z trestu prodloužena, jakož 
i doba započtená nebo podle § 40 započitatelná 
podle čekatelské lhůty, pokud se tato ve 
smyslu § 23 odečítá, a podle lhůt časového 
postupu, stanovených v § 5 zák. č. 195/1920 
Sb. z. a n.

Propočítání služební doby u dů- 
s t o j n í k ů -1 e g i o n á ř ů.

U) Důstojníkům-legionářům (§ 10, od
stavec 2.) propočítá se služební doba podle < 
§ 6, odst. B., a) i b), zák. č. 195/1920 Sb. z. 
a n., jakož i čl. VI. zák. č. 152/1923 Sb. z. a n., 
při čemž jest přihlížeti k době, která uplynula 
až do 31. prosince 1919.

(2) K době započitatelné podle předchozího 
odstavce připočítá se výměrou podle přísluš
ných ustanovení doba ztrávená v čs. zahranič
ním a domácím vojsku po 31. prosinci 1919.

(3) Omezení podle § 7 b) zák. č. 195/1920 
Sb. z. a n. zůstává v zásadě v platnosti. Ome
zením tímto však nesmí býti dotčeno zapo
čítání let legionářských podle zák. č. 462/1919 
Sb. z. a n., resp. vl. nař. č. 151/1920 Sb. z. a n. 
a z let, započitatelných podle čl. VI. zák. 
č. 152/1923 Sb. z. a n., doba efektivně ve voj
sku před vstupem do legií odsloužená nebo 
podle § 40 započitatelná.

(4) Při započítávání doby efektivně ve voj- 
ště před vstupem do legií odsloužené, nejde-li 
výhradně o dobu odslouženou za války, platí 
ustanovení §§ 27, 30, event. 31.

^ (5) Válečná pololetí podle § 6, odst. B., b), 
zák. č. 195/1920 Sb. z. a n. omezení uvede
nému v odstavci 3. nepodléhají a jest je po
dobně jako dobu ztrávenou v čs. vojsku po 
31. prosinci 1919 počítanou příslušnou výmě
rou připočísti.

§ 28.

§ 29.

Propočítání služební doby u dů
stojníků, kteří byli sice le
gionáři, nebyli však důstojníky- 

legionáři. #

t1) Důstojníkům, kteří byli sice legionáři, 
jimž však nepřísluší charakter důstojníků- 
legionářů (§ 10, odst. 2.) propočítá se slu
žební doba až do prvého dne měsíce, kterým 
počíná doba legionářská podle zák. č. 462/1919 
Sb. z. a n., podle §§ 27, 30, event. 31.

(2) Doba legionářská počítá se jim jako dů
stojníkům-legionářům podle zák. č. 462/1919 
Sb. z. a n. a vl. nař. č. 151/1920 Sb. z. a n. a 
připočítává se k době započitatelné podle 
předcházejícího odstavce.
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§ 30.

Propočítání služební doby u dů
stojníků, vyšlých z gážistů 
mimo hodnostní třídy nebo pod

důstojníků z povolání.

„ í1) Důstojníkům, kteří vyšli z řad bývalých
gážistů mimo hodnostní třídy nebo poddůstoj
níků z povolání, započítají se pro postup ďo 
vyšších požitků v hodnostních třídách:

a) vojenská služba počítajíc v to i službu 
presenční, pokud nebyla z trestu prodloužena, 
až do dne vykonání ustanovené odborné 
zkoušky neb úspěšného ukončení předepsané 
služební prakse;

b) . jiné služby započtené podle § 40 pro 
poměr gážisty mimo hodnostní třídy,

a to tím způsobem, že se po odečtení dvou let 
počítá na každý rok takto započitatelné doby 
5 měsíců. Doba činné vojenské služby ode dne 
vykonání odborné zkoušky, resp. ode dne 
úspěšného ukončení předepsané služební 
prakse počítá se celá pro poměr důstojnický.

(2) Doba započtená podle ustanovení před
chozího odstavce, jakož i další doba započtená 
nebo započitatelná v poměru důstojnickém, 
propočítá se podle lhůt časového postupu sta
novených v § 5 zák. č. 195/1920 Sb. z. a n.

§ 31.

Propočítání služební doby u vo
jenských kapelníků.

(x) Vojenským kapelníkům převzatým do 
činné služby v čs. vojsku jest dobu ztrávénou 
ve smluvním poměru vojenských kapelníků 
v armádě bývalé monarchie započítat! do po
stupu do vyšších požitků dvěma třetinami.

(2) Vojenským kapelníkům vyšlým z řad 
poddůstojníků z povolání propočítají se mimo 
to služební léta ztrávená v tomto poměru 
podle ustanovení předcházejícího paragrafu.

(3) Doba ztrávená v hodnosti kapelnické 
v čs. vojsku započítá se plně.

§ 32.

Započtení t. z v. „doby přešlou- 
ž e n é“.

i1) Tak zvaná „doba přesloužená", t. j. roz
díl časový, o který převyšuje doba započita
telná podle §§ 27, 29, 30, 81 dobu potřebnou
Podle^ § 5 zák. č. 195/1920 Sb. z. a n. k do
sažení platu skutečné hodnosti, v níž gážista 
ke dni propočítání jest, započítá se do 10 let

plně, další však doba přesahující 10 let jednou 
polovinou.

(2) Započítání „doby přesloužená" podle 
směrnic uvedených v předcházejícím odstavci 
vztahuje se však jen na vojenské gážisty, 
kteří podali zavčas předepsanou přihlášku ďo 
čs. vojska. Za přihlášku podanou zavčas po
kládá se též přihláška, jejíž opožděné podání 
bylo shledáno odůvodněným.

(3) Gážistům, kteří podali přihlášku po sta
noveném termínu a její opožděné podání ná
ležitě neospravedlnili, jakož i gážistům, kteří 
podle ustanovení ministerstva národní obrany 
ve Ihňtě stanovené nepodali průkazu o zna
losti jazyka služebního, započítá se „doba 
přesloužená" nejvyšší výměrou 6 let.

§ 33.

Jak se propočítává služební 
doba.

(!) Započtení a propočtení služební doby 
provede se ke dni 1. ledna 1921 podle ustano
vení tohoto nařízení platných pro započtení 
a propočtení ve služebním poměru, v němž 
příslušný gážista byl dne 1. ledna 1921.

(2) Zařadí se tudíž důstojníci za účelem 
propočítání let do té skupiny postupového 
schématu, do níž podle příslušných ustano
vení tohoto nařízení ke dni 1. ledna 1921 ná
ležejí. Toto ustanovení nevztahuje se však na 
důstojníky převzaté z neaktivního poměru, 
kteří, byvše válečnou službou vojenskou 
zdrženi ve studiích, nabyli kvalifikace pro 
I. postupovou skupinu teprve po 1. lednu 1921, 
ale nejdéle do dne vyhlášení tohoto nařízení, 
a u kterých se propočítání služební doby pro
vádí způsobem odchylným, dále na důstoj- 
níky-legionáře, kterým byla služební doba 
propočítána ve IV. postupové skupině, a na 
případy uvedené v § 35.

§ 34.

Přestup individuální a v š e- 
o b e č n ý.

(i) Při individuálním přestupu, který se 
stal jmenováním nebo individuálním převze
tím do jiné skupiny, provede se zásadně pře- 
řadění do té hodnostní třídy a toho stupně 
platového nové skupiny, jež vyplývají z pro
počítání v bývalé skupině, při čemž se však
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doba vybývající z tohoto propočtení v určité 
hodnostní třídě započte do časového postupu 
v téže hodnostní třídě vyšší skupiny v poměru 
postupových lhůt téže třídy obou skupin, po 
případě nej bližší třídy společné oběma sku
pinám.

(2) Doba ztrávená v nižší skupině, po kte
rou gážista, maje vzdělání předepsané pro 
vyšší skupinu, konal též práce náležející ka
tegorii této vyšší skupiny, budiž propočtena 
podle lhůt platných pro tuto vyšší skupinu.

(3) Při přestupu všeobecném, t. j. při pře
stupu celé kategorie důstojníků, jest propo
čítat! služební dobu v nižší skupině podle lhůt 
platných pro novou skupinu.

§ 35.

Propočítání služební doby u dů- 
s t o j n í k ů -1 e g i o n á ř ů s předběž
ným vzděláním a oborem služby 
stanoveným pro I. nebo III. p o- 

stupovou skupinu.

(D Důstojníkům-legionářům, kterým 
vzhledem k jejich předběžnému vzdělání a 
oboru služby v čs. armádě konané přísluší 
podle tohoto nařízení zařádění do skupiny I. 
nebo III., propočítá se služební doba ke dni
1. ledna 1921 podle zásad uvedených v násle
dujících odstavcích.

(2) Doba započitatelná podle čl. VI. zák. 
č. 152/1923 Sb. z. a n., a to jen doba počítaná 
do nastoupení vojenské služby za války, pro
počítává se ve skupině IV. postupového sché
matu, kdežto doba povinné vojenské služby 
za války, dále válečná pololetí za tuto dobu, 
jakož i doba legionářská, započitatelná podle 
zák. č. 462/1919 Sb. z. a n., resp. vl. nař. č. 
151/1920 Sb. z. a n., propočítává se podle lhůt 
postupové skupiny I., resp. III. a podle zásad 
stanovených v § 34.

(3) Pokud by však u důstojníků-legionářů, 
kteří konali po nabytí plné kvalifikace (vyko
nání předepsaných zkoušek) jako aktivní gá- 
žisté armády bývalé rakousko-uherské mon- 
archie vojenskou službu skupiny, do níž ná
ležejí, nebo konali před nastoupením služby 
vojenské za války služby, které by jinak byly 
započítatelné podle § 40, bylo propočtení doby 
těchto služeb podle lhůt skupiny I., resp. III. 
příznivější, než kdyby se jim tato doba pro
počítala ve skupině IV., jest jim vždy při- 
znati propočtení příznivější.

Propočítání služební doby u dů
stojníků válkou ve studiích 

zdržených.

(!) Důstojníkům, kteří byli válkou zdrženi 
ve studiích a tím nabyli kvalifikace pro I., 
resp. III. postupovou skupinu teprve po 1. 
lednu 1921, nejdéle však do dne vyhlášení 
tohoto nařízení, započítají se pro postup v L, 
resp. III. skupině dnem, kterým byli do ní 
převzati:

a) důstojníkům domácího 
voj s k a:

aa) vojenská služba presenční, pokud ne
byla z trestu prodloužena,

bb) vojenská služba válečná a služba ztrá
vená v čs. vojsku nejdéle do 31. prosince 
1919,

cc) válečná pololetí za dobu uvedenou 
v předcházejícím bodu;

b) důstojníkům-1 egionářům:
aa) vojenská služba presenční, pokud ne

byla z trestu prodloužena,
bb) vojenská služba válečná do dne, kte

rým se jim počíná doba legionářská,
cc) válečná pololetí za dobu uvedenou 

v předcházejícím bodu,
dd) doba legionářská počítaná podle zák. 

č. 462/1919 Sb. z. a n. a vl. nař. č. 151/1920 
Sb. z. a n.

(2) Doba, kterou ztrávili důstojníci uvede
ní v předcházejícím odstavci v činné vojen
ské službě po 31. prosinci 1919, resp. po dni 
návratu do vlasti až do nabytí kvalifikace, 
resp. převzetí do I. neb III. postupové sku
piny, hodnotí se (započítá se) pro postup v I. 
neb III. skupině poměrem součtů postupových 
lhůt skupiny I. a IV. nebo III. a IV.

(s) Pokud by propočítání služební doby 
u důstojníků uvedených v odstavci 1. bylo 
výhodnější způsobem uvedeným v § 34, jest 
jim propočítat! služební dobu tímto výhod
nějším způsobem.

§ 37.

P ř e ř a d ě n í důstojníků jmenova
ných z gážistů mimo hodnostní 

třídy.

(!) Důstojníci, kteří byli jmenováni z gá
žistů mimo hodnostní třídy v době od 1. ledna

§ 36.
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1921 až do 8. června 1922, přeřadí se dnem 
jmenování do požitků hodnostní třídy podle 
zásad uvedených v §§ 29, 30 a 31.

(2) Při pozdějším jmenování důstojníky 
přeřadí se gážisté mimo hodnostní třídy do 
požitků hodnostních tříd podle služného do
saženého před jmenováním důstojníky; ne
kryj e-li se toto služné s příslušným schéma
tem důstojnickým, provede se přeřadění do 
stupně příslušné hodnostní třídy, jehož po
žitky jsou nejblíže vyšší.

(3) K době, která ke dni přeřadění v ur
čitém platovém stupni postupové stupnice 
platné pro gásisty mimo hodnostní třídy vy- 
bývá, se pro postup v hodnostní třídě a stup
ni platovém z přeřadění výplývajícím nepři
hlíží.

§ 38.

Propočítání služební doby u vo
jenských g á ž i s t ů mimo hodnost

ní třídy.

Gážistům mimo hodnostní třídy započítá 
se služba vojenská, počítajíc v to službu pre- 
senční, do postupu celá bez omezení. Doba, 
o kterou byla presenční služba z trestu pro
dloužena, se nezapočítává.

§ 39.

Propočítání služební d o b y u gá
ži s t ů mimo hodnostní třídy-le- 

g i o n á ř ů.

(1) Gážistům mimo hodnostní třídy-legio- 
nářům propočítá se služební doba podle § 12, 
bod 2., zák. č. 195/1920 Sb. z. a n., při čemž 
jest přihlížeti k době, která uplynula až do 
31. prosince 1919. U legionářů, kteří nastou
pili za války vojenskou službu ještě před do
konaným 20. rokem věku, započítá se mimo 
to doba ode dne jejího nastoupení.

(2) Doba ztrávená v domácím nebo v čs. 
zahraničním vojsku po 31. prosinci 1919, po
čítaná výměrou podle příslušných ustano
vení,^ se k době podle předchozího odstavce 
zapocitatelné připočítává.

(3) Omezení podle § 12, bod 2., zák. č. 
195/1920 Sb. z. a n. zůstává v platnosti po
tud, pokud nečiní újmy na době ve vojsku 
efektivně odsloužené, dále na válečných polo
letích a době započitatelné podle § 40.

Započtení civilní státní, veřej
né nebo jí na roveň postavené 
služby, dále služby soukromé 
nebo soukr o m é h o zaměstnání.

Ministerstvo národní obrany započte pro 
postup do vyšších požitků doby ztrávené 
v jiném odvětví služeb i důstojníkům (gá
žistům mimo hodnostní třídy), kterým podle 
dosud platných předpisů nemohly býti zapo
čítány, a to:

A. důstojníkům:
službu státní, veřejnou nebo jí na roveň po

stavenou, dále službu soukromou nebo sou
kromé zaměstnání, pokud tyto služby byly 
rovnocenné co do výkonů i co do vzdělání pře
depsaného pro skupinu, o niž jde, a to:

a) byly-li tyto služby podmínkou pro při
jetí do příslušné skupiny, plně,

b) jestliže z nich vojenská správa těží, 
dvěma třetinami,

c) ostatní službu státní jednou polovinou;
B, gážistům mimo hodnostní 

třídy:

službu státní, veřejnou nebo jí na roveň 
postavenou, dále službu soukromou nebo sou
kromé zaměstnání, pokud tyto služby byly 
rovnocenné co do výkonu, a to:

af byly-li tyto služby podmínkou pro při
jetí do příslušné skupiny gážistů mimo hod
nostní třídy, plně,

b) jestliže z nich vojenská správa těží, 
dvěma třetinami,

c) ostatní službu státní jednou polovinou; 
služba dělníka ve státní službě zaměstnaného 
se do postupu nezapočítává.

Ad A. a B.

Soukromou službu nebo zaměstnání, není-li 
podmínkou pro přijetí do příslušné skupiny, 
možno započítat! zpravidla jen do nejvyšší 
výměry 5 let; ve výjimečných případech i nad 
tuto výměru v dohodě s ministerstvem fi
nancí.

§ 41.

Bližší vymezení státních, veřej
ných nebo jim na roveň postave

ných služeb.

(i) Při započítání doby ve státní, veřejné 
nebo jí na roveň postavené službě jest přihlí-

§ 40.
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žeti toliko k dobám ztráveným v poměru 
úředníka nebo v poměru smluvním, úřednic
kému na roveň postaveném a k službě úřed
nického čekatele, nejdříve však od dovrše
ného 18. roku věku.

(2) Službu veřejnou nebo jí na roveň po
stavenou, dále službu soukromou nebo sou
kromé zaměstnání, pokud nejsou rovnocenné 
co do výkonu a vzdělání, nelze započítati vů
bec.

(3) Při řešení otázky, kterou službu jest 
pokládati za veřejnou nebo jí na roveň posta
venou postupovat! jest podle § 95 zák. 
č. 76/1922 Sb. z. a n.

(4) Kromě toho jest pokládati za veřejnou 
službu též soudní praksi předepsanou advo
kátním a notářským řádem.

§ 42.
Ke kterému období se započtení 

provádí.

0) Započtení provede se vždy k tomu ob
dobí služebnímu, do něhož doba, jež se má za- 
počísti, náleží', nebo které po této době nej
blíže následuje. Při započítání jest postupo- 
vati podle zásady chronologického pořadu 
jednotlivých služeb.

i,2). -^°ky> se podle tohoto nařízení za
počítávají, nemusí přímo po sobě následovat! 
a ani vojenskou službu přímo předcházeti.

§ 43.
Postup u gážistů do 8. června 1922 

neaktivovaných.

(!) Byl-li příslušník čs. vojska do 8. červ
na 1922 neaktivován, buď užito stejných usta
novení, jaká by platila, kdyby dotčený byl 
býval zůstal v činné službě jako gážista z po
volání.

(2) Doba výslužby trvalé nebo dočasné se 
nikdy nezapočítává.

§ 44.
Započtení vojenské služby gá- 
žistůmustanovenýmpo 8. červnu

1922.
(0 Byli-li po 8. červnu 1922 opětně při

jati do vojenské služby bývalí důstojníci 
a poddůstojníci z povolání (gážisté mimo 
hodnostní třídy z povolání), zařadí se do 
platového stupně, kterého v době, kdy byli 
ještě v činné službě jako gážisté z povolání, 
naposled požívali, při čemž se jim doba ztrá-

vená v tomto stupni započítá do dalšího po
stupu.

(2) Jiným příslušníkům čs. vojska nově 
neb opětně přijatým po 8. červnu 1922 může 
ministerstvo národní obrany započítati při 
definitivním jmenování v tom poměru, ve 
kterém byli do vojenské služby přijati:

a) vojenskou presenční službu, pokud ne
byla z trestu prodloužena,

b) vojenskou službu válečnou, t. j. službu 
konanou z důvodů mobilisace, jakož i částeč
ného neb úplného doplnění na válečný počet 
v armádě bývalé monarchie rakousko-uherské 
až do 28. října 1918, dále pak službu v čs. 
vojsku až do nařízené demobilisace.

(3) Válečná pololetí lze započítati jen 
osobám uvedeným v předcházejících odstav
cích, které byly v době válečné (v roce 1914 
až 1919) v činné službě vojenské a měly ná
rok na započtení válečných pololetí v dřívěj
ším poměru vojenském.

(4) Bývalým legionářům nově neb opětně 
přijatým po 8. červnu 1922 se započte:

a) služba ztrávená v legiích podle ustano
vení zák. č. 462/1919 Sb. z. a n. a vl. nař. 
č. 151/1920 Sb. z. a n.,

b) služba presenční, pokud nebyla z trestu 
prodloužena,

c) vojenská služba válečná až do dne, kte
rým se počíná započitatelná doba legionářská,

d) válečná pololetí za dobu válečnou až do 
dne vstupu do čs. zahraničního vojska v roz
sahu podle předcházejícího bodu.

§ 45.

Započtení jiných služeb důstoj
níkům ustanoveným po 8. červnu

1922.

Započísti určité období v jiné službě nebo 
praksi ztrávené do postupu může důstojní
kům nově neb opětně převzatým do vojenské 
služby povoliti ministerstvo národní obrany 
v dohodě s ministerstvem vnitra a financí na 
odůvodněnou žádost teprve po definitivním 
ustanovení.

K ČL. XIII. ZÁK.

§ 46.
Osobní rozsah platnosti části II.

Ustanovení části II., vyjma ustanovení 
§§ 24, 25, 44 a 45, vztahují se jen na vo


