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101.
Vládní nařízení 

ze dne 8. května 1924

o zvláštních služebních požitcích hradní stráže.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 25 zákona ze dne 19. března 1920, č. 195 
Sb. z. a n., o úpravě služebních požitků česko
slovenského vojska:

čl. I.

Ustanovení čl. I., K § 8, vzt. 8, 11, 13 a 14, 
nařízení vlády republiky československé ze dne
1. prosince 1921, č. 440 Sb. z. a n., jímž se pro
vádějí některá ustanovení zákona ze dne
19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n., o úpravě 
služebních požitků československého vojska, 
doplňují se takto:

XI. Zvláštní požitky hradní stráže.

A. Příspěvek na výstroj.

(1) Kromě příspěvků na výstroj, uvedených 
v oddílu I. (A), přísluší gážistům hradní 
stráže zvláštní příspěvek na výstroj, určený 
na první opatření nového výstroje, a to 
jednou pro vždy.

(2) Výměra:
a) pro gážisty v hodnostních třídách, pod- 

poručíky a čekatele .... 1100 Kc,

h) pro gážisty mimo hodnostní tří
dy (rotmistry z povolání) . . 500 Kč.

(3) Tento příspěvek dostanou všichni aktiv
ní gážisté, přidělení nově ke službě u hradní 
stráže, při první výplatě služného u hradní 
stráže.

(4) Je-li gážista mimo hodnostní třídy (rot- 
mistr z povolání), přidělený službou k hradní 
stráži, jmenován gážistou v hodnostní třídě,
t. j. podporučíkem nebo čekatelem, a je-li při 
tom ponechán ve službě u hradní stráže, do
stane jenom 600 Kč příspěvku na výstroj, 
t. j. rozdíl mezi výměrou příspěvku na výstroj, 
určeného pro gážisty v hodnostních třídách 
(1100 Kč), a vyplacenou již výměrou pří
spěvku na výstroj, určeného pro gážisty mimo 
hodnostní třídy (500 Kč). Totéž platí, když

gážistou v hodnostních třídách, ponechán ve 
službě hradní stráže, ale byl k ní později opět 
přidělen.

B. Služební přídavky.

(i) Gážistům a mužstvu hradní stráže pří
slušejí tyto služební přídavky:

veliteli hradní stráže . .
veliteli čety...................
výkonnému rotmistrovi 
šikovateli hradní stráže . 
závodčímu vel. družstva
střelci.............................
vojínovi přidělenému k hrad

ní stráži pro výpomocnou 
službu............................

měsíčně 150 Kč
>y

>>

yy

yy

100 Kč 
80 Kč 
50 Kč 
40 Kč 
30 Kč

20 Kč

(2) Tyto přídavky příslušejí jen těm vo
jenským osobám, které jsou k hradní straží 
trvale přiděleny, a to jen za dobu kdy jsou 
skutečně v počtu živených hradní straže a ko
nají u ní nepřetržitě činnou službu.

(3) Za části měsíce příslušejí vojenským 
osobám služební přídavky plnou měrou jen 
tehdy, trvá-li jich přidělení déle 15 dni, po-
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čítajíc v to den příchodu, event. den odchodu ; 
vojenské osoby, které konají v jednom měsíci 
službu po kratší dobu než 15 dní, mají nárok 
jenom na polovinu služebních přídavků.

(•i) Nárok na služební přídavky počíná se 
dnem trvalého přidělení vojenské osoby 
k hradní stráži a končí dnem definitivního od
chodu.

vojenské správě podle ustanovení K 8 2 na *
3., a K § 11 vl. nař. č. 440/1921 Sb. z. a n. St‘

ČI. II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
1. ledna 1924. Provésti je přísluší ministrovi 
národní obrany.

(5) Při povýšení počíná nárok na vyšší 
služební přídavek prvním dnem měsíce, násle
dujícího po povýšení; bylo-li však povýšení 
provedeno prvním dnem v měsíci, náleží vyšší 
služební přídavek již tímto dnem.

(6) Je-li příslušníkovi hradní stráže trvale 
svěřena služba, spojená s nárokem na služební 
přídavek vyšší nebo nižší, než jaký dostával 
dříve, přísluší mu tento vyšší nebo nižší pří
davek od prvního dne příštího měsíce; za- 
stává-li službu takovou již od prvního dne mě
síce, má nárok na vyšší nebo nižší služební pří
davek již tímto dnem.

(7) Je-li služba u hradní stráže přerušena 
dočasně na dobu ne delší než na dva měsíce, 
nezaniká nárok na služební přídavek, uvedený 
v předcházejících odstavcích, když příslušná 
osoba zůstane nadále v počtu živených hradní 
stráže.

(8v) Trvá-li však přerušení služby u hradní 
stráže délejiež dva měsíce, přestává nárok na 
služební přídavek posledním dnem toho mě
síce, kdy se končí dvouměsíční doba přerušení 
služby.^ Tu přechází prvním dnem následují
cího měsíce nárok na event. vyšší služební pří
davek,^ spojený se službou, na toho příslušníka 
hladin stráže, který dotčenou službu právě za- 
stává.

J®) Tyto přídavky se vyplácejí za uplynulý 
měsíc pozadu nebo při odchodu od hradní 
straže.

c. Noční přídavek. 
PřídÍvrifkStNphl'adiní 4tráŽe n®ií nárok ní
LŽnístažbu? d0" "°C- **■ k“V

(2) Nocí je rozuměti dobu od 18 hodin ied 
noho dne do 6 hodin druhého dne

(3) Noční přídavek se vyplácí yn nnhmniť 

D- Osvobození o d^ poplatků za

16 y 3inak za ^ ubytování musili platit!

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. Bečka v. r. 

Novák v. r.
Srba v. r.,

též za ministra Habrmana.
Dr. Franke v. r. 
Malypetr v. r.,

též za ministry Udržala a Dr. Hodžu. 
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r. 
Stříbrný v. r. Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovič v. r.,
též za ministra Bechyně.

Vládní nařízení 
ze dne 15. května 1924,

jímž se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, 
č. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí 

námořních (třetí prováděcí nařízení).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 15 a 40 zákona ze dne 15. dubna 1920, 
č. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí 
námořních:

§ 1.

§ 1, odst. č. 2., vládního nařízení ze dne 
4-_ května 1920, č. 345 Sb. z. a n., jímž pro
vádí se zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 316 
Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí námoř- 
nic b, doplňuje se takto: „bez rozdílu, zda 
slouží plavbě výdělkové čili nic“.

§ 2.
Zrušuje se čl. I., K § 15, věta druhá, vlád

ního nařízení ze dne 21. dubna 1922, č. 137 
Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 15. 
dubna 1920, č. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rej- 
stnku lodí námořních (druhé prováděcí na
řízeni) .

§ 3.
v,toto nabývá účinnosti dnem vý

šeni. Provedením jeho pověřují se ministři


