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176.

§3.

Zákon ze dne 2. července 1924,

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provésti jej ukládá se ministru národní
obrany.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Udržal v. r.

jímž se stanoví mírový počet českosloven
ského vojska na dobu od 1. října 1924 do
30. září 1927.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
í1) Mírový počet československého vojska

loo-r"0/' v době od !• října 1924 do 30. září
nočtlrí Í?ennbd0bí od h W do 31. března
S i ^ 150-°00 vojenských osob a pro období
ských^sotf d° 3°‘ ^ P°Čtem 90-0()0 vojenkaždkZ. 1°bě °,d 1' října do 30- listopadu
mírovúdovoleno překročiti stanovený
sobemf
P°k'UCl ^ toto Překr°čení způsTužbv ^St0upe"lm1 rváčku do presenční
buďtJ\ ^Nnem 30. listopadu každého roku
vojenskřk Prebj?e.cní bťanci z činné služby
nařízení” P 0pusteni; Podrobnosti určí vládní

s z.
Stanovení mírového počtu určitou číslic

tečnřfhna™’ ^ prŮměr- vyplývající ze
do
h. pocetmch stavů v době od 1. I,
30 túVř1'62!^ P0kud se týč0 od 1- dubn
dého klf odJ-Prosince do 31. prosince
nří^hr aIendaynih0 rokn. nesmí převýše
dobí v s0U| "n f1’ stanovenou pro dotčené
i: .
j b ( ) 1 o období od 1. října do
opadu platí ustanovení § 1 (2),

177.

Zákon ze dne 2. července 1924,
kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna
1920, čís. 314 Sb. z. a n., o exekuci na platy a
výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Druhá věífi §u 6 zákona ze dne 15. dubna
1920, čís. 314 Sb. z. a n., o exekuci na platy
a výslužné zaměstnanců a jich pozůstalých,
zní takto :
„Současně pozbývají platnosti všechny do
savadní zákony a nařízení, jež odporují hořej
ším ustanovením, zejména veškeré dosavadní
předpisy o tom, že exekuce na některé ze slu
žebních platů uvedených v §u 1 nebo na vý
služné, odbytné a zaopatřovací platy uvedené
v §u 2 jest zcela nebo z části vyloučena."
§ 2.
i <K>n ^a'10V<?ld
d zákona ze dne 15. dubna
cis. 319 Sb. z. a n., zůstávají nedotčena.
Covněz zůstávají nedotčena veškerá ustano
veni o exekuci na požitky vyplácené podle zá135

