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187.
Vládni nařízení 

ze dne 29. srpna 1924 
o propouštění přebytečných branců.

Vláda republiky Československé nařizuje 
podle § 1 zákona ze dne 2. července 1924, č. 
176 Sb. z. a n., jímž se stanoví mírový počet 
československého vojska na dobu od 1, října 
1924 do 30. září 1927:

§ 1.
Přebytek k 1. prosinci.

Přestoupí-li v některých letech platnosti zá
kona ze dne 2. července 1924, č. 176 Sb. z. a n., 
jímž se stanoví mírový počet českosloven
ského vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. 
září 1927, počet branců, povinných presenční 
(činnou) službou, ke dni 1. prosince nejvyšší 
dovolenou číslici, již vzhledem k průměrnému 
mírovému počtu československého vojska, 
stanovenému zákonem na dobu od 1. prosince 
do 31. března, určí s přiměřeným zřením na 
pravděpodobné úbytky a přírůstky minister
stvo národní obrany, bude dnem 30. listopadu 
propuštěn ve výši přebytků příslušný počet 
branců, kteří vykonali již presenční službu 
v trvání 14 měsíců, na trvalou dovolenou až 
do přeložení do I. zálohy.

§ 2.
Koho lze propusti ti jako pře

bytečného.
v(1) Podle § 1 budou v mezích nastalého 

Přebytku předčasně propuštěni z presenční 
(činné) služby:

a) především branci, kterým — ačkoli byli 
označeni za vyhovující — nemohla býti po
skytnuta výhoda v plnění branné povinnosti 
Podle zákona ze dne 7. prosince 1922, č. 370 
Sb. z. a n., jímž se stanoví výhody v plnění 
branné povinnosti, protože byl vyčerpán sta
novený počet branců, jímž bylo lze výhodu 
Poskytnouti,

,b) pak branci, jichž žádost za poskytnutí 
výhody v plnění branné povinnosti nebyla sice 
označena za vyhovující, avšak přece byla 
vzhledem k určité zřetelehodnosti podržena 
Podle ustanovení § 11 (3) vl. nař. ze dne
22. ^ prosince 1922, č. 371 Sb. z. a n„ 
jímž se provádí zákon ze dne 7. prosince 1922, 

370 Sb. z. a n., o stanovení výhod v plnění 
branné povinnosti, jakož i jiní branci, kteří

pimkáží zřetele hodné poměry rodinné, hospo
dářské neb existenční anebo jiné zřetele hodné 
okolnosti (na př. studující nebo osoby, které 
se připravují k určitému povolání a nastou
pením do presenční služby utrpěly újmu atd.).

(2) Propuštění z presenční (činné) služby 
v případech odstavce (!) a) může nastati jen 
tehdy, trvají-li dále poměry, které by odůvod
ňovaly poskytnutí výhody v plnění branné po
vinnosti podle zákona č. 370/1922 Sb. z. a n., 
stejně tak, jako propuštění branců, jichž žá
dost byla podržena podle ustanovení § 11 (3) 
vl. nař. č. 371/1922 Sb. z. a n. [odst. (*) b)], 
může býti provedeno jen tehdy, jestliže zřetele 
hodné okolnosti dále trvají.

(s) V případech, uvedených v odstavci (x)
b), rozhoduje kromě zmíněných poměrů 
(okolností) také chování brance po dobu činné 
služby; při tom jest míti zřetel především na 
brance schopné k pomocným službám.

§ 3.
Rozhodování o předčasném pro

puštění přebytečných.

(!) O předčasném propuštění z presenční 
(činné) služby podle § 1 rozhoduje zemské vo
jenské velitelství [odst. (5)] s konečnou plat
ností.

(2) V případech, uvedených v § 2, odst. (r)
a), jakož i ohledně branců, jichž žádosti za po
skytnutí výhody v plnění branné povinnosti 
byly podle § 11 (3) vl. nař. č. 371/1922 Sb. z. 
a n. podrženy [§ 2, odst. (i) b)], není třeba 
zvláštní žádosti za předčasné propuštění, ný
brž zemské vojenské velitelství rozhoduje po
dle žádosti za poskytnutí výhody v plnění 
branné povinnosti, kterou si toto velitelství 
podrželo podle ustanovení poslední věty odst.
(ii) a předposlední věty odst. (3) vl. nař. č. 
371/1922 Sb. z. a n.; v případech, v kterých 
zamítlo ministerstvo národní obrany žádost 
(stížnost) za poskytnutí výhody v plnění 
branné povinnosti, vyžádá si zemské vojenské 
velitelství příslušné spisy od úřadu, u kterého 
jsou uloženy.

(3) před rozhodnutím o předčasném pro
puštění osob, jimž nebyla poskytnuta žádaná 
výhoda v plnění branné povinnosti z důvodů 
uvedených v § 2, odst. (i) a) a b), zjistí zem
ské vojenské velitelství podle pokynů mini
sterstva národní obrany, zda poměry, jež odů
vodňovaly poskytnutí výhody v plnění branné 
povinnosti, pokud se týče okolnosti zvláštního 
zřetele hodné, pro něž byla zamítnutá žádost
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podržena, dále trvají; zjišťování tohoto ne
třeba, jestliže strana sama podá doklad o tom, 
že uvedené poměry (okolnosti) dosud trvají.

(4) Eventuálně došlé nové žádosti, týkající 
se branců, uvedených v předcházejícím od
stavci, jest připojiti i s doklady k původním 
žádostem za poskytnutí výhody v plnění 
branné povinnosti a vyříditi s nimi podle 
předchozích odstavců.

(5) V případech, v nichž třeba podle usta- 
novení § 2,^odst. (i) b), za předčasné propu
štění zvláště žádati, podávají tyto žádosti pří
slušníci rodiny, pokud je žádost odůvodňována 
zřetele ^hodnými rodinnými důvody; v ostat
ních případech podává žádost branec sám. 
K žádostem jest připojiti doklady o zřetele 
hodných poměrech, žádosti musí podati pří
slušníci rodiny dotčených branců u politického 
úřadu (administrativní vrchnosti) I. stolice 
místa svého pobytu; je-li žadatelem branec 
sám, podává^ žádost u politického úřadu (ad
ministrativní vrchnosti) I. stolice místa po
bytu před nastoupením činné služby, žádosti 
podati jest u zmíněných úřadů do 1. září kaž
dého roku; lhůta tato se prodlužuje pro rok 
1924 do 1. října. Politický úřad (administra
tivní vrchnost) I. stolice, jehož žádosti došly, 
zašle je po vyšetření a eventuálním doplnění 
potřebnými doklady se svým vyjádřením do
movskému doplňovacímu okresnímu velitel
ství, které je postoupí vojskovému tělesu 
(útvaru), u kterého branec koná činnou 
službu. Vojskové těleso (útvar) připojí svůj 
posudek o chování brancově za činné služby a 
jeho vojenské zdatnosti a předloží je přímo 
zemskému vojenskému velitelství místa po
bytu příslušníků rodiny, resp. místa pobytu 
brancova před nastoupením presenční služby, 
podal-li tento žádost sám. žádosti došlé z ci
ziny jest předložití domovskému zemskému 
vojenskému velitelství k rozhodnutí.

(G) Je-li počet osob uvedených v § 2, odst. 
í1) a) a b), jež vyhovují stanoveným podmín
kám, v obvodu zemského vojenského velitel
ství menší nežli počet přebytečných v tomto 
obvodu, budou propuštěni na trvalou dovole- 
nou až do vyčerpání přebytku i jiní branci, 
kteří již vykonali 14měsíční presenční službu, 
pokud to jejich chování za činné služby a je
jich zdatnost vojenská připouští, při čemž 
jest míti zření především na brance, jejichž 
poměry rodinné, hospodářské, existenční atd. 
jsou zřetele hodné. Podrobné směrnice o tom 
vydá ministerstvo národní obrany; směrnice 
tyto budou obsahovati též bližší ustanovení 
o tom, kdo o tomto propuštění rozhoduje.

(7) Nebude-li v některých letech platnosti 
zákona přebytku branců, budou podané žá
dosti jakožto bezpředmětné vráceny.

§4.
Přebytek k 1. dubnu.

(k> ^ Nastal-li by po propuštění branců, 
splnivších povinnost k presenční (činné) 
službě, a po propuštění osob, jimž byla poskyt
nuta výhoda v plnění branné povinnosti podle 
zákona č. 870/1922 Sb. z. a n., přebytek nad 
nejvyšší dovolenou číslici, již vzhledem k prů
měrnému mírovému počtu československého 
vojska, stanovenému zákonem na dobu od
1. dubna do 30 září, určí s přiměřeným zřením 
na pravděpodobné úbytky a přírůstky mini
sterstvo národní obrany, bude dnem 31. března 
propuštěn ve výši přebytku příslušný počet 
branců, kteří vykonali již presenční službu 
v trvání 6 měsíců, na trvalou dovolenou až do 
přeložení do I. zálohy.

(2) Jakožto přebyteční budou podle před
cházejícího odstavce propuštěni podle pokynů 
zemského vojenského velitelství, uvedeného 
v § 3 (5), především branci, kterým — ačkoli 
byli označeni za vyhovující — nemohla býti 
poskytnuta výhoda v plnění branné povinnosti 
podle zákona č. 370/1922 Sb. z. a n., protože 
byl vyčerpán stanovený počet branců, kterým 
bylo lze výhodu poskytnouti, a není-li jich, 
budou propuštěni jakožto přebyteční i jiní 
branci, jejichž rodinné (hospodářské) poměry 
a chování po dobu činné služby zasluhují 
zvláštního zřetele. Branci tito budou vybráni 
především z osob, pro něž bylo vyžádáno za 
výhodu v plnění branné povinnosti, jichž žá
dosti byly však zamítnuty, poněvadž úplně ne
vyhovovaly, byly-li pro určitou zřetelehodnost 
podrženy podle ustanovení § 11 (3) vl. nař. č. 
371/1922 Sb. z. a n; při tom jest míti přede
vším zření na brance schopné k pomocným 
službám; podrobné směrnice o tom vydá mi
nisterstvo národní obrany.

'§ 5.

Stanovení počtu přebytečných.

Ministerstvo národní obrany určí každo
ročně po zjištění počtu branců, jsoucích k dis
posici k doplnění mírového počtu podle zásad 
uvedených v §§ 1 a 4, odst. (i), počet přeby
tečných branců a oznámí zavčas zemským vo
jenským velitelstvím, kolik z těchto přebyteč
ných připadá na jednotlivé obvody, při čemž 
vydá též další pokyny potřebné k provedení 
tohoto nařízení; není-li v dotčeném roce pře
bytečných, budou o tom rovněž zemská vojen-
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ská velitelství ministerstvem národní obrany nistrem vnitra, nabývá účinnosti dnem vy- 
zpravena, hlášení.

§ 6.

Přeložení předčasně propuště
ných přebytečných branců do 

zálohy.

švehla v. r.
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

Habrman v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Hodža v. r.

t1) Branci, kteří byli podle tohoto nařízení 
propuštěni předčasně z presenční (činné) 
služby na trvalou dovolenou, budou přeloženi 
do I. zálohy dnem, kterým by nabyli nároku na 
toto přeložení, kdyby nebyli propuštěni před
časně z presenční (činné) služby.

(2) Ve vojenské knížce jest předčasné pro
puštění z presenční služby na trvalou dovole
nou s odvoláním na toto nařízení pozname- 
nati.

Bečka v. r. Šrámek v. r.
Srba v. r. Dr. Markovič v. r.

188.

Vládní nařízení 
ze dne 29. srpna 1924 

o nové úpravě statistických známek.

§ 7.
Zrušení předčasného propu

štění přebytečných branců.

(D Budou-li toho mimořádné poměry vyža
dovat!, může ministerstvo národní obrany po- 
volati ^brance, propuštěné podle tohoto naří
zení předčasně na trvalou dovolenou, k pokra
čování presenční (činné) služby.

V) Pominou-li poměry (okolnosti), které 
0 uvolňovaly předčasné propuštění z pre- 
sencní (činné) služby, po propuštění na trva- 
°u dovolenou, nelze naříditi z tohoto důvodu 

Povolaní brance k pokračování presenční 
(činné) služby.

Osvobození od kolků a poplatků.

směřující k provedení tohoto naří- 
. >Jzýjména kdcé žádosti za předčasné pro- 

,eni z presenční [činné] služby), jsou 
nnrl°' ' eny kolků; rovněž přílohy takových 
i„ am> Použije-li se jich jen k tomuto účelu, 
se os';°kózeny od kolků, pročež je třeba, aby 
osnK1 nic^ jich vydání poznamenal účel a 

ba> pro niž jsou určeny.

ír- 5 9‘
C1 n n o s t a provedení nařízení.

minůu0. nařízení, jež provésti se ukládá
lu národní obrany v dohodě s mi-

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 13. července 1922, č. 235 
Sb. z. a n., o nové úpravě statistiky zahranič
ního obchodu:

ČI. I.
§ 45 vládního nařízení ze dne 9. listopadu 

1922, č. 328 Sb. z. a n., kterým se provádí 
zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb. z. 
a n., o nové úpravě statistiky zahraničního 
obchodu, a které bylo změněno a doplněno 
vládním nařízením ze dne 25. října 1923, č. 
220 Sb. z. a n., se mění a zní:

„Statistické známky mají tvar obdélníku 
se zoubkovanými okraji, nápis „Statistická 
známka", monogram a malý znak republiky 
Československé a označení hodnoty: 1 Kč, 
2 Kč, 5 Kč a 10 Kč.

Známky za 1 Kč jsou šedomodré s malým 
státním znakem v barvě fialové, známky za 
2 Kč jsou zelené s malým státním znakem 
v barvě červené, známky za 5 Kč jsou modré 
s malým státním znakem v barvě červené, 
známky za 10 Kč jsou červené s malým stát
ním znakem v barvě červené.

Prodirkování statistických známek malými 
písmenky nebo jinými značkami nebo vypou
klým vtlačením písmen neb značek na nich 
lisem, aby byl označen vlastník, není dovo
leno.

Známky, od kterých zoubky okrajní byly 
odříznuty, nebo takové, které jsou poškozeny 
nebo byly již přilepeny, jsou neplatný a nesmí 
jich býti upotřebeno k zapravení poplatku."


