
Ročník 1927. 411

Sbírka zákonů a nařízení
síolío ^esIc.€>slo-veiislcét^o.

Částka 28. Vydána dne 13. května 1927.

Obsah- (51._56.) 51. Zákon o délce presenční služby vojenské. — 52. Zákon, jímž se stanoví
mírový počet československého vojska od 1. října 1927. - 53. Zákon o ročním kontingentu 
branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona. — 54. Zákon o umísťo
vání déle sloužících poddůstojníků. - 55. Zákon, kterým se doplňuje a částečně mění zákon 
o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do vý
služby řízením správním. — 56. Zákon o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva.

51.
Zákon ze dne 8. dubna 1927
o délce presenční služby vojenské.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Ustanovení posledního odstavce § 61 bran

ného zákona republiky československé ze dne
19. března 1920, č. 193 Sb. z. a m, že osoby 
odvedené v letech 1923 až 1925 jsou povinny 
po skončení pravidelné presenční služby 
14měsíční ještě k další činné službě v trvání 
čtyř měsíců, platí prozatím i dále pro osoby 
odvedené v roce 1926 a později.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a pro věsti jej přísluší ministru národní 
obrany.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.
Udržal v. r.

52.
Zákon ze dne 8. dubna 1927, 

jímž se stanoví mírový počet československého 
vojska od 1. října 1927.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
í1) Mírový počet československého vojska 

stanoví se od 1. října 1927 vždy pro období

od 1. října do 31. března počtem 140.000 vo
jenských osob a pro období od 1. dubna do
30. září počtem 100.000 vojenských osob. Do 
tohoto počtu počítají se nejen vojenské osoby 
vykonávající presenční (další činnou) službu, 
nýbrž též vojenské osoby z povolání činně 
sloužící a vojenské osoby ve výslužbě povo
lané přechodně k činné službě v míru.

(2) v době od 1. října do 30. listopadu 
každého roku jest dovoleno překročit! stano
vený mírový počet, pokud je toto překročení 
způsobeno nastoupením nováčků do presenční 
služby.

§ 2. ^
Stanovení mírového počtu uvedené v před

cházejícím paragrafu má ten význam, že prů
měr vyplývající ze skutečných početních sta
vů v příslušném kalendářním roce nesmi pře- 
vyšovati číslici 120.000. Tento průměr smí 
býti překročen jen nastoupením nováčků do 
presenční služby (§ 1, odst. 2).

§ 3.
Přebytečné brance třeba z činné služby 

propustiti. Při propouštění přebytečných 
třeba přihlížeti ke služebním zájmům, jakož 
i k chování branců po dobu jejich činné služ
by a k jejich rodinným a hospodářským po
měrům tak, aby byly, pokud možno, přede
vším propuštěny osoby, jež jsou živiteli ro
diny; podrobnosti stanoví vládní nařízení.

§ 4.
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.
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