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Sbírka zákonů a nařízení
sléktvL

Částka 42. Vydána dne 9, července 1927,

Obsah: (SO.—S2.) ©O. Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení o řízení před
kárnými výbory vojenských gážistů a o odnětí vojenské hodnosti a o plelo žení do výslužby 
řízením správním. — 91. Nařízení o dalším přerušení sporů, týkajících se některých závazků 
obcí (měst s právem municipálním.) — 92. Nařízení, kterým se mění ustanovení oddílu I, 
Id F odst. (2) přílohy C železničního dopravního řádu ze dne 13. května 1921, č. 203 Sb. z. a n., 
pokud jde o přepravu chloru.

90.
Vládní nařízení 

ze dne 30. června 1927, 
jímž se částečně mění a doplňuje vládní na
řízení o řízení před kárnými výbory vojen
ských gážistů a o odnětí vojenské hodnosti a

o přeložení do výslužby řízením správním.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 12—39 zákona ze dne 4. července 
1923, č. 154 Sb. z. a n., o vojenském kázeň
ském a kárném právu, jakož i o odnětí vo
jenské hodnosti a o přeložení do výslužby ří
zením správním ve znění zákona ze dne 8. 
dubna 1927, č. 55 Sb. z. a n., a zákona ze dne
24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě 
platových a některých služebních poměrů 
státních zaměstnanců (platového zákona):

čl. I.
Vládní nařízení ze dne 18. října 1923, č. 203 

Sb. z. a n., o řízení před kárnými výbory a 
o odnětí vojenské hodnosti a o přeložení do 
výslužby řízením správním, se mění nebo do
plňuje takto:

1.
V § 7 se nahrazují odst. (2) a (3) ustano

vením tohoto znění:
„(2) Pro ustanovování členů kárných vý

borů I. stolice sestavují se tyto seznamy:
a) seznamy posádkové, t. j. seznamy vo

jenských gážistů posádky, v níž je kárný vý
bor zřízen,

b) seznamy mimoposádkové, t. j. seznamy 
vojenských gážistů, kteří mají služební při

dělení (bydliště) v oblasti dotčeného veli
telství (úřadu), u něhož je kárný výbor zří
zen, avšak mimo posádku, v níž je zřízen.

(3) členové kárných výborů I. stolice se 
ustanovují především vždy z posádkových se
znamů. Ustanoviti členy kárných výborů ze 
seznamů mimoposádkových lze jen pro závě
rečné projednání, a to tehdy, nedostává-li se 
vyhovujících členů v seznamech posádko
vých."

2.

§ 8 zní takto:
Sestavování seznamů vojen
ských gážistů v činné službě 
pro ustanovování členů kár

ných výborů.

(i) Do posádkových seznamů vojenských 
gážistů v činné službě třeba pojmout! jen vo
jenské gážisty v činné službě, kteří jsou při
děleni službou v posádce, v níž je kárný výbor
I. stolice zřízení, a to:

a) do posádkového seznamu kárného vý
boru ministerstva národní obrany — gene
rály;

b) do posádkového seznamu kárného vý
boru zemského vojenského velitelství vyšší 
důstojníky (štábní kapitány, majory, pod- 
plukovníky a plukovníky);

c) do posádkového seznamu kárného vý
boru velitelství divise jednak

aa) nižší důstojníky (podporučíky, poru
číky,, nadporučíky a kapitány), jednak oddě
leně

bb) vojenské gážisty mimo služební třídy 
(rotmistry, štábní rotmistry a praporčíky).
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cc) a není-li v posádce dostatek nižších dů
stojníků práva znalých, též vyšší důstojníky 
práva znalé.

(2) Do seznamů uvedených v předcházejí
cím odstavci nelze zapsati ty vojenské gá- 
žisty, proti nimž se vede trestní řízení soudní 
nebo řízení před kárným výborem, ani ty, 
kteří byli v řízení před kárným výborem 
uznáni vinnými, nebyl-li trest odpykán.

(3) Vojenské gážisty třeba seřaditi podle 
hodnosti a služebního stáří [§ 8, čl. 46, písm.
c) služeb, řádu A-I-l] ; při tom nutno též 
zvláště vyznačiti, je-li dotčený gážista osobou 
práva znalou.

(4) O sestavování mimoposádkových se
znamů platí táž ustanovení jako o seznamech 
posádkových, ledaže se do nich zapisují ti vo
jenští gážisté, kteří mají služební přidělení 
v oblasti dotčeného velitelství (úřadu), u ně
hož je kárný výbor zřízen, avšak mimó po
sádku, v níž je zřízen.

8.
§ 9 zní takto:

Sestavování seznamů vojen
ských gážistů mimo činnou 
službu pro ustanovování členů 

kárných výborů.

(1) Podle zásad uvedených v § 8 sestaví se 
seznamy vojenských gážistů mimo činnou 
službu, majících trvalé bydliště v oblasti ve
litelství (úřadu), u něhož je kárný výbor zří
zen, a to odděleně:

a) pro vojenské gážisty v záloze (na trvalé 
dovolené) a odděleně,

b) pro vojenské gážisty ve výslužbě,
s tím rozdílem, že není zvláštních seznamů 
posádkových a mimoposádkových.

(2) Do seznamů uvedených v předcházejí
cím odstavci zapíší se jen ti vojenští gážisté 
příslušných hodností v záloze nebo ve vý
službě, kteří mají trvalé bydliště v obvodu 
dotčeného velitelství (úřadu), u něhož je 
kárný výbor zřízen a jsou ochotni převzíti 
dobrovolně funkci členů kárného výboru.

(3) Za tím účelem vyhlásí velitelství 
(úřad), u něhož jest kárný výbor zřízen, 
každoročně příslušnou výzvu, aby se vojenští 
gážisté mimo činnou službu dobrovolně při
hlásili k funkci členů kárných výborů. Při
hlásivší se osoby zapíší se do seznamů uve
dených v předcházejících odstavcích doda
tečně.

(4) Vojenský gážista mimo činnou službu, 
který se hlásí dobrovolně k funkci člena kár
ného výboru, je povinen v přihlášce uvésti:

a) jméno, příjmení, bydliště, vojenskou 
hodnost a branný poměr (zda v záloze, ve vý
službě atd.), evidenční těleso;

b) prohlášení, že nejsou u něho dány okol
nosti, uvedené v § 8, odst. (2).

(5) O výmaz ze seznamu může přihlášený 
požádati kdykoliv, vyjímajíc dobu od ustano
vení za člena kárného výboru pro závěrečné 
projednání určité kárné věci až do vyřízení 
této věci v I. stolici.

4.
§ 10 zní takto:

Ustanovování členů kárných 
výborů I. stolice pro závěrečné 

projednání.

í1) Ze seznamů pořízených podle ustano
vení předchozích paragrafů ustanovuje veli
telství (úřad), u něhož jest kárný výbor zří
zen, pro závěrečné projednání v každém pří
padě zvláště členy kárného výboru, a to tím 
způsobem, že především přihlédne k tomu, aby 
co možná byl za jednoho člena vybrán dů
stojník v činné službě práva znalý, ať jest 
obviněný důstojníkem anebo vojenským gá- 
žistou mimo služební třídy, v činné službě 
nebo mimo činnou službu. Tohoto člena vy
bere velitelství (úřad) z posádkového se
znamu, a není-li v něm žádného důstojníka 
práva znalého, ze seznamu mimoposádkového. 
Poté se postupuje různě, podle toho, o jakého 
vojenského gážistů v tom neb onom případě 
jde.

(2) Jde-li o kárné řízení proti důstojníku 
v činné službě, ustanovuje velitelství (úřad), 
u něhož je kárný výbor zřízen, ze seznamu dů
stojníků v činné službě další dva členy pro 
závěrečné projednání z důstojníků v činné 
službě, kteří jsou hodností nebo při téže hod
nosti služebním stářím nejblíže vyšší, než je 
obviněný (postup vzestupný). Čtvrtým členem 
je hodností a služebním stářím nejvyšší dů
stojník zbraní v činné službě, který ještě v ří
zení před kárným výborem I. stolice nepůsobil 
nebo na kterého opětně došlo ve vykonávání 
funkce (postup sestupný). Není-li možno po
dle ustanovení odst. (i) ustanoviti žádného dů
stojníka práva znalého, ustanoví se místo 
něho za člena důstojník zbraní v činné službě, 
který následuje za důstojníkem uvedeným
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v předešlé větě. Všichni členové uvedení 
v tomto odstavci musí býti hodností nebo slu
žebním stářím vyšší, než je obviněný; není-li 
takových důstojníků v činné službě v posád
kovém seznamu, ustanoví se členové ze sezna
mu mimoposádkového.

(3) Ustanovení předcházejícího odstavce 
platí i pro důstojníky ve výslužbě, jde-li o po
klesky spáchané v době, kdy byli v činné 
službě. Pro důstojníky v záloze platí však, 
jde-li o takové poklesky, ustanovení odst. (G) 
a U).

(4) Jde-li o kárné řízení proti vojenskému 
gážistovi mimo služební třídy v činné službě, 
ustanoví se pro závěrečné projednání dva čle
nové kárného výboru z vojenských gážistů 
mimo služební třídy v činné službě, kteří jsou 
hodností nebo při téže hodnosti služebním 
stářím nejblíže vyšší než obviněný (postup 
vzestupný); není-li v posádkovém seznamu vo- 
j enských gážistů mimo služební třídy hodností 
nebo služebním stářím vyšších, než je obvi
něný, určí se tito členové ze seznamu mimo- 
posádkpvého. Jakožto čtvrtý člen se ustanoví 
ze seznamu kárného výboru dotčeného veli
telství divise hodností a služebním stářím nej- 
vyšší důstojník zbraní v činné službě, který 
v řízení před kárným výborem jako člen ještě 
nepůsobil, nebo na kterého opětně došlo ve 
vykonávání funkce. Není-li možno ustaň oviti 
podle ustanovení odst. (i) žádného důstojníka 
práva znalého, ustanoví se místo něho za člena 
důstojník zbraní v činné službě, který jest hod
ností nebo služebním stářím nejblíže nižší 
nežli důstojník, který byl určen za člena kár
ného výboru podle předchozí věty.

(s) Ustanovení předcházejícího odstavce 
platí i pro vojenské gážisty mimo služební 
třídy ve výslužbě, jde-li o poklesky, jichž se do
pustili v době, kdy byli v činné službě. Pro vo
jenské gážisty mimo služební třídy v záloze 
platí však, jde-li o takové poklesky, ustanovení 
odst. (G) a (8).

(G) Jde-li o kárné řízení proti vojenskému 
gážistovi v záloze (na trvalé dovolené), nebo 
proti vojenskému gážistovi ve výslužbě a ne- 
ní-h^ pro tuto kategorii vojenských gážistů 
zvláštních seznamů (§ 9), ustanovují se čle
nové kárných výborů ze seznamu vojenských 
gážistů v činné službě podle ustanovení uve
dených v předcházejících odstavcích, jako by 
šlo o vojenské gážisty v činné službě.

. ÍP P°řízen zvláštní seznam vojenských 
gážistů mimo činnou službu, ustanoví se 
z něho, jde-li o důstojníka ve výslužbě, který 
se dopustil poklesku po svém vystoupení

z činné služby, neb o důstojníka v záloze, za 
členy dva důstojníci ve výslužbě nebo v záloze, 
kteří jsou hodností nebo služebním stářím nej
blíže vyšší, než je obviněný; pro určování 
ostatních členů platí ustanovení odst. (2). 
Je-li možno ustanoviti ze seznamu vojenských 
gážistů mimo činnou službu důstojníka práva 
znalého, ustanoví se za člena; v tom případě 
určí se místo zmíněných dvou důstojníků ve 
výslužbě nebo v záloze jen jeden a za další dva 
členy se ustanoví dva důstojníci zbraní v činné 
službě hodností nebo služebním stářím nej- 
vyšší, kteří ještě v řízení před kárným výbo
rem I. stolice nepůsobili, neb na které opětně 
došlo ve vykonávání funkce.

(8) Vede-li se kárné řízení proti vojenskému 
gážistovi mimo služební třídy ve výslužbě, 
který se dopustil poklesku po vystoupení 
z činné služby, neb proti vojenskému gáži
stovi mimo služební třídy v záloze (na trvalé 
dovolené), a je-li pro tuto kategorii vojen
ských gážistů zřízen zvláštní seznam, usta
noví se z něho dva vojenští gážisté mimo slu
žební třídy ve výslužbě nebo v záloze (na 
trvalé dovolené), kteří jsou hodností nebo ^slu
žebním stářím nejblíže vyšší, než je obviněný; 
jinak platí ustanovení odst. (4).

(9) Je-li obviněný — ať jest v jakémkoli 
branném poměru — vojenským gážistou 
služeb, ustanoví se dva členové (druhý a 
třetí) z vojenských gážistů služeb, a to co 
možná stejné nebo příbuzné stavovské sku
piny.

(10) Je-li několik obviněných, ustanoví se 
členové kárného výboru pro závěrečné pro
jednání podle vojenského gážisty hodností 
nebo služebním stářím nej vyššího.

(11) Je-li obviněný tak vysoké hodnosti 
nebo tak vysokého služebního stáří, že nelze 
podle pravidel uvedených v předchozích od
stavcích ustanoviti ze seznamů gážistů po
třebný počet členů, třeba za členy ustanoviti 
vojenské gážisty hodností nebo služebním stá
řím nejblíže nižší.

5.
K § 11 se připojuje nový odstavec tohoto 

znění:
„(i) Zrušil-li odvolací kárný výbor konečné 

usnesení kárného výboru I. stolice a nařídil-li 
nové projednání, je z nového závěrečného pro
jednání v téže věci před kárným výborem
I. stolice z funkce předsedy nebo člena kárného 
výboru I. stolice vyloučen vojenský gážista, 
který se zúčastnil prvního závěrečného pro
jednání v I. stolici ať již jako předseda nebo 
jako člen.”
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6.

§ 12 zní takto:

Ustanovování členů kárných 
výborů I. stolice pro jednání

mimo závěrečné projednání.

(!) Má-li se kárný výbor I. stolice usnášeti 
o návrzích a o opatřeních mimo závěrečné 
projednání, ustanovují se členové z posádko
vých seznamů, a to co možná hodností nebo 
služebním stářím vyšší, než je obviněný. 
Důstojníci uvedení v § 8, odst. C1), písm. c), 
cc), nebuďte zpravidla k takovým jednáním 
kárného výboru velitelství divise určováni.

(2) členy pro tato jednání ustanovuje veli
telství (úřad), u něhož je kárný výbor I. sto
lice zřízen.

7.

§ 13 zní takto:

Ustanovování náhradníků pro 
závěrečné projednání.

(!) Je-li třeba, aby místo předsedy nebo 
ustanoveného člena, jenž byl vyloučen nebo 
zamítnut anebo se nemůže pro nemoc nebo 
z jiných závažných důvodů zúčastniti závě
rečného projednání, byl přibrán k jednání 
náhradník, ustanoví jej — nestanoví-li § 11, 
odst. (5) jinak — velitelství (úřad), a to z po
sádkového seznamu vojenských gážistů v čin
né službě.

(2) Lze-li předvídati, že závěrečné projed
nání potrvá déle, ustanoví velitelství (úřad), 
u něhož je kárný výbor zřízen, potřebný počet 
náhradníků, kteří se zúčastní od počátku zá
věrečného projednání, aby, bude-li toho třeba, 
mohli nastoupiti na místo předsedy nebo 
členů, kteří se pro nemoc nebo z jiných zá
važných důvodů nemohou dále účastnit! závě
rečného projednání. Tito náhradníci nemohou, 
dokud nenastoupí na místo člena (předsedy) 
kárného výboru, do řízení nijak zasahováti, 
ani se účastnit! porad kárného výboru.

(3) Za náhradníky třeba ustanoviti vojen
ské gážisty, kteří jsou hodností nebo služeb
ním stářím vyšší než obviněný. Při tom však 
třeba přihlížet! též k služební potřebě a po- 
stradatelnosti dotčeného vojenského gážisty, 
jakož i k tomu, aby náhradník příslušel co 
možná k téže stavovské skupině jako člen, za 
něhož do kárného výboru nastupuje.

8.

§ 14 se mění takto:
a) Nadpis jeho zní:

Vyloučení členů kárných výborů, ustanove
ných pro jednání mimo závěrečné projednání.

b) Odst. (2) se zrušuje.

9.
§ 15 se mění a doplňuje takto:
a) Odst. (r) zní takto:
„Vedle předsedy a stálých členů odvolacího 

kárného výboru — z nichž čtyři členové v ge- 
nerálské hodnosti mají určení pro odvolací ří
zení v kárných věcech projednaných v I. sto
lici kárným výborem ministerstva národní 
obrany — ustanovuje ministerstvo národní 
obrany náhradníka předsedova, jakož i po
třebný počet náhradníků členů výboru, kteří 
nastupují, jestliže předseda nebo členové jsou 
z projednávání věci podle ustanovení následu
jícího paragrafu vyloučeni, aneb jestliže ne
mohou pro nemoc, dovolenou nebo z jiných 
závažných důvodů projednávání věci se zúčast
niti. Nejméně jeden z náhradníků musí býti 
důstojníkem justiční služby, aby mohl nastou
piti na místo vyloučeného (zaneprázdněného) 
důstojníka justiční služby, jenž jest stálým 
členem odvolacího kárného výboru. Náhrad
níci nastupují podle předem stanoveného po
řadu. Předseda odvolacího kárného výboru 
určuje, který z nich má nastoupiti."

b) Za odst. (3) vkládá se nový odstavec to
hoto znění:

„(4) Pro odvolací řízení platí obdobně usta
novení § 13, odst. (2).“

c) Dosavadní očíslování odst. (4) se mění 
na (5).

10.

§ 17 se mění takto:
a) V odst. (2) se vynechá v čtvrtém řádku 

slovo „zvolených".
b) Odst. (3) se nahrazuje novým ustanove

ním tohoto znění:
„(3) Seznam vojenských gážistů-legionářů 

jest jen jediný, a to posádkový, a obsahuje jak 
gážisty v činné službě, mající své služební 
přidělení ve Velké Praze, tak i vojenské gá
žisty mimo činnou službu, mající ve Velké 
Praze své trvalé bydliště, kteří se dobrovolně 
přihlásili pro dotčené období podle zásad ob
sažených v § 9. Tito vojenští gážisté-legionáři 
jsou seřaděni podle hodnosti a služebního 
stáří."

11.

§ 19 se doplní novými ustanoveními tohoto 
znění:
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(3) Zjistí-li kárný výbor I. stolice v řízení 
již prováděném, že řízení bylo zavedeno na 
rozkaz nepříslušného představeného, předloží 
spisy neprodleně představenému, na jehož roz
kaz bylo řízení zavedeno; tento představený 
postoupí spisy příslušnému představenému, 
který může buď vysloviti dodatečný souhlas 
s řízením již provedeným a nařídit buď pokra- 
čovati v řízení nebo nařídit provésti řízení 
nové.

(4) Bylo-li řízení, zavedené na rozkaz ne
příslušného představeného, již v I. stolici 
skončeno a strana uplatňuje námitky ne
příslušnosti v odvolámí, předloží kárný výbor
I. stolice, jenž řízení dosud prováděl, spisy od
volacímu kárnému výboru skrze představe
ného, na jehož rozkaz bylo řízení zavedeno, a 
představeného, který byl k tomu příslušný; 
tento představený připojí ke spisům vy
jádření, zda s dosavadním řízením souhlasí či 
nikoliv.

(5) Vyjde-li na jevo nepříslušnost předsta
veného, který nařídil zavedení řízení před 
kárným výborem teprve za odvolacího řízení, 
vyžádá si odvolací kárný výbor vyjádření 
představeného, jenž byl ve věci příslušný.

12.
Za § 19 se zařadí nový paragraf tohoto 

znění:
„§ 19 a).

Vyloučení některých poklesků 
ze společného projednání.

K případům vyloučení ze společného pro
jednání, uvedeným v § 15, odst. (8), patří též 
případ, kdy příslušný představený nařídí, aby 
některé z poklesků, jichž se obviněný dopustil, 
byly vyloučeny a projednány odděleně, jeví-lí 
se to vhodným a účelným, aby se řízení ne
prodlužovalo nebo neztěžovalo."

13.
§ 21 zní takto:

„Vliv řízení před kárným výbo
rem na zvýšení služného.

(J ) Od zavedení řízení před kárným výbo
rem až do jeho pravoplatného skončení je vo
jenský gážista, o nějž jde, vyloučen ze zvý
šení služného (z postupu do vyššího stupně 
služného nebo do vyššího náslužného pří
davku).

(2) Skončí-li řízení před kárným výborem 
zastavením řízení nebo zproštěním obvině

ného, je doba ztrávená v řízení před kárným 
výborem započitatelná pro zvýšení služného, 
uvedeného v předchozím odstavci, nebrání-li 
započtení jiná zákonná překážka; skončilo-li 
řízení uznáním viny (a to i když bylo upu
štěno od uložení trestu), je pro započitatel- 
nost doby ztrávené v řízení před kárným vý
borem až do konečného usnesení rozhodující 
znění konečného usnesení kárného výboru
I. stolice. O započitatelnosti doby ztrávené 
v odvolacím řízení platí ustanovení § 25, odst. 
(c) zák.“

14.
V § 43, odst. (!) se nahrazuje první věta 

tímto zněním:
„Porady a hlasování kárných výborů jsou 

tajné a nesmí jim býti kromě předsedy, členů 
kárného výboru a zpravodaje nikdo přítomen; 
zpravodaji nepřísluší však při tom ani hlas 
poradní.1'

15.
V § 44 se doplňuje odst. (2) takto:
„Při úvaze o potrestání porušení úředních 

a služebních povinností přihlíží kromě toho 
k tomu, byl-li obviněný vojenský gážista za 
toto porušení povinností již potrestán soudně; 
je-li tomu tak, může od uložení kárného trestu 
upustiti, leč by týmž pokleskem byly zároveň 
porušeny také stavovské povinnosti. Vedle 
toho přihlíží kárný výbor též k tomu, nebyl-li 
snad obviněný vojenský gážista po spáchání 
poklesku, kterého se týká řízení, trestán v ji
ném řízení před kárným výborem pro nějaký 
jiný poklesek; v tom případě třeba při vý
měře trestu přihlédnouti k zmíněnému dří
vějšímu potrestání.11

16.
V § 45, odst. CO, se nahrazují v druhém 

řádku slova „ztrácí tím nárok na zaopatřovací 
požitky11 slovy „ztrácí v případech uvedených 
v § 23, odst. í1), písm. g) zák. nárok na za
opatřovací platy.11

17.

§ 48 se mění a doplňuje takto:
V odst. í1) se nahrazuje první věta usta

novením tohoto znění:

„Doplnění, jež má odvolací kárný výbor za 
nutné, provede buď sám aneb uloží je kárnému 
výboru I. stolice, u něhož uložené doplnění pro
vede zpravodaj.11
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18.
§ 51 se doplňuje a mění takto:
a) Za odst. (3) se vkládá nový odstavec to

hoto znění:
„(4) Předcházející ustanovení platí též 

tehdy, žádá-li obviněný, aby řízení před kár
ným výborem nebylo vůbec zaváděno, s tou 
odchylkou, že spisy se tu zašlou kárnému vý
boru, který by byl příslušný k provedení kár
ného řízení“.

b) Dosavadní očíslování odst. (4), (5) a 
(e) se mění na (5), (e) a (7).

19.
Za § 60 se vkládá nový paragraf tohoto 

znění:

„§ 60 a).
Odnětí vojenské hodnosti pro 
trestné činy spáchané před 

jmenováním.

í1) Zjistí-li se dodatečně, že se vojenský 
gážista dopustil ještě před svým jmenováním 
zločinu vůbec, přečinu nebo přestupku spácha
ného ze ziskuchtivosti nebo proti veřejné 
mravnosti, vyšetří velitel kmenového tělesa 
dotčeného gážisty, zda bylo pro uvedený trest
ný čin konáno trestní řízení.

(2) Byl-li vojenský gážista pro delikt uve
deného druhu odsouzen, ať před svým jmeno
váním anebo po něm, hlásí to velitel, uvedený 
v odst. (i), služebním postupem ministerstvu 
národní obrany a připojí k tomuto hlášení 
zprávu o chování dotčeného gážisty. Minister
stvo národní obrany si opatří příslušné trestní 
spisy a o věci rozhodne.

(sj^Nedošlo-li k zavedení soudního trest
ního řízení nebo k odsouzení pro zločin spá
chaný ze ziskuchtivosti nebo proti veřejné 
mravnosti jen proto, že tomu překážel důvod, 
který zrušuje trestnost činu nebo vylučuje 
jeho stíhání, oznámí to velitel uvedený 
v odst. (i) kárnému výboru I. stolice, jenž by 
byl ve věci příslušný; tento kárný výbor před
loží spisy, shledá-li důvod pro podání návrhu 
na zrušení jmenování, se svým návrhem od
volacímu kárnému výboru; jinak zpraví ve
litele kmenového tělesa, že neshledal důvodu 
k podání návrhu na zrušení jmenování. Je-li 
odvolací kárný výbor souhlasného názoru jako 
kárný výbor I. stolice, podá ministerstvu ná
rodní obrany návrh na zrušení jmenování; 
nesouhlasí-li s tímto návrhem, vrátí spisy 
s odůvodněním, že nemá příčiny k podání ná
vrhu v uvedeném smyslu. Rozhodnutí mini

sterstva národní obrany se zasílá skrze odvo
lací kárný výbor."

ČI. II.
Všude tam, kde vládní nařízení uvedené 

v článku I. používá rčení:
a) „vojenští gážisté mimo hodnostní třídy",
b) „vojenští gážisté zařádění do hodnost

ních tříd",
vojenští gážisté ve výslužbě, vykonáva

jící činnou službu (s plnými aktivními požitky, 
doplňkem k výslužnému neb za remuneraci)" 
nebo „vojenští gážisté dočasně aktivovaní",

d) „postup do vyšších požitků",
e) „zaopatřovací požitky",
f) „dovolená bez požitků",
g) „místní přídavek", 

třeba je nahradili rčením:
a) „vojenští gážisté mimo služební třídy",
b) „vojenští gážisté zařádění v služebních 

třídách",
c) „vojenští gážisté ve výslužbě, povolaní 

přechodně k činné službě podle § 120 plato
vého zákona",

d) „zvýšení služného",
e) „zaopatřovací platy",
f) „dovolená bez platů",
g) „činovné".

ČI. III.
Toto nařízení nabývá účinnosti zároveň se 

zákonem č. 55/1927 Sb. z. a n. a provede je 
ministr národní obrany v dohodě s ministry 
vnitra, spravedlnosti a financí.

Švehla v. r.
Udržal v. r. Naj man v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Engliš v. r.
Dr. Peroutka v. r. černý v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Hodža v. r.
Dr. Šrámek v. r. Dr. Spina v. r.
Dr. Gazík v. r. Dr. Nosek v, r.

Dr. Tiso v. r.

91.
Vládní nařízení 

ze dne 30. června 1927, 
o dalším přerušení sporů, týkajících se ně
kterých závazků obcí (měst s právem muni

cipálním).

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337


