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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
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Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ 1.
Platnost vládního nařízení ze dne 30. dubna 

1926, č. 57 Sb. z. a n., o přerušení sporů, tý
kajících se některých závazků obcí (měst 
s právem municipálním), prodlužuje se do 15. 
července 1928.

§ 2.

Toto vládní nařízení nabude účinnosti dnem 
vyhlášení; provésti je náleží ministrům spra
vedlnosti a vnitra v dohodě se súčastněnými 
ministry.

švehla v. r.
Dr. Mayr-Harting v. 
Dr. Engliš v. r.
Dr. Beneš v. r.
Naj man v. r.
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Gazík v. r.

Dr. '

■. černý v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 

iso v. r.

92.
Vládní nařízení 

ze dne 30. června 1927, 
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.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 2 a 4 zákona ze dne 27. října 1892,

č. 187 ř. z., a zák. čl. XXV/1892, o provedení 
Mezinárodní úmluvy ze dne 14. října 1890 a 
některých ustanoveních o železniční přepravě 
nákladní:

Čl. I.
Ustanovení oddílu I, Id, F odst. (2) pří

lohy C železničního dopravního řádu, č. 
203/1921 Sb. z. a n., doplňuje se takto:

„Rovněž není třeba zvláštního zařízení proti 
kutálení při přepravě chloru ve velkých ná
dobách, které se nenosí, nýbrž kutálejí, a je
jichž obsah není menší než 100 litrů a nepře
vyšuje 500 litrů. Nádoby takové musejí však 
býti opatřeny zvláštními obručemi k umož
nění kutálení."

Čl. II.
(1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení. Tímto dnem pozbývá účinnosti vy
hláška ministerstva železnic jako dozorčího 
úřadu ze dne 17. června 1927, č. 1003/27, 
uveřejněná podle § 2, odst. (4) železničního 
dopravního řádu, č. 203/1921 Sb. z. a n., ve 
Věstníku pro železnice a plavbu č. 49 ze dne
22. června 1927.

(2) Nařízení toto provede ministr železnic.

svehla v. r.

Naj man v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Peroutka v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Gažík v. r. 
Dr. Hodža v. r.

Dr.

Dr. Mayr-Harting 
Dr. Šrámek v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Nosek v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.

Engliš v. r.

v. r.


