
Sbírka zákonů a nařízení, č. i04. 887

Vládní nařízení 
ze dne 15. července 1927 

o služebních kategoriích vojenských a četnic- 
kých důstojníků.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 97, odst. 2, § 98, odst. 2, § 99, odst. 1, 
§ 101, odst. 1, § 121, odst. 2, § 123 a § 199, 
odst. 1, zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 
Sb. z. a n., o úpravě platových a některých 
služebních poměrů státních zaměstnanců (pla
tového zákona):

§ I-
(!) V oboru ministerstva národní obrany 

se zřizují služební kategorie vojenských dů
stojníků a v oboru ministerstva vnitra slu
žební kategorie četnických důstojníků, před
pisuje se pro ustanovení na služební místa 
v těchto kategoriích předběžné vzdělání, pří
padně se stanoví způsob doplňování těchto 
kategorií a zařazují se tyto kategorie do slu
žebních tříd, jak jest uvedeno v příloze A a B 
tohoto nařízení.

§ 2.

(!) Případné další zvláštní podmínky pro 
ustanovení čekatelem v té které služební kate
gorii vojenských důstojníků (§ 99, odst. 1, 
platového zákona) a pro ustanovení čekatele 
důstojníkem (§ 101, odst. 1, platového zá
kona) určí ministr národní obrany.

(2) Případné další zvláštní podmínky pro 
ustanovení četnickým důstojníkem určí mi
nistr vnitra.

(s) V případech, kde předběžné vzdělání 
předepsané pro ustanovení na služební místo 
v té které služební kategorii není v příloze 
tohoto nařízení co do svého druhu podrobněji 
vymezeno, může ministr národní obrany a, 
pokud jde o četnické důstojníky, ministr 
vnitra určití v dohodě s ministrem školství a 
národní osvěty, na kterém druhu škol má 
býti předepsané předběžné vzdělání získáno.

(4) Až do úpravy podle předchozích od
stavců sluší používati obdobně dosavadních 
předpisů.

§ 3-
(!) Pokud se jinak nestanoví, nutno přede

psaného vzdělání nabýti zásadně na příslušné 
tuzemské škole.

(2) Výjimky povoluje ve zcela mimořád
ných případech vláda k souhlasnému návrhu

104. ústředního úřadu a ministerstva školství a 
národní osvěty.

§ 4.
Ze zvláště závažných služebních důvodů 

může vláda k souhlasnému návrhu ústředního 
úřadu, ministerstva vnitra a ministerstva 
financí uděliti dispens od splnění podmínek 
předepsaných pro ustanovení čekatelem na 
důstojnické služební místo a pro ustanovení 
důstojníkem.

§ 5.
Do služebních kategorií zřízených podle § 1 

se převádějí vojenští důstojníci (čekatelé) a 
četničtí důstojníci, kteří jsou v den vyhlášení 
tohoto nařízení v činné službě, jak jest uve
deno v sloupci 4 přílohy, pokud mají služební 
plat podle služební třídy, do které jest do
tyčná služební kategorie zařaděna.

§ 6.

(1) Důstojníci, kteří se podle §u 5 nepřevá- 
dějí do nových služebních kategorií, povedou 
se odděleně podle služebních tříd, jejichž slu
žební plat jim náleží, ve zvláštních osobních 
stavech a podrží dosavadní služební plat s ná
rokem na j eho další zvýšení v rámci příslušné 
platové stupnice.

(2) Vláda určí, zda a která systemisovaná 
místa jsou těmito důstojníky vázána.

(3) Při propůjčování služebních míst syste- 
misovaných v nově zřízených služebních kate
goriích budiž vzat na důstojníky uvedené 
v odstavci 1 zřetel před ostatními uchazeči, 
jestliže jsou způsobilí a vyhovují předepsa
ným podmínkám.

§ 7.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 7. čer

vence 1926 a provede je ministr národní 
obrany, pokud se týče ministr vnitra v dohodě 
s příslušnými ministry.

švelila v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Spina v. r.
černý v. r. Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r. Dr. Šrámek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Tiso v. r. 
Najman v. r. Dr. Nosek v. r.

Dr. Gazík v. r.
Dr. Peroutka v. r., 

též za ministra Dr. Engliše.
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Ministerstvo Národní obrany. 
Služební kategorie vojenských důstojníků.

Příloha A

Ve slu
žební 
třídě

se zřizují 
služební kategorie 

důstojníků

a předpisuje se předběžné vzdělání pro ustanovení 
na služební místo, případné se stanoví způsob 

doplňování služební kategorie takto:
Do této kategorie se převádějí 

podle § 5

1 2 3 4

generálního štábu doplňuje se z důstojníků zbraní, kteří po nej
méně šestileté činné službě ve vlastnosti dů
stojníků zbraní z povolání s úspěchem absol
vovali tříletou válečnou školu v Praze anebo 
Ecole de guerre v Paříži

důstojníci generálního štábu

zbraní pro vyšší 
úkony

úplné středoškolské vzdělání a nejméně čtyřleté 
vysokoškolské vzdělání ukončené úspěšným vý
konem předepsaných státních zkoušek nebo 
doktorátem

důstojníci dělostřelectva, le
tectva, ženijního, telegrafního 
a automobilního vojska

zdravotnictva úplné středoškolské vzdělání, absolvování lékař
ských studií a úspěšný výkon přísných zkoušek

důstojníci zdravotnictva

intendantstva doplňuje se z důstojníků zbraní nebo z důstoj
níků hospodářskO-správní služby (11. služební 
třída), kteří absolvovali v obou případech po 
nejméně šestileté činné službě jako důstojníci 
z povolání s úspěchem tříletou vojenskou in- 
tendanční školu

důstojníci intendantstva

justiční služby úplné středoškolské vzdělání, absolvování práv
ních a státovědeckých studií a úspěšný výkon 
tří státních zkoušek

důstojnici justiční služby

veterinářů úplné středoškolské vzdělání, absolvování studií 
na vysoké škole zvěrolékařské a úspěšný výkon 
předepsaných státních zkoušek

důstojníci veterináři

služeb pro vyšší 
úkony

úplné středoškolské a nejméně čtyřleté vysoko
školské vzdělání, ukončené úspěšným výkonem 
předepsaných státních zkoušek nebo doktorátem

důstojníci technické zbrojní 
a stavební služby, techničtí 
důstojníci zeměpisného ústa
vu, vojenští kontroloři a dů
stojníci konceptní

vojenských du
chovních

absolvování úplných theologických studií a způ
sobilost k duchovní správě

důstojníci duchovní služby

II absolventů vojen
ské akademie

úplné středoškolské vzdělání a absolvování dvou
leté vojenské akademie; požadavek absolvování 
dvouleté vojenské akademie se pokládá za spl
něný u důstojníků, kteří mají předběžné vzdě
lání předepsané pro ustanovení důstojníkem 
zbraní pro vyšší úkony

důstojníci zbraní a vojenští 
kontroloři, pokud se nepře- 
vádějí do některé kategorie I. 
služební třídy nebo do ně
které jiné kategorie II. slu
žební třídy

vojenských geo
metrů

úplné středoškolské vzdělání, absolvování země
měřičských studií a úspěšný výkon státní 
zkoušky

důstojníci dělostřelectva, sta
vební služby a techničtí dů
stojníci zeměpisného ústavu, 
kteří mají úplné středoškol
ské vzdělání a absolvovali 
zeměměřičská studia s úspěš
ným výkonem státní zkoušky
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Ve slu
žební 
třídě

se zřizují 
služební kategorie 

důstojníků

a předpisuje se předběžné vzdělání pro ustanovení 
na služební místo, případně se slanoví způsob 

doplňování služební kategorie takto:

Do této kategorie se převádějí 
podle § 5

1 2 3 4

II hospodářsko- 
správní služby

doplňuje se z důstojníků-absolventů vojenské 
akademie nebo z důstojníků výkonné hospo
dářské služby, v obou případech jestliže absol
vovali tříletou vojenskou intendanční školu

důstojníci, kteří s úspěchem 
absolvovali vojenskou inten
danční školu

vojenskýchlékár-
níků

úplné středoškolské vzdělání, absolvování dvou
letých farmaceutických studií na universitě a 
úspěšný výkon přísné zkoušky

důstojníci lékárnictva

III výkonné tech
nické služby

úplné středoškolské vzdělání neb absolvování 
čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoroč
ního učebního běhu spojeného s občanskou 
školou a v obou případech ještě úspěšný výkon 
zvláštní odborné zkoušky neb absolvování ob
čanské školy a aspoň dvouleté odborné školy

důstojníci technické zbrojní | 
služby, techničtí důstojníci j 
zeměpisného ústavu, důstoj- 9 
níci stavební a správní zbrojní 
služby a důstojníci technic
kého zbrojnictva, pokud se 
nepře, vádějí do některé z ka
tegorií I. nebo II. služební 
třídy

výkonné hospo
dářské a účetní 
služby

úplné středoškolské vzdělání neb absolvování 
čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoroč
ního učebního běhu spojeného s občanskou 
školou a v obou případech ještě úspěšný výkon 
zvláštní odborné zkoušky neb absolvování ob
čanské školy a aspoň dvouleté odborné školy

důstojníci hospodářští, provi
antní, účetní kontroly, oděv- 
nictvaastavebnlhoúěetnictva

pomocného zdra
votnictva

úplné středoškolské vzdělání neb absolvování čtyř 
nižších tříd střední školy nebo jednoročního 
učebního běhu spojeného s občanskou školou 
a v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní 
odborné zkoušky neb absolvování občanské školy 
a aspoň dvouleté odborné školy

důstojníci pomocného zdra
votnictva

pomocných slu
žeb

úplné středoškolské vzdělání neb absolvování čtyř 
nižších tříd střední školy nebo jednoročního 
učebního běhu spojeného s občanskou školou 
a v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní 
odborné zkoušky neb absolvování občanské 
školy a aspoň dvouleté odborné školy

důstojníci evidenční, početní, 
soudní kancelářští a manipu
lační

učitelé šermu úplné středoškolské vzdělání neb absolvování čtyř 
nižších tříd střední školy nebo jednoročního učeb
ního běhu spojeného s občanskou školou a v obou 
případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné 
zkoušky neb absolvování občanské školy a aspoň 
dvouleté odborné školy

důstojníci šermíři

kapelníků úplné středoškolské vzdělání neb absolvování čtyř 
nižších tříd střední školy nebo jednoročního učeb
ního běhu spojeného s občanskou školou a v obou 
případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné 
zkoušky neb absolvování občanské školy a aspoň 
dvouleté odborné školy

! důstojníci kapelníci
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Příloha B.

Ministerstvo vnitra.

Služební kategorie čeíniekých důstojníků.

Ve
slu

žební
třídě

se zřizuje 
služební kategorie 

četnických 
důstojníků

a doplňuje se
Eo kategorie se 
převádějí podle 

§ 5

1 2 3 4

I zdravotnictva z důstojníků zdravotní služby československého vojska četničtí důstojníci 
zdravotnictva

justiční služby z důstojníků justiční služby československého vojska četničtí důstojníci 
justiční služby

intendantstva z četnických správních důstojníků nebo z četnických 
důstojníků účetních a účetní kontroly, kteří mají úplné 
středoškolské vzdělání s úspěšným výkonem zkoušky 
dospělosti, v obou případech jestliže absolvovali po nej
méně šestileté službě jako důstojníci s úspěchem tříletou 
vojenskou intendanční školu

četničtí důstoj
níci inten
dantstva

II správních a) z vojenských důstojníků zbraní z povolání, kteří vykonali 
s úspěchem zvláštní četnickou důstojnickou zkoušku nebo

b) z četnických gažistů mimo služební třídy, kteří mají 
úplné středoškolské vzdělání a aspoň tři roky započitatelné 
služby jako vrchní četnický strážmistr a vykonali 
s úspěchem zvláštní četnickou důstojnickou zkoušku

četničtí důstoj
nici správní

III výkonných z četnických gažistů mimo služební třídy, kteří vykazují 
aspoň tři roky započitatelné služby jako vrchní četnický 
strážmistr, absolvovali šestiměsíční běh pro aspiranty na 
služební místa výkonných důstojníků, vykonali s úspěchem 
zvláštní služební zkoušku a nůsobili nejméně šest měsíců 
na služebním místě výkonného důstojníka

četničtí důstoj
níci výkonní

účetních a účetní 
kontroly

z četnických gažistů mimo služební třídy, kteří vykazují 
aspoň tři roky započitatelné služby jako vrchní četnický 
strážmistr, absolvovali s úspěchem čtyři nižší třídy střední 
školy nebo vykazují rovnocenná předběžné vzdělání a vy
konali s úspěchem zvláštní služební zkoušku

četničtí důstoj
níci účetní a 
účetní kontroly


