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28.
Zákon ze dne 31. ledna 1928, 

jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu 
a o sborech stráže bezpečnosti.

Národní shromáždění republiky českoslo- 
\ enske usneslo se na tomto zákoně:

či. I.
icJo l3’ a 25 zákona ze dne 14. dubna 
1 , c- 299 Sb. z. a n., o četnictvu, mění se 
a budou zníti takto:

§ 13.
služku konající má zákonem stane 

véna prava stráže civilní i vojenské, ale sm: 
N , e ^Patrnosti podle okolností případu pc 

ne, užiti zbraně jen v těchto případech:
,ílmW,tPmPaděvnutné.obrany, aby odvrátil ná 
mn ‘ h V’ na něho byl učiněn aneb kter
iiné !?r°Su e hrozí nebo jímž se živo 
Jme osoby ohrožuje;
mřřwíuf6 "ebezPečný zločinec, proti které 
nevzdá lv2akrocnje> na vyzvání četníkovo S' 
nevzdá nebo se zdráhá opustiti svůj úkryt;

k in'ebonati odpor, směřujíc
maiem jeho služebního výkonu;

zaniezil útěk nebezpečného zločince 
Jehož nemůže jiným způsobem zadržeti.
not±°6uÍe-l\ četnictvo semknuté pod jed 
srocen?piV1dÍnim, a .Velením. při shluknutích ; 
Platné v\ lduJ p ° Použití zbraní předpisj 
P ne v tomto směru pro vojsko.

sterstva vnitra. Povolení lze zpravidla uděliti 
jen tomu, kdo dovršil čtyřletou službu u čet
nictva nebo 30. rok věku. Ministerstvo vnitra 
může v případech zvláštního zřetele hodných 
dovoliti výjimky. Podrobnější předpisy vydá 
ministerstvo vnitra.

§25.
Zvláštními předpisy upravují se
a) služební platy příslušníků četnictva 

v činné službě, jakož i jich platy odpočivné a 
zaopatřovací;

b) stálé ubytování četnictva.
Pro přechodné ubytování četnictva v pří

padě jeho soustředění platí předpisy vztahu
jící se na přechodné ubytování vojska.

ČI. II.
§ 4 zákona ze dne 13. července 1922, č. 230 

Sb. z. a n., o sborech stráže bezpečnosti, mění 
se a bude zníti takto:

§ 4.
Členové sborů stráže bezpečnosti mají, ko

najíce službu, zákonem stanovená práva strá
že civilní a požívají právní ochrany této strá
že. Zbraně smějí užiti, šetříce opatrnosti 
podle okolností případu potřebné, jen v těch 
případech, ve kterých smějí jí podle zákon
ných ustanovení použiti příslušníci četnictva.

ČI. III.
Tento’ zákon nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Provede jej ministr vnitra.

§ 24.
smějí se ženiti jen 

leJ As.oa definitivní a obdrželi k tomu povo 
1 Poslušného velitelství, po případě mini

T. G. Masaryk v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 

černý v. r.
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