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Poučení všeobecné.
Úvod.
§• '•
č e t n i c t v o jest vůbec k tomu ustanoveno, aby udržovalo
pokoj a bezpečnost v zemi, obyvateli! a majetnosti. Z toho vy
plývá, že četnictvo všechny osoby, bez rozdílu stavu a pohlaví,
jen/, se pokoj milujíce zákonnímu pořádku podrobují, chrániti,
každý protizákonní čin překaziti a ty, jenž se proti zákonům
provinily, k zaslouženému potrestáni dodati má.

Hlava I.
O vlas*nostech a chováni se íétnlka válec.
S- "•
Každý četník musí míti vlastnosti, jicbž k ústavu tomu jest
potřebí. Kterak se četník jakéhokoli řádu nebo stupně ve vyká
zaném sobč postavení 11 vykonávání služby obyčejné i mimořádní,
v službě samostatné i příruční má zachovali, bude v tomto pou
čení zvláště udáno.
%• 3-

Má-li vykonávám' služby četnické tomu dosti učiniti, čehož
zákon tím chtěl dosáhnouti, musí se služba ta vzhledem fc obe
censtvu s náležitým účinkem vykonávati. Četník musí býti
vazný, způsobný a si povčdom svěřeného sobe důležitého posta
veni. Zvláště pak jest přáti, aby všude, kdež má s obyvatelstvem
co činiti, rázné, obratné chováni eo potřebnou vlastnost jevil.
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§• 4.
0'I poddůstojníka požadují se tyto vlastností u vyšším stupni
a možná-li také známost druhého zemského jazyka.
S- 5.
Cetník musí se dohře a čisté" šatiti. U veřejnosti má vždy
dle předpisu upraven hýti, a v úplném oděvu, s poboční zbraní
se objeviti. V tom případu má k vůli stejnosti levou ruku na
rukověti šavle držeti. Jízdný četník nesmí šavli za sebou vléci
Obyčejná chůze Celníkova na ulici musí býti vojenská, vážná
a důstojná a tím způsobem odměřená, aby času získal, všecko,
což jemu na blízku se děje. pozorovati.
Každý četník musí párem okovů (na ruce) a malou písan
kou opatřen býti a ji vždy u sebe nositi.
§. 6.
Kouřiti po ulici neb vcházeje do ouřadů neb soukromných
bytů, důvěrně s kýmkoli ruku v ruce choditi, psy s sebou vo
diti, nemírně se smaii, jakož i nepřirozené neb přepiatč tělem
pohybovati, jest četníkovi zakázáno, poněvadž všeho se vystří
hati má, co-by jej v posměch »eb přetřepávavé posuzování oby
vatelstva vydati mohlo.
§• 7.
Jakkoli se nedá mysliti, žehy se četník pijáctvi odal, není
přec nazbyt, jej před tím co uejdatklivéji varovati.
Pak-liby však př. c některý četník tak příliš se zapomenul,
že by opilý někde se objevil, jest to povinností ostatních spoludruhů, jej s očí obecenstva odvésti a udati, aby z pluku od
straněn byl.
Musit sc obyčejem státi, aby celníkové, na čest dobrého
jména ústavu tohoto žárliví jsouce, vespolek nad sebou bděli, čímž
možným sc stane, udusiti nemrav a špatné zvyky hned na počátku.
S- 8.
Jest přáti, aby četník krom služby nikdy do sprosté, tím
méně do krčmy neb krámce špatné povésti nechodil, ale co nej
přísněji se zakazuje, s lůzou ženského neb mužského pohlaví sc
potloukati, tak též nesmí takoví lidé do kasáren neb bytů četnických ani vstoupiti.
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Chováuí-se celníka v službu a mimo ni k představeným a
c. k. vojsku řídí se podlé stávajících předpisů vojenských.
Při roztroušeném rozloženi čili dislokaci četnictva a po
něvadž obyvatelstvo tudy má příležitosti vnitřní poměry posuzo
vati, jest nejpřísnější podřízenost, poslušnost k představeným a
úcta k jejich osobám tím větší potřebou.
Taktéž se má celník ke všem veřejným ouřadníkúm a ou řadům,
s nimiž má v službě i krom ní co činiti, uctivé a slušné chovati.
§ . 10.
Cetníkovi má jeden každý říkati „Vy", a on má též kaž
dému ,,Vy'- říkati, každého c. kr. ouřadníka podlé jeho hod
nosti čili karaktern jmenovati, za kteroužto příčinou se vyna
snažiti musí- aby se naučil znáti rozličné stupně hodnosti ouřadníků. Zádá-!i kdokoli celníka za to, aby mu dal o něčem zprávu
nebo mu nějakou službu prokázal, má požádání tomu s vojen
skou slušností a ochotností bud sám zadost učiniti aneb, kdyby
sám nemohl, zkrátka a platné se omluviti, nikdy však nelibost
ukázati neb docela surovou odpověď dáti.
Cetníkovi odporučuje se co nejdůtklivěji, aby se vší po
dlosti a sarovosti zdržel; přívětivostí získá sobě vážnost a dů
věru pořádku milovného obyvatelstva.
§. 11.
Požaduje se hlavně k platnému napomáhání služebních zá
ležitostí, aby četnictvo se všemi vládními organy, zvláště pak s
těmi, jimž udržování pokoje a veřejné bezpečnosti svěřeno jest,
v dobrém srozumění žilo a každé příčiny- jenž-by společné přá
telské poměry zrušiti mohla, bedlivé se varovalo.

§. ia.
V těch případnostech, kde četnictvo má činiti 6 četnějšími
shromážděními lidstva, jako u př. o výročních trzích, veřejných
slavnostech, dovolených i nedovolených shromážděních lidu, v di
vadlech nebo na jiných veřejných místech zábavních a t. p.
jest jeho povinnosti, pokojné, slušně a zdvořilé sobě počínati, po
něvadž v takových případech každá nepovážlivost a libovolnost
muže býti příčinou nepříjemných neb nebezpečny cli událostí. Tétéž
prozřetelnosti a tétéž slušnosti má ěetník šetřiti do hostinců a
1"

do hospod vcházeje neb ilo knihy cizinců nahlédaje. Ještě u vyšší
míře ukládá se opatrnost a obezřetnost četnictvu za povinnost,
kdyby nuceno bylo do nějakého chrámu, do některé modlitebnice
nebo do jiného k vykonávání
náboženství určeného místa
vkročiti.
Mél-Ii-by se na těchto místech néledo zatýkati, musí se to
v největší tichosti a beze všeho povyku státi.
§• 13.
Celníkovi jest pod přísným trestem zapovězeno, mezi vyko- .
návánfm služby — at tato již v noční hlídce neb jiné služební chůzce
záleží— do hostinců neb hospod vcházeti, aby tam popije! neb se
bavily má-li občerstvení zapotřebí, může se to státi, aniž-by
v hospodě se zdržel. Kdyby ostatně četntci na svých hlídkách
uéco pozorovali, eo-by je pohnulo do hospody vejíti, mají po
svém navrácen! se velitelovi svého stanoviště o tom zvláštní
zprávu učiniti.
§. 14.
A však nejen svým počínáním-si v službě, nýbrž i zachová
ním se mimo službu, a svým mravním chováním musí četnik
uměti si získati vážnost obecenstva.
Přílišné požívání zvláště lihových nápojů, hraní, obcování
s nemravnými ženskými, navštěvování prostopášných společností,
dělání dluhů jsou chyby, jichž se četnik veskrz dopustiti nesmí,
a kteréž tudy neuprosíte!nou přísností odstraněny býti musí.
§. 15.
Cetníkovi ukládá se v záležitostech služby nejpřísnější mlčen
livost za povinnost.
$• 16Nejpotřebnější ale Setníkovi cuostjest nepodkupnost. Touto
se vyrozumívá, že čeíník nejen ncjohyéejnéjšímu a nejsprostšímu
spůsobn uplácení totiž penězi nepřístupný býti má; nýbrž že ani
svazky příbuzenství a přátelství, ani uáklonost ani nepříznivost — že nic jej nesmí pohnouti a volení prostředkii k udrženi
veřejného pokoje a bezpečnosti.
Jenom když jeden každý celník v fnmto spítsobu bude sobe
počínati, přispěje k tomu- že se zakoření v lidu pevná víra v ncpn:lki'pno5! četnictvu.

«-
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Dáti se zadarmo častovati, jest celníkovi zakázáno, třebaby mu
to bylo nabízeno v okolnostech nepodezřcrých.
• .
S- 18Četnictvo, jehož povinností jest, stávající tajné společnosti
neb jiné protizákonní spolky vypátrati, má se tím bedlivěji
všeho l»ezpostředního i postředního účastenství v nich varovati,
a zapovídá se mu výslovně, takovýmto protizákonním podni
knutím třeba jen na oko a v přestrojení za příčinou jich vy
pátrání se připojiti.
§.19.
Bez určitého rozkazu představených nesmí četnictvo u věcech
se službou jakýmkoli způsobem spojených, žádného vysvědčení
dávati.
§• 20V tom případu, že-by nékdo pro urážku četnťkovi učině
nou přišel ve vyšetřování, nesmí četník nikdy se odříci záko
nem vysloveného trestu neb zadostuČinění.

§• «U

Přijde-li četník do místa, kde se vyšší představený sboru
nachází, má seu něho ohlásiti a jestli-hy se toho žádalo, vkladní
čili masovní knihou, kterou u sebe vždy nositi má, se prokázati.
Tím není vyloučeno, aby se také u jiných vojenských předsta
vených neohlásil.
§, %i.
Přecházeti přes hranice do sousedního cizozemska v službě
i krom služby bez zvláštního k tomu povolení, jest četnictvu pod
přísným trestem zakázáno.
Hlava

18.

O vědomostech, jichž celníkovi potřebí jeal.
§. 23.
Přede vším musí každý spoluoud četnictva ustanovení orga
nického zákona, jehož datum dne 18. ledna 1850, dokonale znáti, an
loto poučeni k tomu slouží, aby četnictvo s podrobnostmi pří
slušné jemu služby se oznámilo.
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§. 24.
Cetník mugí rozdělení, pojmenování a působnost politických
a soudních ouradů svého obvodu znáti a je rozeznávati viděti.
S- 35.
Cetník se musí vynasnažiti, aby nabyl co možná zevrubné
vědomosti o místních a osobních poměrech v obvodu, v němí. sve
stanoviště má, čímž sobě vykonávání služebních svých povinnost'
znamenitě ulehčí.
§. 26.
On musí věděti, které skutky neb opomenutí zákonem za
trestu hodné prohlášeny jsou. a musí se proto s jejich známkami a
znameními oznámiti, on musí dále věděti, má-li vzhledem na trest
ní zákony a na předpisy k udržování pokoje, pořádku a
bezpečnosti směřující buď samostatně, či jenom podporné vystou
piti a k jakému působeni na vybídnutí ouřadů, jichž se týče, povo
lán a povinován jest.
§• 27.
Aby těmto povinnostem na vše strany zadost učinil., musí sobě
cetník přisvojtti co možná nejouplnéjši vědomost oněch činu o
opomenutí, jenž co protizákonní pod trestem zapovězeny jsou.
Činy a opomenutí tato dělí se —vždy podlé velikosti škody,
již společnosti spůsobují— v z l o č i n y , p ř e č i n y a p ř e s t u p k y .
§. 28.
I í zločinům náleží;
1. Velezráda a jiné veřejný pokoj státu rušící činy, mezi
nimiž zvláště rouhání se osobé zemépána a zlomyslné tu
peni státní ústavy a správy zahrnuty jsou.
3. Vyzvídání předmětu, jenž se týkají vojenské obrany
státu.
3. Pozdvižení a abouřcni.
4. Veřejné násilí:
a. protivením-se vrchnostenským osobám nebo vyslaným od
ouřadi u věcech ouřadních a strážím u vykonáváni veřej
ných rozkazů:
b. násilným vpadnutím v cizí nemovitý statek;
c. zlomyslným uškozením cizímu jméní, picvyšujeli škoda
6 zl. konv. mince;
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d. zlomyslným uškozením telegrafům;
e. zlomyslným uškozením železným dráhám nebo prostřed
kům dopravo vít cím na nich, něho takovými činy, nimiž při
jízda na železné dráze životu nebo statku nastává nebez
pečenství;
f. kradením lidí;
g. verbováním čili najímáním pro cizí službu vojenskou;
h. bezprávným ob mezením osobní svobody;
í. únosem .
k. obchodem s otroky;
/. nebezpečným urozením.
5. Zlé užívání moci ouřadní, přijímáni darů u věcech ouřadních a svádění k zlému užívání moci ouřadní.
6. Napodobování a falšování veřejných úvěrních papírů.
7. Falšování mince.
8- Rušení náboženství, čímž se zvláště obsahuje rušení v
státu stávajícího náboženského vyznání a veřejné pohrdá
ní náboženstvím.
9. Násilné smilství a zprznění nedospělé osoby.
10. Jiné případy těžkého smilství:
a. smilství proti přirozenosti;
6. smilství krevní;
c. svedení k smilství osoby k vychování neb opatrování svěřené.
d. kuplířství, jestliže jím nevinná osoba svedena byla.
11. Vražda a zabití.
12. Vyhnáni plodu ze života.
13. Zanesení dítěte.
14. Zúmyslné těžké zranění, aneb jiná těžká uražení těla.
15. Souboj.
16. Žhářství.
17. Krádež a zpronevěření se, jakož i oucastenství v tom.
18. Loupež a oucastenství v ní.
19. Podvod.
£0. Dvojnásobné manželství.
21. Utrhán! na cti.
22. Naddržováuí zločincům, a sice :
a. zúmyslným opomenutím překaziti zločin;
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b)
c)
d)
ej

ukrýváním zločinů nob zločinců před pátrající vrchností;
napomáháním k oulčku osoby pro zločin zatknuté;
napomáháním k outěku »e služby vojenské;
přemlouváním vojáku k porušení přísahou stvrzené věrnosti,
neb k odporu proti řádu služebnímu nebo proti rozkazům
jich představených.
§. 29.
í t přečinům náleži :
1. všechny v §. 28. vytčené skutky, jestli se jich dopustily
osoby 14 let svého stáří nemající;
2. shluknuti;
3. popuzování proti státním a obecním ouřadům;
4. ublížení stráži některé s přitéžujícími okolnostmi;
5. ublíženi, jichž se veřejní onradníci aneb služebníci ve
Svém ouřadč dopouští, zvláště zatýkáni krom případů zá
konem dovolených;
6.
7.
8.
9.

zabiti nebo těžké zraněni nedbalostí způsobené;
tajení porodu;
nevědomost lékařův neb ranhojičů;
nedovolené úmluvy živnostníku neb řemeslnických tova
ryšů k docílení vyšších cen neb mzdy a tajení zásob ;
10. ublíženi na cti, zvláště bezdůvodné nařknutí ze zločinu
neb přečinu nebo z jiného obviněnému na vážnosti neb
živnosti škodícího činu a hanlivé spisy ;
11. případy smilství Inkové, na které menší tresty uloženy
jsou, zvláště: cizoložství, smilství blízkých příbuzných,
domácích a sloužících, zprznění pod slibem sňatku, vejíti
v pi'otizákonní manželství bez dispensace ;
12. kuplířství co živnost, neb se strany manžela vzhledem na
jeho manželku ;
13. bezprávní otevření soudních pečetí;
14. menší případy svádění k zlému užívání ouiadní moci;
15. přestoupen! předpisu strany průvodních listí! daných:
16. lichva;
17. nedovolený patísk;
18. přestoupení policejního zákona strany železnic vydaného;
19. přestoupení tiskového zákona nešetřením zákonních před
pisů o vydávání běhlých nebo periodických spisů;
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30. přestoupení zákonů o užíváni práva k spoičování a shro
mažďován í-se, zvláště schůzky politických spolků bez zá
konních výminek neb po učiněném rozpustí ni neb po vyšlém
zákazu; odpor shromáždění některého, na ouřadní vybídnutí
rozejíti se: přijímání osoh ženských neb nezletilých do poli
tického spolku; připouštění osoh ženských neh ozbrojených,
co posluchač"5; obmezování veřejnosti při sezeních politic
kého spolku; přednášení proseb a stížnosti skrz deputace
7. více nežli desíti osob záležející nebo provedení prosby neh
stížnosti nějaképomocí davu lidstva, spůsobením hluku, vtr
hnutím do ouřadních místností neb ustrašením ouřadň;
2 1 . lehkomyslný bankrot.
§. 30.
K přestupkům náleží:
. 1. Svádění stran k svévolným a bezdůvodným stížnostem
naproti ouřadům;
2. urážky stráže bez dalších následků;
3. strhání, znečištění neh uškození veřejně vyvěšeným ohlá
šením ouřadním;
4. porouchání svítilen, mostů, stavidel, hrází, zábradlí neb
vystavených výstražních znamení;
5. přestoupeni předpisu strany ohlášení-se;
6. udání falešného jména neh falešných osobních poměrů
na ouřadní dotazování;
7. porušení veřejných listin bez obmýšleného podvodu;
8. užívání cizího průvodního listu neb výkazu;
9. přijímání tovaryšů nemajících řádného výkazu;
10. dopravován! pocestných nemajících průvodního listu neb od
cesty v nem poznamenané se odchylujících skrze poštovního;
1 1 . návrat vypovézence neb vyhoštěného ;
12. pozlacování neb postříbřování mincí;
13. nedovolené držení neb zhotovení stroje tiskacího nebo ra
zícího, kolků, punců neb slevacích forem k děláni otisků
mincových;
14. nedovolené zhotovení neb vydání ouřadních pečeti;
15. nedovolené vydávání-se za veřejného ouřadníka neb slu
žebníka ;
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16. koupání v řekách neb rybnících, klouzáni na lede krom
určených k tomu míst; chození po lodě, když se to za
příčinou nebezpečenství již bylo zapovědělo;
17. usmrcení neb sranéní neopatrným přejetím vozem neb
koněm;
18. bezprávné provozování lékařství neb rauhojíctví co živ
nosti ;
19. prodávání zapovězených láků, připravování nepravých
neh špatných léku nebo přeměnění jich;
20. zanedbání nemocného od lěkařc neb od příbuzných;
2 1 . neoznámení podezřelých nemocí neb úmrtí;
22. nedovolené neb neopatrné kupčení s jedem, nedbalost
při užívání ho u živnostníku;
23. prodávání neznámého zboží materiálního;
24. dělání neb opravování zapovězených zbraní;
25. neopatrnost se střelnou zbraní;
26. nepravé udání časn smrti;
27. opomenutí povinované dohlídky na děti;
28. vstoupení do služby za kojnou osoby nakažlivou nemocí
stížené;
29. opomenuté vystavení výstražních znamení při stavbě, opo
menuté oznámení hrozícího spadnutí, nevědomost stavi
telského mistra;
30. opomenuté oznámení nastávajícího zblázněni se člověka
neb ukazující se běsnosti zvířete některého;
31. nedovolené držení neb špatné opatřeni divých zvířat;
zanedbávání zlých zvířat domácích, štváni neb dráž
dění jich;
32. přestoupení předpisů o čistění šatstva a nábytku při
nakažlivých nemocech ;
33. znečištění studnic, cisteren neb vody k pití pro nějakou
osadu vhodéním do nich mrtvého dobytka neb nezdra
vých věcí;
34. prodáváni masa z dobytka, jenž nebyl dle předpisů ohlodán;
35. přestoupení předpisů v čas dobytčího moru daných;
36. zfalšování neh zdraví škodlivé připravování nápojů neb
pokrmů nebo k jich uchování sloužících nádob;

ti
&¥.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

zmrzačení sebe;
zranění někoho pí-i rvačkách;
zlé nakládání zlým ožíváním práva domácí kázně;
zastavení ulic nočního času vozmi, sady a t. p . ;
házení z oken, opomenuté upevnění toho, co do nich
postavené noh pověšené bylo;
ježdění čerstvé a neopatrné, něho vození od pacholků povozníckých ouřadňm nepředstavených ;
ponechání koní pod šírým nebem bez dohlídky;
přestoupeni předpisů k zamezení ohně daných, jmeno
vité kouření na nebezpečných místech, vcházení na po
dobná místa s holým světlem, cestování s hořícími po
chodněmi přes dřevené mosty, obcemi neb lesy, tajení ohně;
menší krádeže, zpronevěření-se nebo podvody, potom
ukrývání nebo na se přivádění kradených věcí ve všech
případech, jenž zločin nečiní;
zhotovení nástrojů zamýkacicli neb klíčů, odmýkání zámků
se strany zámečníků bez patřičné opatrnosti;
podezřelé kupování se strany vetešníků, zlatníků neh
stříbrníků a jiných osob vůbec ;
přestoupení výsadního pořádku, když se to stane potřetí;
zlomyslné uškození na statku, činili škoda nanejvýš 5
zl. konv. m.
pohanění a zlé nakládání na ulici nebo veřejných místech;
předhazování vystálých trestů;
odkrývání tajemství skrze lékaře, ranhojiče, baby neb
lékárníky;
skupování drobných peněz s nádavkem (ažio);
smilná živnost;
přechovávání k vůli smilstvu se strany hospodských;
žebrání pří stávajících ústavech chudých neb s přetvá
řenými neduhy, propůjčování dětí k žebrání, nebo dávání
žebrati od dětí;
zapovězené (hazardní) hry všeho spůsobu;
opilství, byl-li v něm zpachán nějaký zločin, neb u děl
níků pracujících na lešeních nebo s věcmi ohněm nebez
pečnými;
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59. obchod po domech čili hauzirování s tištěnými spisy,
vyvolávání, rozdávání, prodávání a zavěšování jich
na veřejné silnící nebo krom míst k zavěšování určených;
(50. nošení známek spolků politických;
61, přítomnost osob ozbrojených při shromáždění lidu;
G2. odbýváni shromáždění lidu neb jiné jednomu každému pří
stupné schůzky k nějaké slavnosti, k politickým neb so
ciálním poradám neb peticím bez před běžného ohlášení
u ouřadu bezpečnosti, vyjímaje slavnosti náboženské nebo
promlouvání v příčině volby nějaké.
03. konečné všechny dosavadní prosté policejní přestupky, nejsou-li přikázány k policii obecní.
§- 31.
Krom zákonních přesiupkíiv tuto dotčených přicházejí v stát
ním životě ještě jíná ustanovení a předpisy, vztahující se na udr
žování pořádku a ujištění zvláštních práv a svobod, jichž zaned
bání by pořádek rašilo a proto pod trestem jest zapovězeno.
Ustanovení strany toho vztahuji se n a :
a)
b)
c)
d)
e)

ústavy poštovní,
pořádek myslivní a lesní,
policii cizinců,
důchodky státní a
zákon o ozbrojení#),
§. 32.
Co se týče ú s t a v i i p o š t o v n í c h jest zvláště šetřiti:
1. že soukromná podniknutí toho druhu zvláštním k tonm
povolením musí býti opatřená;
2. poštovní trubky a poštovního oděvu smí jenom poštovní
služebnictvo užívati;
3. všem vozům.} jenž s poštovními koňmi jedou, má se každý
jiný vfiz — můSe-li se to hez zjevného nebezpečenství stá
t i — n a d a n é poštovní trubkou znamení vyhnouti;
4. když poštovní pacholek veze vak s psaními, nesmi kou
řiti a nikoho nechat vsednouti, a
5. poštmistr nesmí tento vak ani pěšími posly ani cizí příle
žitostí dále odeslati.
*) O toinfo viz konec hlavy JI-
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$. 33.
Co se týče zákonů lesních, přísluší četníkům oso])}', ježto
k hájení lesů již jsou zřízeny noho později se ustanoví, u vy
konávání služby jejich důrazné podporovati.
Zvláště" pak mají kdekoli zpozorují, že popleněním lesní půdy
neb upotřebením ji k něčemu jinému lesnictví se ujma stává, ouřadům
a jejich organům, jímž dozorství nad lesy svěřeno jest, to ohlásiti.
Dále má se hlavně k tomu přihlížeti, aby v lese takovým
způsobem neb na takových místech oheň se nerozděloval, kdežf>y so bylo zapálení lesa co obávati.
Opuštěné neb neuhašeué ohně mají se ihned uhasiti.
Pozoruje-li četník, že les hoří, má obyvatelé nejbližších příhytků o tom zpraviti a k hašení vybídnouti, také má jednak
osobné, jednak vybídnutými k tomu obyvateli nejbližších příbytků
představeným přilcžieícli obcí, držitelům lesa a lesnímu dozorstvu oznámení o tom učiniti, a je v tom, čehož ono k uhašení ohně
lesního opatří, co nejpřičinlivěji podporovati.
Četník se má oznámiti se zákony o myslivosti a pastvě,
jenž budoucně se vydají, pokud sahají v meze jeho působeni:
g. 34.
Ježto četníkovi přísluší přihlíželi k cizincům okresem, ježto
um k dozorství jest svěřen, cestujícím a on přeěasto tím pří
ležitosti nabývá, vypátrati přestoupeni zákonu neb stopy a známky
již spáchaných přerušení zákona musí zvláště se vynasnažiti, aby
nabyl onplné po vědomosti předpisu strany pru vodních listu vydaných.
Í 35.
Co se týče p o l i c i e n a d c i z i n c i platí tyto předpisy:
Od cizinců, kteří jakýmkoli způsobem podezření zbudili, má
četník průvodní listiny nebo domovské listy požádati, o pravosti
jejich, jakož í o tuiu, jsouli to ty samé osoby, se přesvěd
čiti, protož jest každý povinen, éetníkovi na požádáni průvodní
neb domovský list ukáaali. Taktéž jest se zvláště zachovalí strany
osob od ouřadň zatykači stihaných, kteréž, budouli postiženy, za
lknuty býti musí. Takové-to zatykači stíhané osoby musí v ka
sárnách ěetiiickýcli jmenovité zaznamenány býti.
§. 36.
Každý průvodní a každý domovský list musí obsahovati jméno,
stav, zaměstnání neb živnost, stáří, místo navození neb příslušnosti
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pocestného, odkud přichází a kam cestuje, potom popsání osoby
a podpis jeho.
Cestuje-H majitel provodního listu s někým, musejí všickui
spolacestující jmenovité udáni býti. Konečné musí průvodní list
ouplný podpis ouřadu, který jej vydal, a přitisknutou pečel ouřadni
obsahovati.
§. 37.
Průvodní list čili pas osob z cizozemí přicházejících neb <lo
cizozemí cestujících, musí býti vidimován od toho kterého ra
kouského neb cizozemského vyslanectví, přicházíii pocestnýa místa,
kdež se vyslanectví nachází, neb přišel-li na své cestě do tako
vého místa.
§. 38.
Při nahlédáuí do cestovních průvodních listů má se zvlášt na
to pozor míti:
Jsouli tu všeehnynadjmenované náležitosti, nejsoulituznámky
nějakého zfalšování, jestli popsáuí pravé, ne cestuje-li s pocestným
méně neb uce osob, než v průvodním listu udáno jest, neprošel-li čas platnosti pnuoduího listu, byl-li průvodní list všude
dále instradován a drženoli se skutečné vykázané cesty, nejsou-Ii
ouřadni podpisy smazané neb zpotvořené, není-li pečet umélé na
podobená neb přilepená.
§. 39.
Roztrhané nebo pokažené průvodní listiny, na nichž tyto
podstatné kusy wskottniati nelze, mají se pokládati za pochybné.
§- 40.
Vozkové a konduktérové nákladu musí při vcházení neb vychá
zení přes rakouské bránice, nejsouli řádným cestovním průvodním
listem, přec avspoú vyhotovenými dle předpisu povozními listy strany
nákladu, jejž vezou, opatřeni býti.
Vysvědčení jakého-koli druhu, j a k o : listy vyučení (kundšafty), vysvědčení studijní a služebnía t. d. nečiní Žádného průkazu
čili legitimací cestovní, atjest pocestný tuzemec neb cizozemec.

$.n.

Cestující řemeslničtí chasňíci musí býti opatřeni náležitou
knížkou vandrovni. Tato jest os měrkového formátu, dvojbarev
nou niti protažená a pečetí ouřadu, který ji vydává, upevněná.
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Tuto vandrovni knižku musí chasník v každém místě, kdež práci
Mcdá neb nalezl, místnímu ouřadu k potvrzení předložiti a musí
od toho kterého mistra s udáním jeho chování potvrzená býti.
Prošlo-H od posledního ouřadního vidimování 6 neděl, nemá
se ten, koho se to týče, již více za dostatečně legitimovaného.
Cizozemští řemeslničtí chasníci musí, když přecházejí přes
hranice, také býti opatřeni potřebnými penězi na útratu.
§. 4S.
Tak zvaní liausirníci, ježto nosí zboží po domech na prodej,
mají míti zvláštní na obchod podomovní svědčící čili hausirní
listy o roznášeni zboží, jenž výslovně v sobe obsahují povolení
k tomuto prodeji. Tyto průvodní listy jsou od podkrajských
úřadů vydány, zastávají misto cestovních průvodních listů a
musí v nich druh zboží udán býti.
§• 43.
Co se týče d ů c h o d k o v ý c h p ř e s t u p k ů má platnost
hlavně toto :
Za p o dl o ud nik a (kontrabandníka, pašera) má se pokládati
ten, kdo zboží z cizích do zdejších zemí neb ze zdejších do ci
zích přenáší neb přenášeti se pokouši, neučiníe zadost vý
mínkám důchodkovými zákony předepsaným.
Podloudnictví podléhají zvláště věci státního monopolu, ja
kož jsou:
1.
2.
3.
4.

Sůl všeho druhu, jak čistá tak i s jinými věcmi smíšená.
Tabák, syrový neb zdělaný, potom odpadky tabákové.
Sanytr syrový neb vyčištěný aneb s jinými věcmi smíšený,
Střelný prach.

§• 44.
Věci státního monopolu nesmějí bez zvláštního povolení z
cizozemí a vůbec přes hraníce obvodu státního, v němž mono
pol uveden jest, aui k potřebě ani k složení aniž k průvozu při
nášeny býti, jenom pocestným jest povoleno 5 liber cizího ta
báku u příslušného vcliodního ouřadu celního zcelniti, z čehož
se mají prokázati ouřadní boletou.
Věci státního monopolu nesmí nikdo vyrohovati aniž pro
dávati, leč ten, kdož k tomu od ouřadu výslovného oprávnění
dosáhl.
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§. 45.
Kdo se pokouší, věci poplatné jinými cestami, než těmi,
které k d Schodkovému ouřadu vedou, vnášeti, dopouští se důchotl
ít ového přestupku a podléhá zákonním trestům.
P ř i p o m e n u t í . Ustanovení strany zákonu o ozbrojení bu
dou později oznámena.

Poučení zvláštní.
O službách Setníekýoh,
§• 46.
Služby, ježto jeden každý četník má konati, jsou dvojí:
A. bud takové, jen/, k obyčejným povinnostem četnikovjm
patří, jež tedy konati má, aniž-hy zvláštního rozkazu
některého ouřadn potřeboval, a ty se jmenují s a m o 
statné;
B. bud takové, jenž
se týkají vykonání
zvláštních
ouřaduich nařízeni. Šlovou s l u ž b y p ř í r u č n í čili
asistenční, jest—li osobě od ouřadu zvlášt vyslané vykonání
úředního jednání svěřeno.
A.

Samostatné

služby.

§ . 47.
S a m o s t a t n é služby četníkovy jsou:
1. Každodenně vybíhali a paťrolovatl v inezech obvodu,
pří čemž vším možným způsobem k tomu má hleděti,
aby známostí nabyl o udalých se zločinech a přecinech.
Slušným poptáváním se u místních ouřadů, i také rozmlu
vami náhodou zaslechnutými usnadní se mu zvěděni toho.
2, Pátrati bedlivé po provinilcích všeho druhu.
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3. Všceimy při skutku polapeni: přestupitele zákonů: lou
pežníky, vražedlníky, palice, podvodníky, zloděje, taktéž
lesní škůdce, osoby se zapovězenou zbraní postižené a
podlondniky má zatknouti, a náležitému ouřadu s písem
ním oznámením hued dodati.
i. Každé sbíhání a každé srocování se , jenž naproti
veřejnému pokoji čelí, má celník nejprve po dobrém
rozptýliti, a kdyby to nepostačovalo, násilné rozehnati,
i musí Hedčti, aby původců se zmocni!.
5. Majetnost, jakož i osobu jednoho každého občana má
proti všelikému násilí hájiti, a každého, kdož-by jim
nebezpečenstvím hrozil, zatknouti.
6. O všech na silnici, ve vodč, nebo jinde nalezených mrtvo
lách, o každém ohni, o dobývání se, o loupežnických ouiOčích a jiných zločinccli, jenž v j e h o okresu se zpáchaly, má důkladných zprav si zjednati, a o tom dále
oznámení učiniti.
i. Má k tomu přihlížeti, aby panoval pokoj a mravnost v
divadlech, na veřejných procházkách, zvláště ale v ka
várnách a hospodách a aby se zavíraly v čas od ouřadu
předepsaný. K hospodám cechovním, hospodám pro slu
žební lid a hostincům musí se zvláště dohlíželi. Pro
dáváni tiskopisů nebo vyvěšování jich po veřejné ulici
jest zapovězeno.
8- Má přihlížeti k tomu, aby dni nedělní a sváteční podlé
místních předpisu se světily.
í). Pocestné má na jejich požádání těmi místy, kde cesta
jest nejistá, sprováaeti, a však nesmí se dále služba
ta ne* až k nejbližší četnické hlídce vztahovati a
musí se to s vědomím velitelovým státi.
30. Má doprovázeti čili eskortovati vězné.
1 Í . Vojenské utečence má sebrati a každéíio vojáka, který
se listem propustním neb od pouště cím vykázati nemůže,
zadržeti.
12. Vojsko na pochodu má v pozdálečí následovati, jednot
livé vojáky za vojskem zpčt zůstávající k připojení se
k vojsku přidrželi, ncpoi-ádky^T^li-znosti naproti ob-

%Jy
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canům zameziti, plenéní zabrániti a nepatřičným poža
davkům vstříc jíti.
§• 48.
Zvláštní zásluhou četnictva nudě, aby páchání zločinu j a "
kých-koli bedlivostí svou překazilo. Všechny podezřelé osoby
a příbytky mají pozornost íctníkovu vzlášt zbuditi. Zapotřebí
jest, aby fetnfk byl přítomen při národních slavnostech, mi
ni o rádných církevních obřadech, loteriích taženích, trzích,
sběhu více lidi, by všeliký nepořádek zameziti mohl.
§• 49Na potloukající se kejklíře, hudebníky, prodavače zapově
zených a nezdravých věci, avlašte lékařského zboží, provazní taneč
níky, kolovrátkáře, na cizí vyzvédaČo, cizí zemémeříče neb inžiuery. jenž silnice měří, plány rejsuji, pevnosti a vojenské
stavby nakreslují, na zahalčivé tuláky musí celník vzlášté po:ooren býti.
§. 50.
Hazardní a loterní hra, zvlášté na veřejné ulici, nemá se trpěti.
§. 5 1 .
Otevřené studnice, jámy na vápno, vchody do sklepů, hnojní
louže a t. d. musejí dostateční býti opatřeny.
§. 52
Má se přihlížeti ke kupováni a prodáváni podezřelých věcí.
§. 53.
Celník má každý veřejný skandál neb pohoršení, lidmi
neb věcmi způsobené, odstraniti. Sem náleží také koupání na
veřejných a navštěvovaných místech, at již koupajíeí-se jest
opatřen plavacími spodky čili nic.
Koupání jest dovoleno jenom na místech od politických
neb vojenských úřadu určených.
§. 54.
Opilým a povykujícím osobám ukáže se domfi neb odevzdají
se policii k opatřeni.
§• 55.
Zpívání politických pobuřujících ucho pohoršlivých písní od
jedné neb více osob nemá se trpěti. Na osoby, které šaty neb
známky n o s í , jenž na nějaký podezřelý ucel ukazují, má íetník
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své zření obrátiti a je, jest-lí poznal, že jsou známky fy zapo
vězené, zadržeti.
§. 56.
Celníkovi jest dovoleno, vstoupiti v záležitosti služební do
soukromého domu vůbec jen po obdrženém písemném rozkazu od
ouřadu k tomu povolaného a u přítomnosti ouřadní neb jiné dri
very bodné osoby z místa toho. Výmínkou však má četník právo,
do každého domu ve dne i v noci a jmenovité na dožádaní majitele
neb obyvatelů domu vtrhnouti, aby obyvatele před nebezpečen
stvím ohne, povodně neb jiným na živobytí neb jmění jim nastávají
cím nebezpečen tavím ochránil- neb zločince do domu se utekšího
stihal.
§. 57.
Četnictvo má k tomu přihlížeti, aby nikdo nepříslušné a bez
rozpisu cesty přípřež nežádal, a ji násilím neb hrozbami nevynucoval, aneb u bytovníka (hospodáře) nepříslušným požadováním
neobtěžoval neb docela s ním zle nenakládal. Taktéž jest jebo
povinností, chrániti vojsko, aby se strany obecenstva nebylo šizeno,
podváděno a to, co mu přísluší, aby mu nebylo odpíráno,
g. 58.
Rádné navštěvování školy od (lítí k škole schopných, jest
základem mravnosti. Doví-li se tedy četnictvo, že rodičové
tuto povinnost zanedbávají,
má se to příslušnému
ouřadu
oznámiti.
B- S l u ž b y na z v l á š t n í

vybídnutí.

§. 59.
Ustav éetnický jest, co se týče vykonávání jeho služeb, pod
řízen toliko ministerium domácích záležitosti a obdržuje rozkazy
skrze svého generálního inspektora. Ku všem ostatním civilním
ouřadum a vojenskému důslojenstvu nestojí četnictvo strany vyko
návání svých služeb v poměru podřízenosti. Jest však povinno
vycházejícímu od těchto ouřadu služebnímu vybídnutí pokaždé bez
prodléváni zadost učiniti.
§ . 60.
Z obsahu rozkazu takového odpovídá ouřad.
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Si 61!
To však, jak se služba samá má vykonali, závis! v mezcch
zákona a předpisů na tom. jak to představem' četnictva ustanoví,
a v to nemají se ouřadové nikterak míehati.
§ . 62.
Dojdou-li četnictvo od nějakého ouřadu vybídnutí, ježto jsou
na odpor zákonům a instrukcím četnickým, má proti tomu přísluš
ným způsobem ozvání uéiniti.
§ . 63.
Doléhalo-li-Iiy se ale na vykonání vybídnutí takového, má se
nejbližším představeným sboru neprodlené zpráva o tom učiniti a
další nařízení vyžádati.
§. 64.
Jak mile to možná jest, a kdykoli se příležitost naskýtá,
mají představen! četnictva ouřadům krajským, okresním a podlé
okolností ouřadům místním všechny události a pozorování na po
koj, pořádek a bezpečnost se vztahující, také nejkratší cestou
sdělili, a kdyby toho úřadové tito snad žáiíali. i oustne s nimi pro
mluviti. Naproti tomu má se celník všelikého působeni /.držeti, jenž
mu podlé zákona a podlé smyslu tohoto naučeni sin/ebmho nepřísluší.
§. 65.
Máli četnictvo na vybídnuti ouřadu zakročili, imisi vubcese říditi
dle nařízení, ježto je v jednom každém případu zvláště docházejíJdeli spolupůsobení jeho předse pod bezposliedním vedením
civilního ouřadníka, má jeho nařízením, pokud se týkají jednot
livých oiiřadních výkonů, poslušno býti.
§. 66.
V každém jiném případu, kdež četnictvo od ouřadu k sa
mostatnému zakročení bylo vybídnuto, smí se to jen na základe"
určitého, tomu kterému veliteli čelníckého oddělení svědčícího
vybídnutí státi, a v tomto případu jsou pravidlem toliko nařízení
toho kterého četnického představeného.
Tohoto rozdílu budiž bedlivě sclříuo. poněvadž na tom poměra
odpovědnosti závisí.
§.67.
Co se týče spolupůsobení četnictva při sčítání a popisování
obyvatelstva (konskripci) ustanovuje se, že se k lomu vůbec hráti
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mají jen důstojníci sboru čelniekého od poručíka počínajíc, a jenom
v případu nějaké jim zašlé překážky, a nepostač o v al-li-by počet
důstojníků, strážmistrové.
Jest to povinností spoluoudň sboru ^etnického, přihlížeti k
tomu, aby se při všelikém vyjednávání stávajících toho se týkajících
předpisu se strany všech spoluoučiiiknjicích bedlivě šetřilo.
Nemají ani nepříslušnosti ani odchylek od předpis!) dopustiti,
nýbrž pokaždé ihned proti tomu se ozvati a kdyby se na jejich
požadováni ohled nevzal, příslušnému vyššímu o úřadu o tom
zprávu podaií.
Mimo to mají toho vůli, přináležejícím na itéspolupodpisování
konskripéuícli a klassitikačních listů a jiných výkazu příslušná při
pomenuti připojiti.
. §. 68.
V těch případech, kdež četnictvo dle předpisu zákona jest
povinno, poskytnouti soudním ouřadňm při vykonávání práva po
třebné pomoci, máji stanovištním a hlídkovým velitelům, jichž se
týče, nařízení ouřadu těchto pravidlem býti.
Jcdná-li se o veřejné vykonání rozsudků trestních, musí se
především í etnické velitelství se soudním ouřadem strany potřeb
ných příprav smluvili, při čemž zvláště se má uvážiti, zdali by
potřebná a radnobylo uaponiahajífeímu četnictvu nějakou a jakou
posilu poskytnouti, načež má teprv příslušný velitel podlé písem
ních od ouřadu jej došij cli požádáni, potřebná opatřeni učinili a
podlé okolností rozmnoženi ozbrojené asistence stažením dohro
mady četnictva ze sousedních stauovišt a hlídek neb v nejhorším
případu povolením křídehuho velitele i z dalších míst /.působili.
§. 69.
Ob sílání osob k soudu děje se vůbec písemné. Uznali se spo
lupůsobení četnictva při tom lij ti potřebné, zašle se toto olmláuí
od ouřadu veliteli stanovništnímu. Tento má potom na zadní straně
obsílaoího listu jméno Celníka, který postaveni strany obstarati má,
napsati, a k tomu hleděti, aby toto postavení náležité v předepsa
nou hodinu se stalo.
Bylo-li-by toto postavení více četníkum uloženo, mají se
jména všech, ježto jsou k tomu komandováni, udati, komandaut ale
má zvlášt pojmenován býti.

%%
S- 70Rozkazy úřadu k zatýkání osob musejí se vždy způsobem
zcela zákoným písemné vydávati. Takový-to rozkaz má od velitele
stanovištního vidován a celník, který má zatknutí vykonati, pojme
nován býti. — Jenom tu, když s prodlením spojeno j e s t nebezpe
čenství, smi každý ceímk, jenž od ouradu, třeba jen oustné, vybíd
nut byl, pod odpovědností ouřadu zatknutí předse vzíti.
Celník má ale na to veliteli své hlídky ihned oznámení učinili.
Tytéž předpisy mají platnosti tu, když se četnictvo kromě pří
padů zákonem předvídaných vybízí, aby do soukromého domu vtrhlo
a tam nějaké uvadni jednání předse vzalo.
§• 71.
Udají-li se četnictvu pří nařízeném jemu zatýkání nějaké
osoby nepředvídané překážky, u př. udávali t e n , jenž se má
zatknouti, že jest nemocen, nebo že nemůže býti přenesen, neb
naskytnjí-li se jiné překážky, má ihned veliteli hlídky a potahmo
ouřadn. jenž zatýkán! nařídil, zprávu podati, mezi tim však k
tomu hleděti, aby ten, kdož se má zatknouti a ti, jenž okolo
něho jsou, bedlivé byli střeženi.
§. 73.
Může se dále i to přihoditi, že-by se v běhu soudního jed
nání četnictvo ku pomocí vybídnouti musilo, u př. při předváíknú y.ai::;uíych nebezpečných zločinců z vezeni k výslechu a
zase naspět.
Také v tomto případu obraeuje se ouřad s písemnou žá
dosti k stanovíštnímu veliteli, kterýsi má tolik celníků k otiřadu
dostaviti, kolik jich jest k lomu zapotřebí.
§. 73.
Tímž samým spňsobem rekvisice muže se uložiti četnictvu
dočasné opatrování vězňů, a to bud, v skutečných vézníčných svět
nicích neb v jiných místnostech.
Cetníci mají při takovém opatrování všeliké strážem vojenským
dané k tomu se vztahující předpisy co nejbedlivěji před očima míti.
§. 74.
Zvláště nesmí se zhola nikomu přístup k vézňítm nebo
rozmluva skrz dveře, okna neb jakkoliv jinak, když příslušný
soudní ouřadnik není přtomeu, dovoliti; tak též nesmi se trpěti
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nějaké srozuměni s někým prostředkem znamení, ukazování,
očima a t, p.
Vše lo, co se celníkovi při takovém opatrování zpozo
rovati udalo, at jest to jakého koliv spusobu, jakož i každou
prosbu a každé požadování, které vězeň na Setníka vznesl, má
on, jak mile se to, anižby místo své opustil, státi může, ouřadu
oznámiti i íetnik ale nemá se nikdy s vězněm v rozmluvu dávati.
Cetníkovi výslovně se zakazuje vyznání na vězni jakýmkoli
způsobem vyluzovati nebo vynucovati.
Oznámí-li však vězeň a vlastního puzení něco celníkovi, at
jest to buď řádné vyznáni nebo nějaké jeho neb jiných osob
se týkající podotknutí, jest čet nik povinen, ouřadu to oznámiti.

S- 75.

Četnictvu bude svěřeno také v jistých případech doprová
zení vězňů a odsouzených zločinců i osob, které hnáním éili šubcm dále dopraveny býlí mají; žádán! se strany ouřadu děje se
v takových případech rovněž písemné a mají v něm ony osoby
poznamenány býti, které jsou zvláště nebezpečné, nebo sírany
kterých by zvláštní opatrnosti bylo zapotřebí.
Celník má osoby, jenž mají dále dopraveny býti, když jich
přijímá, na těle ohledati, nemají-Ii snad nějakých nástrojů neb
zbraní při sobě.
Má-li vě/Lii některý peníze neb jiné drahocenné věci co svou
majetnost, odevzdá je ouřad proti potvrzení sprovazejícímu Setníkovi.
§, 76.
Doprpvází-Ii některého vězné jenom jediný éetník, jesl tím
větši apatrnosti a pozornosti zapotřebí.
Nebezpečným osobám mají se pouta na ruce dáti, kteréž-to
opatrnosti se také užiti má, protáhnc-li se dopravování vézne do
noci, nebo pokoušel-liby se vézeii na cestě uprchnouti,
§. 77.
Na cestě nesmí se nikomu přístup neb rozmluva s vězném po
voliti. Puti-ebujc-li vězen cestou občerstveni pokrmem neb nápo
jem, smí se to jen v přítomnosti celníkové a pokud možná v uza
vřeném míslé státi.
Celník nesmí trpěti, aby někdo vězně na cestě skutky neb
slovy urážel, jemu se posmíval nebo mu nadával.
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Roznemuže-li se
mi se v onom případu
nati, v tomto ale má
jím ale případu má se
veného jednati.

$ 78.
vězeň na cestě nebo musíli se přenocovati,
s náležitou opatrnosti lékařská pomoc zjed
se vězeň bedlivě opatřiti a ostříhati, v obo
v srozumnění a s pomocí místního předsta

Vězňovi nikdy nemá na vůli ponecháno býti, má-li na voze
neb pěšky dále dopraven býti; toto ustanoví ouřad.
Udává-Ii vězeň ua ce>té, že mu nemožno jest cestu pěšky
dále konati, má četník nebližšímu místnímu ouřadu to oznámiti,
podlé potřeby vězné od lékaře dáli ohledati a ve srozumnění s
o úřadem další opatření néiniti.
§. SO.
Provázející četník má na majetnost vězňovu pozor dáti.
Nemá dopustiti, aby vězeň cestou néco ze svého jmění, at
jsou to šaty neb jiné jaké-koli věci, prodával, rozdával, za
hazoval neb .zničoval.
Byly-]i vězni k ochránění se před zlým počasím od ouřadu
dány pláště, pokryvadla čili deky a t. p. má provázející cetnílt
o jich řádné uchováni pečovati, a je spolu při odevzdáváni vězné
řádné odevzdati: jdc-H však cesta do eizozemí, má tyto věci
na hranicích věznům vzíti a je při navrácení-se ouřadn na po
tvrzení odevzdati
§. 81.
Poruéí-li se ée!nictvu ; aby doprovázelo více osob najed
nou, má velitel hlídky ustanoviti, kolik četní ků má osoby ty
doprovázeti.
Cestou m a s e k tomu hleděti, aby vězňové co možná nejvíce
od sebe odděleni byli a jich &rozumněni-se vespolek jakýmkoli
způsobem se odstranilo.
Kdyby se cestou nepředvídané překážky naskytly, a es
korta o bezpečném dopravení véznů pochybovala, má u ouřadu neb
představeného místa nejbližšího za přiméřenou posilu přidáním
jistých osob žádati.
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§j 83.
Doprovázejíc! Setník dostaue pokaždé od ouřadu předepsaný
provodní a výkazuí listinu.
Má-li vězeň jen až k nejbližšímu óetnickému stanovišti doprovoden býti, má se celník s vězněm iiucd po sféra příchodu
do místa přímo k veliteli stáno vis tnimu odebrati: tam má vězně,
majetnost jeho a t. p. na základe provodní listiny odevzdati a
přijímající velitel má převzetí to na zadní straně této listiny jakož
i v seznamu ěili konsignaci odevzdávajícího celníka vysvědčiti.
1*0 skončeném převzetí má se četník do svého místa navrátiti,
svému veliteli oznámení učiniti a seznam odevzati.
S. 84.
V teeli případech ale, kdežto vězňové bezpostředué někte
rému soudnímu neb jinému bezpečnostnímu ouřadu dodáni býti
mají, musí se transport hned jak do místa dojde k tomuto ou
řadu nebo potahmo k vězení dodati.
Odevzdání stává se výše udaným způsobem; převzetí vězňů
a jejich majetnosti má hlídač véžíiů neb žalářný na seznamu
potvrditi.
Provodní listina, od soudního ouřadu přidaná, musí však od
toho ouřadu podepsaná býti, kterému vězňové dodáni byli. Vůdce
eskorty má seznam svému stanovíš I níiuu veliteli, provodní li
stinu ale tomu ouřadu odevzdati, který transport vypravil.
§. 85.
Rozumí se ostatně samo sebou, ze provázeni vězňů jakož i
všechny služby, při nichž jest činiti o odvrácení okamžitého
bezpečnosti hrozícího nebezpečenství, s nabitou zbraní konati
§. 86.
Kdyby ouřadové za příčinou nuceného vybírání daní čet
nictvo za, spolupůsobení dožádali, má se toto spolupůsoben!jen
k tomu vztahovati, že při těchto jednáních ouřadmeh tak da
lece ma přítomno a ku pomoci býti. pokud se jedná o udržení
ouřadní vážnosti a hájení vyslaných od ouřadu. ouřadnlch organu
naproti neslušnému chování-se stran.
§. 87.
Nemají tedy celníkovu asistující při brán! věci v základ a
jiných výkonech exekučních nikterak ruku sami přiložiti, nvhrž
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jen o to pečovati- aby ouřadní orgánové obdrženo rozkazy bez
překážky a nepořádku vykonati mohli.
Proti výtržnostem a jiným při tnkových-to příležitostech
se přiházejícím přestupkům zákoutí má četnictvo podlé vše
obecných předpisů o zločinech, přeéinech a přestupcích a t. d.
předse jíti.
§. 88.
Jedná-li se ostatně o zvláštní služby četnictva u. př. o do
provázení kurýrů. pocestných neb vozu poštovních, peněz veřej
ných neb zboží veřejného . nákladu s prachem neb jiných věcí
zvláštní opatrnosti žádajících, vydají se náležité rozkazy oddělení
éetnickému. jehož se týče, vždy prostředkem představených jeho.
g. 89.
Mélo-Ii-by se přihoditi, žeby silnice místy nebezpečné byly,
a pocestní bud sami četnictva za doprovázení žádali, nebo že-by
ono. jsouc o nebezpečenství zpraveno, pocestné provázeti za po
třebné uznalo, jest povinností velitele stanovištního. potřebný
průvod spůsobiti; také má ustanoviti, kolik četníků má cestující
doprovázeti, a to, co opatřil, a co k tomu zavdalo příčiny ve
svém denníku stanovištnim poznamenatiKdyby kurýrové, vozy poštovní, konduktorová neb pocestní,
byvše učiněni pozorní na jsoucí tu nebezpečenství a potřebu
ozbrojeného průvodu, přec eskortování četnictva nepřijali a
cestu bez něho dále konati ehtéJi, mají se vybídnouti, aby pí
semné podali, že eskortu přijmouti se zpěčovali, kterýžto spis
velitelově stanovištní potom s nejbližší zprávou čili raportem
mají zaslati.
Přece má však velitel hlídky to opatřiti, aby se po silnici,
kudy kurýr a t. d, se bére, bedlivě se patrolo válo čili ob
cházelo.
§. 90.
Vůbec se zde připomíná, že kurýrové co možná nejméně,
a jen za pilnými, avlašt důležitými a důkladnými příčinami v dalším
svém cestování zadrženi býti mohou.
§• 91.
Co se asistenčního spolupůsobení četnictva u vykonávám'
rakouských celních zákonů a předpisů týče, jest se dle výš do-
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tcených pravidel zachovati také při vybízení, jenž se strany
příslušných ouřadů vycházejí; molilo-by se však přihoditi, že by
jednotliví dohližitclští orgánové důchodkíi (stráže finanční) přinuceui
hýli četnictvo při zvláštních událostech /.a pomoc žádati.
§ . 92.
V té véci se připomíná, že tito důchodkoví orgánové co
takoví po předepsaném oděvu a zhraní jsou poznati, a že
jsou povinni, v mimořádných případuoslech, kdiž v občanském
odivu siužhy konají, svými služebními knihami a podlé okolností
také zvláštními věřícími listinami se prokázati.
§. 93,
Pří hledání v domech musejí se vždy zvláštním písemním
rozkazem představeného některého zprávního ouřadu důchodkového prokázati.
Četnictvo má se v takových případech chovati jenom jakožto
asistence, pročež má chrániti organy důchodkové v jich přede
psaných ouřadních jednáních, a hleděti k tomu, aby, co se týče
stran, všeliký nepořádek a protizákonní překážky se odstranily.
§. 94.
Se strany ouřadS, na nčž udržování pokoje a bezpečnosti
náleží, nařídčjí se čas po čase tak nazvané vybížky po celých
okresích obyčejné v noci.
Těchto vybížek oučel jest, potloukající se lůzu, neb jinak
podezřelé osoby, zběliv .,i]i deseitery. zločince a t. p. vypátrati,
a kam náleží dodali.
§. 95.
Poněvadž četnictvo obzvláště jest povoláno, aby při takových-to policejních opatřeních spolupůsobilo, má se ouřad, jehož
se týče, o tom , kterak a kdy se to má státi a jak četně má
býti asistenční četnictvo, vždy a napřed s okresním velite
lem smluviti.
Ježto při tom jde o služby větší rozsáhlosti v celých okre
sích, máji se četnikové v několika oddělení pod vůdci zvlášt
ustanovenými dohromady stáhnouti.
§. 96.
Poněvadž při takových vyhížkách služba četníkov jenom
jest asistenční, mají vůdcům četníků nařízení komissara civilního,
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od ouřadii bezpečnostních fc vedeni vybížky vyslaného, býti pra
vidlem.
& 97.
Poněvadž každý velitel i podřízeného oddělení od ouřadů
všech odvětví k spolupůsobeni vybídnut býti může, dávají se zde
širší nařízení a furmalnosti strany vztahujícího se k tomu dopi
sování, aby každý o nich známosti nabýti a dle nich se říditi
tnolil.
§. oň.
Mistodržící. generální prokurátor u vrchního zemského soudu
a vůbec přednostové politické, soudní neb finanční správy každé
zemé korunní obraenjí se k tomu kterému velitelství plukovnímu,
mohou se však dle svého uznání s žádostmi svými také k jakému
koli oddělení plukovnímu obrátiti.
K. velitelství plukovnímu vydávají noty. k oddělením rozkazy.
Krajský president, krajinský soud a státní zástupce a městský
hejtman vydávají rekvisice k ritmistrům v způsobe listů dožádacích,
na oddělení, jimž nižší důstojníci a podduslojnici velí, v způsobe
vybídnutí.
Podkrajský, okresní koílegiální soud a státní zástupce u
tohoto soudu ustanovený žádají velitele zástupu dožádacími listy,
a každé jemu podřízené oddělení vybídnutími.
Okresní soudce má se s listem reiívísiěním obrátiti k ve
liteli odboru a hlídky.
Purkmistři, jimž přísluší působnost přenesená, mohou či
nili své rekvisice k velitelům odboru nebo hlídky, ježto jsou
v místě nebo jemu nejblíže. Forma listů jest taléž jako u
ouřadních listů.
Jen kdyby s prodlením iieue/.pocciistvi spojeno bylo neb jinak
důležité příčiny to ospravedlňovaly, muže nižší ouřad od napřed
přivedených ustanovení se uchýliti a nejbližš ho velitele oddělení
četnickéhopožádati. aniž-bymuspůsob důstojenstvív tom překážel.
§. 99.
Také vojenští ouřadové musí vůbec při vybízen! četnictva
písemního spůsolm šetřili.
Zemská vojenská velitelství, divisionérové, a brigádnici vy
dávají rozkazy k četnictvu ve všech případech, které se týkají
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kotláni vojenské policii; neb dopisování v záležitostech v nichž
vojenští ouřadové k působení povoláni jsou.
Městská, pevnostní a místní velitelstva mají při svých vy
bízeních, šetřiti toho spusobu dopisování, který se srovnává s
důstojnosti těch kterých velitele četnictva.
§• 100.
Mělo-liby se přihoditi, že by za příčinou spolupůsobeni se
strany některého ouřadu vojenského od četnictva žádaného oby
čejná řádná službu čelnická ujmu trpěla, má velitel oddělení,
jehož se týče, žádajícímu vojenskému ouřadu, šetříc náležité
poměry důstojenství bud oustné nebo dlé potřeby písemně odů
vodněné představeni podati, zároveň ale svému představenému to
oznámiti.
Taktéž jest se '/.achovali, kdyby ouřad vojenský oddělení
ěotnického vně vykázaného mu okresu chtěl potřebovati nebo
komandoval Celníka k nějaké jiné služlié n ouřadu vojenského.
§- 101.
Mělo-Ii-hy se přihoditi, žeby některé oddělení četnielté mu?
silo žádati pomoci od vojska řádového, stráže občanské nebo
jiných ozbrojených sborn, má se to státi písemné, není-Ii s pro
dlením spojeno nebezpečenství. Velitel četnictva má však dříve
bedlivé uvážiti, zdali a pokud vlastni sily jeho k dosaženi
zamýšleného služebního oučelu vystačí čili nic.
§. 102.
Co se týče formy takových-to písemních rekvísicí, má se rovnčž šetřiti stavu a poměry důstojenství técb kterých vojenských
a civilních ouradfi a polahmo velitelů.
§. 103.
Mohlo-by se přihoditi, že by odděleni čeíuielíé zarovcíi od
ouřadu civilního i od velitelství vojenského aneb od rozličných
civilních oiiradíi /.a spolupůsobeni dožádáno bylo a žeby tu ne
bylo tolik celníků, aby se všemu vybízeni zároveň mohlo dosti
učiniti. V takových případ no slech rozhoduje ovšem t o , jest-lt
věc, o niž jest činiti, více nebo méně pilná a důležitá, ja
kož i zdali-by prodléváním při tom neb onom dožádáni to,
čehož se chtělo dosáhnouti, nepřišlo k /.maření. Má se však aio
spolu na důstojenství vyššího ouřadu zvláštní zřetel míti a jeho
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rekvisicím zvláštní 'pripn dy vyjímajíc,
přede vsím
dosti
u (Jíniti.
Dostač oval-1 i-by čas k tomu, aby se mohlo některé sousední
oddělení četnické k pomocí vybídnouti, roá se to ihned státi, ji
nak ale má se tomu požádání zadost učiniti, při němž » pro
dléváni nastává nebezpečenství.
§. 104.
Pravidlem ale budiž, že podporovati ty ouřady. jimž udržo
vání veřejné bezpečnosti a pořádku jest svěřeno, jest prvotním
a nejdůležitějším povoláním četnictva.

Hlava IV,
Jak se vykonává služba§. 105.
Jak mile celník za příčinou služby vyjde, má se při všem,
co se udá, byloliljy zapotřebí, aby se v to vložil, dle před
pisu služebních zachovati.
Mél-li četník, na vybídnuti nebo bez vybídnutí, s nějakou
osobou neb věcí co činiti, není to více v jeho moci, vče tu odbýti
sám o sobe, třeba byla sebe nepatrnější, nýbrž má ji veliteli své
hlídky oznámiti.
§. 106.
Cetiiíkmá. kdykoli jest potřeba, by k jedné neb více oso
bám přikročil, vždy užívati formule: „Ve j m é n u z á k o n a . "
Při každé takové příležitosti má s vážnou pokojnou tváří
a odhodlané vystoupiti, a čím větší i bližší jest nebezpečenství,
tím důrazněji působiti. Na něm bude. aby rozhodnul, dá—li se účel
jeho služebního povoláni a odvráceni nastávajícího nebezpečen
ství buď zatknutím přestupitele zákona, neb předběžnou zprá
vou k svému ouřadu dosáhnouti, a však. to, na čem se jeden
krát usnese, musí s rázností provésti.
§. 107.
Četník požívá těch výsad, které strážím přísluší. Každý
útok na jeho osobu činěný musí při sobě mající zbraní mocně od
mrštiti, a když toho potřebí, i vypáliti. Dáti se odzbrojiti, sloužiloby četníkovi ku potupě a hanbě; on má raději smrt podnik
nouti, nežli si dáti od outočuíka zbraň vzíti.
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§. 108.
Tak zvanou službu z e v n i t ř n í má ěetník vždy s nabitou
zbraní konati.
§. 109.
Tato služba každé hlídky četnické záleží v neustálém ob
cházeni čili patrolorání a dle potřebí i v občasném číhání v mezech okresu.
Tato služba musi se bez ohledu a a povétrnost, ve dne i
v noci konati, tak aby nejméně třetí díl mužstva každé hlídky
byl v službo zevnitřní; u větších hlídek musí ještě také jedna
část ostatního mužstva pohotovu, býti.
V nebezpečných krajinách, kde by se bylo k. p, domnívati,
že se tain loupežníci zdržují, aneb kdeby se bylo obávati násilí,
musí službu zevnitřní, pokud možná, dva mužové stejným časem
zastávati.
§. 110.
K službě komandovaný četník, neb byloli jich pojednou více
vysláno, jich vůdce má oustní rozkaz, jejž byl od velitele hlídky
obdržel, bedlivé na zřeteli míti. Zni-li rozkaz tak, že se má ode
brati přímo na určené místo a zde vytknutou mu úlohu vyplniti,
má to bez výmínky konati, a když to vykonal, se navrátiti.
Při obyčejných obchůzkách muže se ale četiiikovi jen po
někud cesta a směr její udati, neb to, co na cestě vidí neb po
zoruje, ukáže mu cestu, kterou jíti má. Tyto obchůzky musí
s velikou na vše strany pozorností konati, každému hluku, po
vyku a volání na pomoc naslouchali, a dle okolností tam, odkud
to vychází, se obrátiti; on má dle možnosti pozorovati, co se
v obydlených a neobydlených domech děje, nebo drží-li kde více
lidí tajná shromážděni; on má lesy, úžlabiny. pískové jámy a lomy,
osamotuělé chalupy, stodoly a t, p. ohledati, a vraceje se do
mu, jinou cestou jíti.
Při takových obchůzkách nesmí se vázati na silnice a
cesty, nýbrž má jíti i postranními cestami, pěšinami a časem i
místy, kudy nikdo nechodí.
§. l i l .
Obcházející četnílí musí čas po čase do hoipod nahlížeti,
uebylyli opomenuty neb přestoupeny zákony a předpisy, o kte
rýchž se již při jeho samostatných službách mluvilo.
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Dále musí v li o.slin cích a hospodách do kuéh cizinců na
hlížeti, a přesvědčili se, zachovávali hospodský zákony struny té
věci stávající. Celník má věcí této k tomu použíti, ahy přišel
na stopu utečencům aneb osobám zatykači stíhaným.
$ 112.
Obcházející celník má dalo k tomu hleděti, aby se na sil
nici a veřejných cestách, a místech nic nepřihodilo, co by nějaký
nepořádek aneb škodu způsobiti mohlo. Sem jmenovité náleží
předpisy, dle kterých vozkové na silnici chovati se povinni
jsou. Vozkové mají se vždy na tu stranu vyhýbati, jak to v
korunu! zemi, jíž se týče, zvyk jest; mají vždy u svých koňů
Inti, a nesmí na svých vozech spáti. Náklad na vozích, s ouzkými loukotěmi v kolech, nesmí přes 60 centnýřu obnášeti, aniž
přes 9 střevíců sirky míli; jedouce s vrchu jsou povinni kolo
vždy do zavírky dáti: šubku něho jiné potřeby, které šotrování
silniční rozrývají, nesmí nechati se vléci. Vozkové, jenž by se
tomuto pořádku nechtěli podrobili, a se protivili, mají se
doprovoditi až k nejbližšímu oúřadu soudnímu a lan se
udali.
§. 113.
Zjjozproval-li celník něco, coby se mu zdálo býti pode
zřelé, a neuí-li svou věcí zcela jist, Žádá toho prozřeteillnfi^íaby se co možná nejblíže postavil, a jsa nepozorován, tak
dlouho, co se děje, pozoroval, až by se přesvědčil, co skutečně na
věci jest.
§.114.
Samo sebou se rozumí, že celník v takové připadnosti, kdež
s prodlením spojeno nebezpečenství, okamžité' přikročiti má, aby tak
škodu aneb ujmu, někomu nastávající, odvrátil aneb alespoň
zmenšil.
Celník jest vůbec povinen, ve všech případech všemožné opa
trnosti šetřili; a jedné strany musí se každého přenáhlciií varovati,
z druhé pak pozorovati náležité okamžení, kdeby měl zakročiti.
On má všechny hlavní i vedlejší okolnosti chladnokrevně
pojmouti, a dobře v paměti podržeti, poněvadž jeho udání k
ouplnému vypátrání a vylíčení stavu věci ouřadum soudním jest
zapotřebí, a poněvadž jemu úplné víry se dává.
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§. 115.
Přijde-li četnik při Svých obchůzkách na pocestné, kteříby se mu nezdáli býti zcela nepodezřelí, může žádati od nich ce
stovní listiny (pasy, domovské listy a t. p.) k nahlédnutí do
nich. Jsouli listiny tyto v pořádku, a není-li jinak žádné závady,
nesmi se cestující pod odpovědností dále zadržovati.
Jdeli takovéto úřední jednání předse v noci, a neítyl-liby
četnik v stavu sobě světlo opatřiti—cožby se však nikdy přihoditi
nemělo, poněvadž vždy zlodějkou čili svítilnou přikrývaci zaopa
třen t ý t i má—má se cestující až do nejbližšího domu nebo místa
doprovoditi, při čemž jest se vždy té silnice držeti, kterou po
cestný jde. Kdyby se ou však celníkovu vyzvání zadost učiniti
zpouze) , má se k nejbližšímu oni-adu dovésti a tam se nále
žité oznámení učiniti.
Při tomto jednání úředním má se četnik každého zdánli
vého tejrání vystříhati.
§. 116.
Týkali se to ostatně cestujících s poštou, s rychlíky neb
nákladními vozy musí četnictvo prohlíženi průvodních listu vše
možně urychliti. Mimo nahlížení do průvodních listíi má si dáti
okázati poštovní kartu, již koiuluktor při sobě má, aby se pře
svědčilo, zdali všickni cestující v ni zaznamenáni jsou čili nic.
Vzejdelí nějaká pochybnost, která by se celníkovi zdála
dosti důležitá býti, doprovodí vůz k nejbližšímu při cestě ležící
mu poštovnímu úřadu, a učiní, byloliby toho potřebí, o tom i
oznámení nejbližšímu ouřadu bezpečnosti.
§. 117.
Vojáky, vně jich ubytovacího okresu pod šírým ne
bem, v hospodě nebo kde jiude dostižené, má četnik vybídnouti,
aby okázali své listy odpouštécí, maršnity čili rozpisy pochodní,
neb jiné dovolovací listy. Četnik má popsání osoby, jeslliby
se snad v takovýchto listech nacházelo, porovnati, a na to
hleděli, zda-li voják předepsané maršruty se d r ž e l , a jeli
oděvem v průvodním listu poznamenaným opatřen.
Kdyby četnik nějakou nepravidelnost zpozoroval, má muže
zadržeti a nejbližšímu velitelství vojenskému nebo bližšímu
ouřadu. místnímu odevzdati.
3
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§• 118.
Totéž má se státi se sběhy čili Aesertery. Každý voják
jest podezřelý uběhnuti:
a) který vzdálen od svého pluku neb sboru bud sám neb
v společnosti dostižen byl, aniž-by své vzdálení bud
listem propustním, odpouštécím neb jiným dovolovaeím ná
ležitě prokázati mohl;
b) který jest opatřen zastaralými, nepravidelnými neb faleš
nými listinami;
c) který, ačkoliv jest opatřen platnými dokumenty, mimo pře
depsanou inu cestu, zvláště na hranicích říše, v přestrojení
neb v jiných podezřelý cli okolnostech byl dostižen.
§. 119.
Zcela tak má se éetník chovati proti konskriptním utečen
cům. Za konskt-iptní utečence považují se t i , jenž co takové
veřejné vypsáni jsou; kteří, aby se vojenské službě vyhnuli,
tajné se vystehovali nebo bez povolení na čas ze země vyšli,
nebo v zemi samé se ukrývají a vzdor veřejnému vypsání
komise konskriptui se nedostaví.
§• 120.
Dojdeli četuíka rozkaz, aby dohlížel při výročních trzích,
posvíceních, veřejných vyraženích a vůbec při velkém shonu
lidstva má zvláště na to hleděti, aby se každá příle
žitost k nepořádkům a nebezpečnosti odstranila, a aby každý
bez rozdílu stavu stávajícím předpisům se podroboval. Všecky
bádky, kterých-by se na nějakém miste obávati bylo, mají se
dle možnosti hned u počátku urovnati. Povyky po ulicích neb
podobné výtržnosti nemají se trpěti.
§. 121.
Vzniklyli pračky, nebo bylo-li by se jich obávati, má četnik v to vkročiti, hlavní původce odstraniti, kdyby však uposlech
nouti nechtěli, zatknouti, ostatní ale přátelským domlouváním a
napomínáním upokojiti.

§. m

Při shluknutích musí ěetnik rychle rozvážiti, zda-li sám
bude v stavu, bez obávání se, žeby se knmpromitoval, zastavili
a rozehnati shluknutí;—není-li s to, musí se na svého velitele
nebo na stráž v místě se nacházející o posilu obrátiti.
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§. 183.
Jeli k dosaženi zvláštních účelů zapotřebí, aby se stulilo
mužstvo z více odděleni, imisí se velitelům jednotlivých hlí
dek rozkaz o tom s udáním míst, kde se sejíti mají, ozná
miti.
Jednotlivé okresy nesmí nikdy zcela mužstva zbaveny býti;
odchýleni se od tohoto pravidla, dá se jen v neobyčejných a
vysoce nebezpečných událostech omluviti.
§. 124.
Obchůzky čili patroly sousedních okresu scházeti se mají
čas po čase v místech napřed vyhledaných, k čemuž velitel zástu
pu k rozkazu velitele křídolního potřebných disposicí učiniti má.
Tito musí zúplna vytknouti den , hodinu a místo , kde se
obchůzky sejíti mají, musí se však tato ustanovení v tajnosti držeti
a jen jednotlivým velitelům oznámiti.
§. 123Při takovýchto schůzkách mají vůdcové obchůzek sobe
to, co službě přiměřené jest, vzájemné sdělovati a o tom při
svém navrácení zevrubné oznámení veliteli učiniti.
Tyto vzájemně schůzky slouží také k odevzdávání a ode
sílání dále vězňů, jakož i k dalšímu dopravování spisů slu
žebních.
§. 136.
Kdyby však za příčinou nepředvídaných okolností některá
obchůzka v ustanovenou hodinu dostaviti se nemohla, má ta,
jenž se dostavila, dvě hodiny na místě čekati, a pak zpáteční
cestu nastoupiti.
Mají-li se však osoby zatknuté někam dopraviti čili transportovati neb služební listy dále dodati, má obchůzka jíti
dále až k nejbližšímu oddělení, jehož se to tyfe.
8. 127.
Kdyby se při sejiti — s e četnických obchůzek vzhledem ode
vzdání a převzetí osob dopravovaných nějaké závady naskytly,
kdyby ku příkladu teti neb onen vůdce transportu nepořádky
neb opilství na zatčených nebo H provázející li o mužstva pozoro
val, kdyby mužstva té obchůzky, která vězné dále má dopra
viti, nebylo tolik, aby mohlo postačovati k bezpečnosti transportu,
3fl
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má se v onom případu takové opatření učiniti, kteréby pozůstávajícím
okolnostem co nejpřiměřenější bylo, v tomto pak má ten, kdo osoby
zatčené odevzdává, několik četníků ku posile ozhro jenému prů
vodu aa k nejbližší lilidce přidati.
§. 128.
Četnictvu službu blíž říšských hranic konajícímu musí se
zvýšená pozornost a bedlivost zvláště strany zachovávání před
pisů o průvodních listech za povinnost uložiti, aby se vluzování
tuláků zamezilo.
§. 129.
Pašerové neb jiní přestupcové celních předpisů, kteří byli
při obchůzkách na hranicích zadrženi, odevzdají se od místního
velitele nejbližšímu ouřadu důchodk ovému. Samo sebou se ro
zumí, ze postižený není obviněn ze zločinu nebo nějakého jiného
přestoupení zákonu, které jiného, než celnímu ouřadu příslnšícího řízení žádá, jinak by soudnímu nebo bezpečnostnímu ouřadu
dodán býti musil.
§. 130.
V každém četnickém okresu (v desátnictví neb odboru) usta
noví se jistá znamení, po kterých se čctníci i ve vzdálenosti
vespolek poznávají; znamení ta slouží hlavně k tomu, by se
četníkovi zevnitřní službu konajícímu neb oddělení některému
pojistila pomoc četníků nebo obchůzky, ježto by se snad nablízku
nacházeli.
Tato
znamení
záleží
v umluveném
volání nebo
hvízdání a v nejhorším případu ve vypálení rány. Samo
sebou se rozumí, že každý četník neprodleně pospíší na to
místo, odkud znamení takové jest slyšeti.
§• 131.
Četnictvo, jenž se při vykonávání své služby z vetší části
pod šírým nebem pohybovati musí, jest zvláště v stavu, neštastné
příhody, jako u př. ohně, povodně a t. p. častěji i v prvním
početí zpozorovati; jest tedy povinností jeho, s užitím všech poho
tové jsoucích přiměřených prostředků osoby, jimž nebezpečenství
nastává, na to pozorný učiniti, pomoc a podporu, jak a kdeko
liv to jenom možné jest, poskytovati, a vůbec vše opatřiti, aby se
nebezpečenství buď docela odvrátilo nebo pokud možně zmenšilo.
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§. 133.
V takových a tomu podobných nehodách má celník všude,
kile toho potřeba káže, pomáhati a osobné roky přiložiti a dle
svých sil k odvrácení nebezpečenství a k navráceni pořádku a
bezpečnosti přisp cti, *Při ohních, povodních a t. p. má četnictvo
nejen k zachránění lidského života a jméní osob v nebez
pečenství jsoucích osobně spolupůsobiti, nýbrž také především
o to se starati, aby se zachráněné jmění opatrovalo a zacho
valo.
Pročež se mají pro děti nebo nemocné a jinak neschopné
osoby, ježto byly z nebezpečenství vysvobozené, jakož i pro
zachráněné jmění zvláštní bezpečná místa vyhledati a pod nále
žitou dohlídku dáti.
§. 133.
Cetníci mají k tomu hleděti, aby jeden každý při ohni ná
ležitě té povinnosti zadost činil, ježto mu dle řádu hasicího jest
vykázána ; aby při ohni předepsané znamení na poplach se dalo,
aby na spáleništi obyčejné hasicí osoby, jakož i jiné při ohni po
mocné osoby rozkazy otiřadníka, jenž hašení řídí, jakož i pořadatelS
hašení uáležité zachovávaly ^ aby byl při hasicích potřebách a oso
bách hasicích pořádek udržen, každému náležité místo vykázáno,
stříkačkám a vozům vodu přivážejícím volný průchod zachován
a aby konečné každý—bud si ve dne nebo v noci—buďto povozem
nebo ruční prací všemožně napomáhal; nebot v takových přípa
dech má četník právo, od každého , bez rozdílu stavu, pomoci
a podpory žádati. A však i když již oheň uhašen, nesmí do
hlídka a péče přestati, a četníci mají se o to starati, aby roz
kazy od řídících onřadníků k tomu konci daně, by se překa
zilo, ahy oheň znovu nevzešel. co nejbedlivěji se zacho
vávaly.
§. 134.
K pravidlům opatrnosti, jichž se při povodních, když jdou
ledy a při podobných případech šetřiti má a na jichž vyplněni
četníci zevnitřní službu konající všemožné hleděti mají, patří t a t o :
aby v Čas neobyčejného rozvodňování-se řek a potoků
mosty, lávky a jiné spojovací prostředky co nejlépe opatřeny
byly, aby ježdění a brodení se vodou vystrčením zvláštních
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výstražních znamení neb postavením strážníků se zamezilo, a
aby se obyvatelstvo vyzvalo, by v noci nespalo. Při rostoucím
nebezpečenství povodně mají se obyvatelově, kteří ji nejvíce podro
beni jsou, na bezpečná místa odvésti.
Budeli nějaké místo neb krajina skutečně vodou zatopena,
jest se všemožně starati o spojení se sousedními místy.
§. 135.
Tež se musí pri mlejnských a vodních staveních k tomu hledě
ti, aby se v takových-to případech, vedením technického ouřadu
stavidla vyzvedla a takto vodě volný odtok zjednal. Tak též se
nesmi při těchto staveních voda vysoko nadržovati neb jiná
škodlivá opatření činiti.
§. 13ti.
Vůbec jest ěetnik povinen, na všechno - eo by dle jeho
uváženi mohlo někomu néjak nebezpečné býti, pozorliv býti.
Kdyby se ku příkladu zpozorovalo, že-by dum neb nějako jiné
staveni nebo nějaká část jeho při nepocasí nebo bouřích aneb také
bez zevnitřní příčiny sesutím hrozila: kdyby se neopatrné zachá
zení s ohněm, světlem, žhavým uhlím, horkým popelem a t. p.
spozorovalo; kdyby někdo pří mlýnech nebo vodních staveních,
taková jednání si dovolil, která by stavením, aneb obyvatelům,
nebo sousedstvu nebezpečná býti mohla; kdyby s o u lidí nebo
zvířat stopy nebo znamení nějaké panující nákazy pozorovaly; kdyby
se u nějaké osoby známky pomatenosti neb u zvířete vzteklost
čili běsnost ukáealy, a t. p. musí se okamžité; kdyby i žád
né zákonní příčiny k zadržení takových osob nebylo, maji
telově, jichž se to týká, obyvatelově nebo sousedé na takové
události a předpisy k tomu se vztahující učiniti pozorný, a má
se ouřadu o tom oznámení učiniti.
§. 137Najde-li četuík nějakou mrtvolu, má přede vším nejbližší
okolí a místní poměry důkladné shlídnouti, a co takto spozoroval oluvkem si zaznamenati: také se má poznamenati, v jakém
položení mrtvola nalezena byla. a jc-li oděna, mají se ijednotl i v é k u s y oděvu ouplnc sepsati.
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i Bj]Ii-hy tu někdo
"evzešlo na něho nějaká
vyptati, a nemá se
o zpíisobu a příčině
mohlo.

§. 138.
na hlízku, jest se ho, pokud snad
podezřeni, co nejdůkladněji strany vcei té
vůbec
nic opomenoti, cohy ouřadům
smrti nějakého objasnění poskytnouti

§. 139,
Cetilík má neprodleně o to se postarati, aby nejbližší soudní
neb politický o«i;ad o této připadnosti vědomosti nabyl, mrtvola
ale má se tak dlouho bedliví opatrovati, až by některá osoba
soudní k tomu přišla.
§. 140.
Ncbyloliby ouplné nepochybné, žeby nalezené lidské tělo
bylo mrtvé, a zpozorovalo-liby se nějaké znamení, Že by snad
ješlé možné bylo, je při životě zachovati, k. p. při utopených,
zadušených, zasutých, rozprask nutím parních kotlů raněných, má
celník co nejrychleji o lékařskou pomoc se postarali, zatím ale,
na přiklad u zdánlivě mrtvých, obecně známých prostředku
použili
§. 141.
Napadne-li celník děti hlíz vody, kde jim nastává nebez
pečenství aneb dovolují-li si děti neb dospěli lidé svévoli proti
zvířatům, dráždí neb stvou-Ii je. máje napomenouti, a jim to tile
okolností zabrániti.
§. 142.
Zabloudilým malým dětem má ěctník na pravou cestu ukázati,
kdyby však trestu hodué zanedbávání potřebného dohlíženi se
strany rodičů při tom zpozoroval, má to ouřadu oznámiti.
§. 143.
Kdyby nalezl Četnik pokrvácené části zbraně nebo nástroje,
pokrvácené šaty a t. p., které na nějaké předsevzaté násilí
ukazují, mají se věci tyto zevrubné popsati a v nejbližším okolí po
ptávky se učiniti, nevěděl-li by někdo něco bližšího udati o tom, zdali
a kdo by asi spáchaného snad zločinu podezřelým se zdál.
§• 144.
Může-li se to beze ujmy následujícího ouí-adního vyšetřo
vání státi, mají se nalezené vcei v nezměněném stavu !>oud-
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nimu ouřadu odevzdati, ostatně ale jest se tak, jako při nalezené
mrtvole zachovati.
Vůbec má se obzvláštně na to hleděti, aby se stopy a zna
mení zločinu, pokud jen možná, až do té doby, kde jich úřad
ohledá, zachovaly.
§. 145.
Nalezené hotové peníze, věci drahé nebo jiné věci, na
kterých se nepozorují známky zločinu a jiných přestupku zákona,
mají se s krátkým oznámením písemním na potvrzení odevzdávací ouřadu dodati. Sem náleží také klíče, falešné klíče
a podobné tomu věci,
§.

146.

O tom, jak se četník má zachovati v případech, kdež pá
chání zločinu neb jiného těžkého přestoupeni zákona při činu
samém pozoruje, nelze dáti ostře vytknutých předpisů.
Cetník musí se zvláště snažiti, aby vykonání zločinu k. p.
vraždy, loupežného outoku, krádeže dobýváním se a t. p. zame
zil aneb aspoň nebezpečenství a škodu, která někomu na životě,
zdraví neb jmění nastává, zmenšil.
Je-li četník v podobných případech sám na sebe obmezun,
musí ovšem všemožné opatrnosti šetřiti. Musí okamžitě uvážiti,
jakby nejsnáze jistého účinku docílil; on má, jak dalece okolnosti
povolují, a pokud možná bez zmařeni záměru, na to hleděti,
zdali v stavu j e s t , od četníků na blízku se nacházejících neb
od jiných osob pomoci a jaké sobe zjednati; vždy ale má četník
zvláště tam, kde s prodlením spojeno jest nebezpečenství zmužile,
odhodlaně a s povinnou obétivost! předse jiti, a nesmí se ni
kdy nějakými ohledy na svou vlastni bezpečnost od plnění své
povinnosti dáti zdržeti.
8- 147.
Tu, kdežby jednotlivý cetník páchání zločinu nebo jiného
nějakého přestupku zákona pozoroval, neb pozorovati se domní
val, musí se vyna snažiti, aby si několik svědků toho čina a s nim
spojených vedlejších okolností zjednal.
Musí se tedy všech na
blízku se nacházejících osob ua jejich jméno a stav tázati, a je
v písemní zprávě podotknouti ; v případech zvlást důležitých
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mají se také vybídnouti, aby se hned k ouřadu, jehož se dotýče.
8 ním odebraly.
§• 148.
Utekl-li zločinec, má se
dfirar-ng stihati.
Utekl-li
su do soukromého obydlí, dává zákon Setníkovi výslovné práva,
jej i • tam následovati. V takovém případu musí celník se
zvláštní opatrností předsé j í t i . aby pokud možné překazil, by
zločinec zadními východy staveni toho, oknem, přes střechu a
t. p. neutekl, aneb nevčasnou outrpností obyvatelův tamních
nebyl zatajen.
Neníli však s prodléváním spojeno nebezpečenství, a dá-li
se to bez zmařeni záměru činiti, má si četňík než do domu
vstoupí nějakou ouřadní osobu, neb jiného důvěrníka přivzíti;
toto pravidlo má platnosti také tenkrát, když četnictvo vidí, že oby
vatelům domu za příčinou živelních příhod uebo jiným spúsobem nějaké nebezpečenství nastává.
§. 149.
Organický zákon udává případy, v nichž četnictvo své zbraně'
užiti má. Má-li četník k střelné neb poboční zbrani sáhnouti,
závisí na okolnostech a musí chladnému uvážení a rozmyslu
četníkovu ponecháno býti; při tom rozhodne obzvláště to, zdali a
jakou zbrání prestupitcl zákona jest opatřen.
Vždy jest to jeho povinností, tu kde to okolnosti dovolují.
nejprve méně nebez.pcč»é zbraně užíti.
Cetuík musí. když se mu někdo /.protivuje aneb na něj
outok činí, zřetel svůj především k tomu obrátiti, aby osobu
takovou k odporu a potahmo k dalšímu outéku neschopnou
učinil.
Podle toho musí se také užívání a směr zbraně co možná
říditi, a pročež také života lidského, pokud to v tom okamžení
jenom možné, šetřiti.
$. 150.
Jeli éetník při nějaké službě nucen, k dosaženi svého cite
pomocí a posily jiných osob hledati, má, kdyby inu odepřena
hýla, jména těchto lidí vypátrati a j e ouřadu oznámiti.
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§. 131.
O zachováni-se při došlých zprávách o přestupcích záko
nu a jiných přípaili) o stech dává so následující všeobecné po
naučení.
Na oznámení bez podpisu jména (oznámeni anonymní) Krom
zvláštních případu bezposlřední zakročeni se strany četnictva
není dovoleno, přece však nesmi se beze všeho povšimnuli ne
chati.
Dojdeli-li tedy Setníka takové oznámení, má se bud on sám
nebo jiný cctník na místo v oznámení udané, neb tomu na blízko
ležící odebrati a se přesvědčiti, zdali a pokud oznámení bylo
důvodné, čili nic. Podle toho, jak toto pozorování vypadne, má
cctník své chování zříditi.
§. 152.
Rádná písemní, podpisem jména opatřená oznámení, zvláště
od osob hodnověrných, mohou buďto dáti příčinu, aby bezpostřed
né a neprodlené zakročilo četnictvo, by přestupce při činu do
stihlo, nebo má se, neníli prodlévání spojeno s nebezpečenstvímouřadu, jehož se týče, oznámeni o tom učiniti.
§. 153.
Činili oznámeni osoba, kteráž se sama dostavily, oušliié,
má četnik její udání, kromě kdyby za příčinou zjevného nebez
pečenství to bylo nemožné; do protokolu vzíti a co jen možná
vlastními slovy vypravovatele zapsati.
Jedná-li se při takových-to oznámeních o svršky nebo vů
bec o věci, které někomu násilné se vzaly, ukradly neb jinak se
ztratily, máji se věci tyto náležitě seznamenati a co jen možná
nejouplnéji popsati.
Protokol se má uilavateli přečísti, polom se ho má Setník
tázati, chceli, aby něco změněno neb přidáno bylo. načež se
mají četnik i udavatel v protokole vlastní rukou podepsati.
§. 154.
Čet nik má, když takové-to oznámení obdrží, osobnost, po
měry a jiné okolnosti těch, kdož to oznamují, bedlivé zkoumati,
a dobře uvážiti, zdali a pokud snad udavatel sám v tom kterém
zločinu neb jiných přestupcích, co se jeho osoby týče, neměl
oucastenství, poněvadž na tom závisí, můžc-li se udavatel beze vši
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překážky zase propustiti, aneb nuiii-Ii tu snad důvodné příčiny,
jeho osobou se ujistiti a jej i s oznámením k ouřadu dodati.
§. 155.
Došloli-by čotnífca oznámeni o iliíchodkových a t. p. pře
stupcích proti celním zákonům, pi-oli patentu o tabáku, o soli,
o střelném prachu a sanytru, má se udavatel, činili pouae oustné
své oznámení, k představenému řídícího ouí-adu toho okresu od
kázati, a úejcli se oznámení piš cm ní, má se řádnou cestou
služební skrze velitele klídky tamté/, zaslati.

Hlava V.
O postavení hlídek a o služebním řádu ěeíniclra.
g. 156.
Odděleni pluku ("etnického postaví se v obvodu celého okre
su plukovniho tak, aby v nĚin žádné krajiny a žádného obývaného
místa nebylo, klevéby v obvod té aneb oné hlídky nepadalo.
§. 157.
Hlídky tyto pozůstávají z četuíku peších aneb jizdcekých.
nebo jsou také míchané, s místodesátnikeni, s desátníkem nebo
s strážmistrem. Jedné každé hlídce vykáže se určitý obvod.
Obvod hlídky k desátníkovi přikázané tvoří obvod desátnický,
obvod desátnických okrosii strážmistrovi přikázaných činí obvod
odborní.
§. 158.
Postavovati velitele křidel a zástupu, jakož i uslanovovati
obvody a nařizovati jisté změny, přísluší veliteli plukovnimu
v srozumění s místouržícím.
Každá hlídka obdrží písemní popsáni svého obvodu.
§. 159.
Kde se bezpo střed ní představený hlídky zdržuje, tam jest i
stanoviště hlídky té.
$ 160.
Při ustanovování obvodii a stanovišt jednotlivých hlídek,
kteréž pokud možné v prostředku vykázaného obvodu ležeti musí,
jest i k* tomu hleděti, ahy sousední četnieká odděleni spúsobem
co možné nejkratším mezi sebou vespolek se srozuměti mohla.
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Veškeré hlídky každého křídla poznamenají se Čísly po sobe
jdoucími.
§. 161.
Jednotliví četníci nemají stálého stanoviště; mohou se pře
saditi, když toho prospěch služby Žádá.
Službě škodlivá spojeni mezi jednotlivými Četníky a místní
mi obyvateli, přiměřenější použití schopností a zkušeností jed
notlivců, sestavování vycvičených s přikázanei, tyto jsou příčiny,
jenž velitele pluku k -přesazcní jednotlivých četuíků mohou
pohnouti.
• §. 162. i
Co se týče vyučování a cvičen! mužstva, mají představení
těchto připomenutí bedlivě setříti.
Vysloužili vojáci obdrželi potřebného vycvičení a naučeni v
užívání zbraně palné. Přikázanei ze stavu civilního budou v tom
vyučováni.
Cvičení v službě předních stráží musí se tak často, jak jen
možná, předsehráti.
Aby četník při vykonávání služby žádané ohebnosti a hbi
tosti nabyl, inusi se v šermování, v skákání, v zápaseni, a kde
jest příležitosti k tomu, také v plavání cvičiti,
Potřeby k skákání a k šermování iná obstarávati v stanovi
štích velitel hlídky co možná s nejmenšími výlohami. Tělocvik,
jakož i střílení do terce považuj se za odlevu a vyražení. Nej
větší bedlivosti ale mají představení četnictva šetřiti při vyu
čováni ěetníků týkajícím se známosti předpisů služebních, a
jich potřebování, jmenovitě tohoto naučení o zákonních ustano
veních, a o spůsobu vykonávám služby. Každý k Četnictvu při
jatý musí sice uměti psáti a čísti, a však musí v tom té/,
ustavičně cvičen býti, aby se zdokonalil.
Tohoto vyučování má se rovněž i k tomu použíti, aby se čet
ník cvičil v sepisování písemních zpráv, které vždy krátké a stru
čné býti a toliko jednoduché vypravováni skutků obsahovati musí.
Í 163.
Velitel každé hlídky má dávati nařízení, jichž k vykonávání
služby jest potřebí; on poznamenává četníky, kteří k službě vytá
hnouti mají, ustanovuje, kdo má býti vůdcem a jak dlouho má
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trvati každá služba, pokud toto připouští povaha služby kouané ;
tak t í ž má ustanovovati ty doby, kdy se má mužstvo v službě střídati.
§- 164.
Je-li velitel hlídky krátký čas nepřítomen, aneb jakkoliv
zaneprázdněn, mři ustanoviti důvěrného a schopného muže za ná
městka, který všecky povinnosti veliteli hlídky příslušící, převezme.
Trvá-li nepřítomnost déle , a jedná-li se o zastoupe
ni velitele odboru, zástupu nebo křídla, dává plukovní a polahmo křídelní velitelství potřebná nařízení.
§. 165.
V onom stanovišti, kdehy cetuíci pospolné ubytováui byli, mu
sejí se každodenně u velitele hlídky v určitou od něho hodinu ohlásiti.
§. 166.
Chce-H íetník vyjíti, musí se dříve u velitele své hlídky
opovědíti a udati, kam jíti chce.
Povolení, aby se Četnik v noci ze svého obydlí směl vzdáliti,
uděluje se jen ve zvláštních případech.
Odpuštění má se dávati jen za důležitými příčinami a jen na
krátký čas.
§. 167.
Četnik nesmí nikdy kasárny opustiti, nenili ouplně vystro
jen, v přílbici, v zapnutém kabátě, se šňůrami na ramenou a
v rukavicích.
§. 168.
Kde jest tolik ěetníků, aby se mohli sami stravovati, tu
mají platnost předpisy strauy toho v služebních pravidlech
pěchoty obsažené; kde jsou malé hlídky, má velitel v soukro
mém domě stravu opatřiti k tomu konci, aby zdržování se v ho
spodách všemožně se obmezilo.
§. 169.
Onemocníli četník některý, odevzdá se vůbec do nejbližší
nemocnice vojenské.
Výjimkou ale může v nutných případech, kdyby vojenská
nemocnice příliš vzdálena byla, do nejbližší civilní nemocnice
poslán hýli.
§ . 170.
Jíadectí podilůstojuíci četnictva mají své koně saini čistiti.

-řiíi
§. 171.
Neduživá koně mají se dle potřeby, zvláště kdyžby žád
ného zvířecího lékaře v místě nebylo, ku křídeluímu velitelství
poslati a tam se (láti hojiti.
§. 172.
Pokud se služební kúň v léčeni nachází, má muž, jehož
se týče, také pešky službu svou konati. Jestli pravidlem, že Setník jízdecký má konati službu i pěšky.
§ . 173.
Žádná ěetnická lilídka nesmí zůstati beze všeho mužstva;
vždy musí nejméně jeden cetník v kasárně a něho v stanovi
šti zůstati.
I éetntci, kteří k službě nebyli ustanoveni, mají oděv a zbraň
vždy pohotové míti, aby v každém okamžení vytáhnouti mohli.
§ . 174.
Na hlídkách musí býti o to postaráno, aby se éasu noíního okamžité světlo udělati mohlo; tak též musí mužstvo, noč
ní službu konající, příkrývací svítilny při sobě míti.
g. 175.
K dopravováni dopisu éili korespondence, j a k o : zasílání
oznamn ěiii raportu, zpráv, návěští, rozkazu služebních a t. d.
užívati sě má pošty neb poslů listovních.
V stanovištích, kde takových ústavů není, zůstavuje se pěti
velitelově, učiniti přiměřených opatření.
Užíti celníka k donášení ordontincí éili posílek listovních
jest co nejpřísněji zapovězeno; jen v neobyéejných pilných pří
padech může se výjimka z toho učinili.
§ . 176.
Každé oddělení četuické obdrží jeden otisk zatykačů ouřadům bezpečnosti zaslaných í jiných popisu, a velitel hlídky má se o
to postarati, aby každý četuík důkladně v popisy tylo nahlédl.
§ . 177.
Při zvláště nebezpečných zločinech nebo důležitých předmě
tech bude to prospěšné , učinili každý cetník sobě bud opis
popsání, nebo zaznamenali si alespoň do své písanky vynikající
vlastnosti.
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Při oddělení máji se takovéto zatýkaěovč a popisové dle
datum spořádati a čísly porad jdoucími poznamenati a bedliví
schovati.
§ . 178.
Všem velitelům hlídek, jimž přikázancové k službě odevzdáni
byli. klade se za povinnost, aby zvláštní zřetel měli na jejich vycviéenf a zkoušení.
Jest úlohou těchto velitelů, aby se o to starali, by tito při
kázancové své povinnosti a vztahující se k tomu předpisy co
možné nejdříve .t náležíte seznali, i mají každé příležitosti použíti.
aby o vlastnostech a vzdelatelnosti každého jednotlivec osobné
a bezp ostře dně přesvědčení nabyli.
To se nejlépe stane tím spusobem, když velitelově sami v celo
mužstva do služby táhnoucího se postaví, a osobné vykonávání
služby řídí.
§ . 179.
Takoví příká/.anci jsou na počátku své služby, co možná
od samostatného, na jednotlivého četníka obmezeného vy
konávání služby vyloučeni, a iná se takový muž v prvním čase
přidati k službč již zkušenému a vycvičenému celníkovi, aby se
společné prakticky v službé cvičil.
§. 180.
K. tomu, aby se mohlo posouditi, kterak přikázancc k službé
se hodí, náleží též přesvědčení, že má potřebné k službč
zmužilosti a odhodlanosti; pročež máji představení každé příleži
tosti použíti, aby se v tomto ohledu o spůsobilosti jednot
livce přesvědčili.

Hlava VI.
ZvUátni předpisy pro představené četnictva.
A. P r o v e l i t e l e

desátnictví.

§. 181.
První povinností velitele každého stanoviště, když byl dle
pořádku na své místo došel, jest, aby se co nejrychleji s
poměry vykázaného sobě strážního obvodu dokonale oznámil:

ÍE
sem náleží jak poměry polohy vůbec, tak i známost zaměstnám,
spůsohu živobytí, zvyků a t. d. obyvatelstva toho obvodu. Pro
t ě ž se iná soudním a bezpečnostním ouřadum představiti, kteří
mu zvláště v posledním ohledu rádi nápomocni budou.
Bez takovéto dokonalé známostí nemůže stanovištní velitel své
povolání vyplniti i nebot na ní závisí hlavně přiměřenost rozkazů,
jež strany vykonávání služby podřízeným sobě ó etnikům má
dávati.
§. 182.
Velitel hlídky má užívati každé příležitosti k tomu, aby do
kladně seznal vlastnosti a schopnosti svého mužstva, a má hle
děti, aby ge přesvědčil, zdali a jak dalece jest se spolehnouti
v službě na jednoho každého z nicli; má se teily co možná nejčastěji
v celo éetníkii k službé vycházejících postaviti a službu, zvláště
kde činili jest o důležité a nebezpečné rozkazy, spolu osobné konati.
Poněvadž velitel hlídky přikázance theoreticky a prakticky
vycvičiti poviueu jest, poskytne mu toto osobní spoluoučinkováni
příležitosti, posouditi, zdali muž udělené vyučováni dobře po
chopil, a umi-li nabytých známostí náležité užívati.
§ : 183.
Velitel stanovištní musí Čas po ěasc, ve dne i v noci ve svém ob
vodu osobně přihlížeti k oddělením svého mužstva u veřejné službě
se nacházejícím a kontrolovati je, a má i na místě samém se
přesvědčiti, zdali jeho rozkazy služební náležité se konají, a jedna
li se vůbec tak, jak to předpisům a úěolu jest přiměřené.
§. 184.
Velitel hlídky nebo jeho náměstek má ěctníky v službu jdou
cí vždy přehlížeti, je—li totiž každý muž dle předpisu ozbrojen,
vypraven, a zvláště je-li zásoben přiměřeným poetem ostrých
nábojů čili patronů. Takové přehlídky musí se předso bráti
zvláště při dopravování vězňů a mají se vztahovati nejen na
mužstvo provázející, nýbrž i dle okolností na vězné samé,
při čemž jsou pravidlem jak všeobecné předpisy, tak i poukazy,
ač jsouli jaké obsaženy v provodních listinách od ouřadů vyliotov.ených.
Veliteli hlídky ukládá se za povinnost, aby při vypravo
váni vězňů, které se mají transportovati, náležitě nahlédnul do
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průvodních listin, by se přesvědčil, zdali a která, zvláštní pra
vidla opatrnosti vzhledem nakládání s vézny předepsána, nebo
snad jinak potřebná jsou.
Nad to má také pro provázející mužstvo vlastni listinu
(maršrutu) vyhotoviti, a v ní jméno a šarži vůdce transportu,
jména celé eskorty, jakož i všech těch ozbrojenců udati, kteří
byli ku posile četnictva přidáni.
Pak se musí v ní udati daný rozkaz služební a místo,
kam transport určen jest. Co příloha této průvodní listiny má.
se přidati vůdci transportu také seznam vězňů, jich svršků nebo
jiných sebou daných věcí jakož i vyhotovená od ouřadů listina
transportní i s přílohami.
§ . 185.
Dostane-li velitel stanoviště některého spůsobem s předpisy
se srovnávajícím rozkaz k zatknuli osoby, která byla uprchlá, a
vychází-li ze zavedeného pátrání, že se dotčená osoba do toho
neb onoho sousedního obvodu četnického odebrala, má obdržený
rozkaz a všechny vedlejší okolnosti velitelům oddělení čotnickýck,
jichž se to týče, bez prodlení sděliti, a však i zároveň svému křídelnfmu veliteli zevrubnou zprávu o tom podati.
§. 186.
Jsou-li poddůstojníkovi i etnické mu krom jeho místního sta
noviště jiná stanoviště co obvodnímu řediteli svěřena, mi se jeho
bezpostřední působení také na všecka mimo jeho stanoviště leží
cí stanoviště obvodu toho vztahovati.
On jest také povinen, zachovati se v ustavičném přehledu o
tom, jak se služba v jednom každém stanovišti vykonává, zvlá
ště ale o tom, jsouli vhodná opatření, strany služby od ve
litelů stanovištních učiněná.
Musí tedy k podřízeným zevnitřním stanovištím bez přetržení
dohlížeti. K. tomuto konci má, kdy koliv to možné jest, stanovišti
zevnitřní a sice nejméně jedenkráte za 8 dní, ve dne i v noc
prohlížeti, v každé hlídce v služební spisy nahlédnouti,
že tam byl podpisem vlastní ruky a jinými poznamenáními, ag
byloliby jich potřebí, potvrditi, a pozoruhodné události sobě dáti
oznámiti,
4
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B. P r o o d b o r n í h o v e l i t e l e .
S- 187.
Odbor četnieký sestavuje se z více tlesátnictví a stojí potí
ředitelstvím strážmistrovým. Mimo povinnosti, odběrnímu ve
liteli sírany oddělení v jeho stanovišti se nacházejícího a dohlíd
ky na všecka 1; jeho odboru přikázána stanoviště příslušející
jest také zavázán, v nepřítomnosti velitele zástupu (poručíka neb
nadporučíka), nebo kdyby byl delší čas zaneprázdněn, jeho místo
zastávati.
§. 188.
Při odborech, ježto jsou přiliš rozsáhlé, povoluje se stráž
mistrovi, aby bezpostřední vedení a zprávu strany vykonávání služ
by ve svém místním stanovišti svěřil desátníkovi v místě se
nacházejícíma.
Povolení k lomu závisí však vždy na uvážení a přivolení kii~
delního velitele, a strážmistr nemůže nikdy zproštěn býti odpo
vědnosti za to, jestli dle předpisu se vykonává služba v jeho míst
ním stanovišti.
Předpisy místnímu veliteli, k němuž vico jednotlivých
hlídek přikázáno jest, vzhledem ustavičné přehlídky všech jemu
podřízených stanovišt dané. vztahují se i na odborního velitele, jak
daleko se vztahuje jeho celý odbor.
§. 189.
On má nejméně jednou za čtrnáct dni každou hlídku četnickon odboru svého ve dne a v noci projíti a co nejzevrubněji
prohlídnouti.
% 190.
Pří takovýchto přehlídkách má se přesvědčiti, jak se vůbec
služba řídí a vykonává; zdali se srovnává se stávajícími zákony,
předpisy a místními poměry čili nic; zdali velitel stanovištni v
každém spůsobu zadosti činí svému postavení; nepanuje-li při
rozdělování služby, co se týče mužstva, libovůle nebo strantiost
a pročež nejsouli někteří éetníci nad míru službou přetahováni, jiní
naproti tomu ale šetřeni; bere-li stanovištni velitel při svých slu
žebních disposicích slušného zřetele na vlas.tnosti a schopnosti
jednotlivých četniků čili nic; dá-li si záležeti na vyučování a
cvičení svých četníkíi, jmenovitč přikázanou čili nic a t. d.
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Přehlížející odborní velitel má sobe co možné, nejúplnější
přesvědčení o chování se četuíků v službě i mimo službu zjed
nati; mi hleděti na pořádek v kasárnách, prohlížeti úpravu četníků, zvláště 'zbroj a monturu čili šatstvo; má hleděti na to,
aby každý četnífe předepsané prádlo a své véci měl; zdali věci, ze
státní pokladnice zjednané dle předpisu se šetří; zdali nic neschá
zí a t. p.
IVa každém stanovišti udá přehlížející v služebním denníku
hlídkového velitele den a hodinu, kdy tam byl a připojí též svá
poznamenání.
§- 191.
Co se týče jíadeckého četnictva, má se dohlfžitel přesvědčiti
o tom, jestli koně dle předpisu se hledí a opatrují, jakož i v
jakém stavu jest vystroj.
Celníci, ježloby v jízdě a v zacházeni s koňmi ještě nebyli
ouplně vycvičení, mají se čas po čase zkoušeti, aby se na
bylo neúplnější známosti o jejich pokrocích.
Pozorují-li se při těchto přehlídkách malé aneb takové vady,
které neprodleného poopravení žádají, mají se ihned odstraniti,
aneb má se strany toho přiměřené opatření učiniti.
Důležitější závady mají se řádnou cestou služební křídelnímu velitelství oznámiti.
§. 192.
Strážmistr, desátník a místodesátník mají jakožto stauovištní velitelovo denně své služební zprávy čili raporty zasílati
samému křídelnímu veliteli, jemuž podřízeni jsou; jest-Ii ale v
stanovišti desátníka některého také strážmistr nebo zástupu ve
licí důstojník, mají se jim denní raporty odevzdati, kteříž je vidují
a je bez prodlení dále křídclnímu ritmistrovi, jemuž podřízeni jsou,
mají zaslati.
C. P r o n i ž š í h o

důstojníka.

§. 193.
Ta samá nařízení, která strážmistrovi odboru velícímu stra
ny přihlížení k jeho odboru dáníi byla, platí i nadporučíkům a podporucTkuin, kteří velí zástupům; oni mají krom toho při prohlíd
li*

52
kách, na ně náležejících, hleděti na to, aby se úplná zachovávala
kázeň, kteráž se dle vojenských předpisu má spořádati. Za zvláštní
povinnost ukládá se těmto důstojníkům, aby vyučování a cvičení
mužstva, přede vším prikázanců, řídili a k tomu přihlíželi§. 194.
Důstojníci mají nejméně jednou za měsíc ve dne něho v
noci jednu každou hlídku svého zástupu přehlížeti.
Při této příležitosti mají skoušeti spůsobilost jednotlivých
četníků k psaní a nejpotřebnějším písemnostem, jako: raportňni,
oznámením, zprávám a t. p. k čemuž důstojníci éas po čase pří
hodné formuláře mají podávati.
D. P r o k r í d e l n í h o

velitele.

§. 195.
Křidlo jedné každé četnieké eskadrony obsahuje jistou čávt
země korunní, v které pluk rozložen jest.
Každému křídlu velí í-itmistr.
Křídel ní velitelově mají jedno z nejdůležitějších postaveni
v četnictvu: jím jest především svěřeno udržován! pokoje, pořád
ku a veřejné bezpečnosti v jich obvodu.
Jedna z nejhlavnějších úloh jejích jest, aby měli nepřetr
žené známost a přehled všech případnost! té části země, kte
rá jest k nim přikázána. Oni mají se všemi před rukama jsoucími
prostředky o to peíovati, aby co možné nejdokonaleji poznali
vlastnosti, schopnosti a chováni v službě i mimo služhu všech
svých podřízenou, bez rozdílu důstojenství.
Rovněž bedlivě máji se přesvědčovati, činili vykonáváni služ
by četnictva v jejich celém obvodu, jak vůbec, tak i zvláště,
ouplnč zadost v zákoně vyřknutému účeli sboru toho čili nic.
§. 196.
Toto přesvědčení zjednají si skrze raporty každého ilne
bezpostředné od rozličných velitelů hlídek jich docházející, jakož
i cestami, kteréž v obvodu celého rozpoloženého křídla po
vinni jsou konati.
Krom toho dorozuméním-se s politickými a soudními
oúřady v jejich obvodu ustanovenými, kteřížto dorozumění, aby
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přiměřeným spůsobem stále udržovali, zvláště se jim odporuěuje,
poněvadž tímto spůsobem oznámiti se mohou s mnohými poměry
které-by jim jinak snad hýly neznámé zůstaly.
§. 197.
Každý křídelni velitcí jest povinen, nejméně třikrát do roka
všechna stanoviště svého křídla projeti.
Všechna, v tomto ohledu odborním velitelům udělená pouče
ní platí i vůbec jemu 5 a však má při tom zostřenou pozornost
obraceti na počínaní si a chování se šarží a velitelů zástupových
a přesvědčovati se, zdaliž svému postavení jakožto předsta
vení v každém spůsohu zadost činí, a je náležité vyplňují.
Křídelni velitelova maj! se na svých dohlížecích cestách
zkouškami jednotlivých mužů o výsledku vyučování přesvědčiti j
taktéž mají zkoušky s mužstvem skrz jejich představené dáli
predsebráti a při vyučování přítomni býti. Tímto spfisohem
budou s to, aby posoudili nejen výsledek vyučování vůbec, nýbrž
i spusobilost představených k vyučování, a aby dle toho, co jest
polřebí, nařídili.
§. 198.
Křídelni velitelově mají vykonáváni služby v podřízených
hobě odděleních jak vůbec spůsobem požadavkům služby přimě
řeným spořádati a k němu dohlížeti, tak i, udají-li se neobyčejné
příhody a zvláštní důležilé případy, potřebná nařízení dávati.
§. 199.
Oni zhotovují stručné výtahy z raportfi, denué od velitelů
odborů ÍX hlídek je docházejících, kteréž se každého poštovního
dne plukovnímu velitelství mají aaslati. Tyto výtahy obsahuji
krátké vypsání, zdali a jak služba v obvodu křídelním od kaž
dého oddělení byla konána a bylali přiměřena účeli a předpi
sům, jakých důležitých výsledků měly služby od četnictva vyko
nané; zdali a jaké obtíže a překážky z některé strany v obvodu
proti pravidelnému konání služby se udaly, jaká podstatná na
řízení křídelni velitel od posledního raportu vydal a s jakým
prospěchem; koaečuě se má přidati, jestli jest co se týče kázně
mužstva čeho připomenouti čili nic.
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§. aoo.
Ačkoliv křídelní velitelovi; strany řádu služebního bezpostředné s plukovním velitelstvem sobě dopisují, mají přec právo,
udají-li se neobyčejné a zvláště důležité případnosti a jestli věc
tak pilná, že nedovoluje žádného odkladu, be2postředně generál
nímu inspektorovi četnictva, nebo dle toho, jedná-li se o to neb
ono odvětví vládní moci, ministrovi, jebož se týče, správu podati.
Taktéž jest se chovati, kdyby věc, jíž se týče, obzvláštní
opatrnosti neb tajnosti žádala.
§. 201.
Křídelní velitel má i na to hleděli, aby důstojnici a ostatní
představení cvičeni a vyučování mužstva, zvláště přikázanou, ná
ležitě řídili a udělovali.
§. 203.
Ku konci každého týdne ma křídelní velitel jednotlivé pří
hody z podaných zpráv k poučení četníků vybrati. Při tom po
pisuje krátce a zřetelné děj samý a nejdůležitější okolnosti ved
lejší a posuzuje pak chování éetníkíi, kteří v tom měli účasten
ství. Každý velitel hlídky má učiniti tato ponaučení předmětem
při vyučování četníků.
§. 203.
Poněvadž toho jest potřebí, aby vyšší úřadové měli pravi
delný přehled služebních výkonů četnictva a jicb výsledků a aby
k tomu přihlíželi, pročež nelze osvoboditi Setníky a zvláště
velitele hlídek od psaní. Jestit ale jednou z nejhlavnějších po
vinností velitele křídelního hleděti k tomu, aby písemní pláce
jen na to, co jest nejpotřebnější, obmezil, a nikdy bez účele
a prospěchu ncmuožil; pročež musí býti všechny raporty a slu
žební správy co možná nejkratěeji sepsány.
§. 204.
Četnikovi nesmí se nikdy veřejně domluva dávati, poněvadž
by to jeho vážnosti na újmu bylo; zaslouží-li muž některý ně
jaké domluvy, má se domluva tato od jelio představeného jemu
samotnému dáti.
Měl-liby četník mimo nadání pro nějaký přečin trestán
býti, nesmí se to nikdy v jeho stanovišti státi. Potrestání smi
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se jen u odborní ho nebo křídelního velitelství díti a má se muž v
plném ozbrojení tam odeslati.
Vyjímaje rány holí, přísluší křídelnímu veliteli ono právo
trestací, kteréž služební pravidla c. k. vojska setníku dovolují.
E. P r o š t á b n í h o

důstojníka.

S. 205.
Štábnímu důstojníku četnického pluku jest zvláště svěřeno
dohlížení ku kázni, jakož i předepsané a vytknutému úéeli co
možné přiměřené vedení služby četnické u pluku.
Oni dostávají raporty kHdelnícli velitelův od plukovníeh
velitelů k nalilídnutí, jez bedlivě prohlédnouti a akoumati mají.
Uznají-li vzhledem na stávající zákonní předpisy instrukce slu
žební nebo za příčinou pozorování na svých cestách dohlíže
cích učiněných, že toho jest zapotřebí, aby něčeho připomenuli,
má se to v raportu připojiti, a pak k velitelství plukovnímu
zaslati.
g. 206.
Každý štábní důstojník jest povinen dvakráte do roka, tedy
jednou v šesíi měsících, obvod k dohlídce sobě svěřený, projeti,
poněvadž mu dle §. 51 zákona organického prohlíženi stanoviší hlavně přísluší. Má tedy zvláště po zřízení pluku místnosti
v obvodu vykázané dokonale ohledati.
§. 207.
On má jedno každé stanoviště prohlížeti, a toto přehlížení
i na ouřadování křídelních a zástupových velitelův vztáhnouti.
Ačkoliv štábní důstojník při těchto přehlídkách do podrob
nosti služby mužstva v jednom každém stanovišti vpouštěti se
nemůže, musí se přec o to starati, aby sobe v tomto ohledu
co možné nejúplnějších látek a vědomosti zjednal, by chovaní-sc
celníkův a jejich představených v službě i krom služby důklad
né mohl posouditi.
Má tedy za tou příčinou u křídelních velitelův do listů zachovacich, a u oddělení do spisů služebních náležité nahlédnouti;
má se dle okolností s nacházejícími se v obvodu vojenskými
veliteli, s o kresními a místními o úřady oustně dorozuměti, a spů-
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sobem přiměřeným o chování a působeni četnictva co možná
nejdůkladnějších správ vůbec si zjednati.
Při přehlížení jednotlivých oddělení platí štábnímu dů
stojníka ta samá poučení, která křídelnimu veliteli dána byla,
poněvadž jen takovým, aspoň zde onde v podrobnost sahajícím
spůsobem pravého a důkladného náhledu o vedení a plnění služby
lze nabýti.
Tak též má svou pozornost obraceti k tomu, jak se vede
a jak prospívá vyučováni a cvičeuí mužstva.
Zvláštní zprávy, stížnosti nebo prosby, bylyli mu takové na
těchto cestách dohlížecích od Setníků přednesené, má přijímati,
a j e bud hned, pokud to v působnost jeho sahá a okolnostem
přiměřené jest, vyříditi aneb to, čehož potřebí, aby dle předpisů
byly vyřízeny, naříditi.
Po každé cestě dohledací mají štábní důstojnici krátkou
správu o tom, jak jich cesta vypadla a co na ní zpozorovali,
s náležitými poznamenáními neb návrhy plukovnímu velitelství
předložiti.
P. P r o p W k o v n í h o

velitele.

§. 208.
Plukovní velitel, postavený v čelo sboru, jehož osoby jsou
větším dílem z udatných a řádných mužů z vojska vyvolené,
zákonem vážené, v zevnějším se objevení důstojné, také dostatečné
placené, vzdělává a vede všecky Části jeho ve smyslu důležitého
povolání, k jakémuž tento sbor zřízen jest.
Nejpřednější jeho snažení bude, aby všechny podřízencc
pluku svého v ustavičném přesvědčení udržoval, že nikoliv počtu,
nýbrž jenom odhodlanému a mravnímu chování jednotlivců tohoto
sboru obecenstvo onu vážnost prokazovati bude, kterou sobě nej
dříve zjednati, a potom udržovati musí.
On musí posouditi, jak dalece jeho podřízená k přijmutí
tohoto dojmu a k jeho rozkušiřování Schopni jsou, a zdali v skut
svému služebnímu povolání zadost činí.
Na něho náleží, aby prostředků a cest k tomu, nenalezajíli se ostatně již v organickém zákoně a v tomto předpisu slu
žebním, vyhledal a přiměřeně použil.
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Když byl plukovní velitel takového přesvědčení a to nejlépe
osobním pozorováním sobe zjednat, zůstavuje se i jeho posouzení,
čas po čase, bud v celém plukovníin obvodu neb v jeho jednot
livých částech cestovati.
§ . 309.
Z předešlých poučení pro jednotlivé představené dá se
poznati vůbec spůsob jak sobě zjednati mohou přehled k důkla
dnému posouzení služeb celníkových.
Sem nálež! též zprávy služební čili raporty, k plukovnímu
velitelství od křídel nich velitelův zasílané, kteréž se musí hned,
jak mile došly, bedlivě proskoumati.
Kdyby se při této zkoušce chyby neb závady vzhledem
služby a jejího plnění pozorovaly, mají se pokaždé poopravující
a poučující rozkazy na nižší velitele, jichž se to týče, neprod
lené zaslali, a zůstavuje se to plukovním velitelům k posouzení,
majíli takové rozkazy obyčejnou cestou služební křídelním ve
litelům nebo přímo oddělením a stanovištím se zaslatí.
§ . 210.
Bedlivé1 pozorování podrobností tykajících se vykonávání
služby pluku, neb jednotlivých jeho částí poskytne plukovnímu
veliteli příležitosti, dávati čas od času dle potřeby obecná naří
zení (plukovní rozkazy), kteréž mají sloužiti k tomu, aby vše
obecným neb částečným nedostatkům v službě nebo jejím plnění
se odpomohlo, služba náležité se uspořádala a v srovualost při
vedla, aneb aby vůbec nařídila se taková opatření, jaká plukov
ní velitel uznal za dobrá.
§. 211.
Ze služebních raportu křídelnich velitelův dá plukovní veli
tel učiniti výtahy a sestaviti je u všeobecnou relací čili zprávu
celkovou.
Tato celková zpráva má se, jak mile raporty od všech
křídelnich velitelův došly, bez prodlení generálnímu inspektorovi
četnictva zaslati, a má obsahovati všeobecné popsání strany ko
náni a stavu služby u pluku, důležitých události a znamenitých
výsledků služby, okolnosti a překážek, které se snad udaly, ko
nečné opatření bud v tom neb onom ohledu od plukovního veli
telství učiněných.
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§. 213.
PlukovDÍ velitelství má nejvyššímu v korunní zemi se na
cházejícímu vojenskému, jakož i politickému ouřaduz raportů, od
kridelnich velitelův svého pluku došlých náležité učiněné sesta
vení denné zasílati, které podle §. 50 prozatímního organického
zákona zhotovené hýti musí, a mimo to ještě, co možná srozu
mitelné vylíčení výsledků, jakých měla služební konání četnic
tva obsahovati má. Ktomu nemá se cekati až by přišly všechny
zprávy kridelnich velitelův, a má se jich jen použiti dotud, po
kud pravé toho dne jsou před rukama.
§. 313.
Jsou-li v služebních raportech, zvláštní případy přivedené,
které se týkají pňsohnosti toho neb onoho okresního bezpečnoslního ouřadu, soudního nebo finančního ouř.idu té které země ko
runní a jejichž známost pro úřady tyto důležitá jest, má plukovni
velitel týkající se toho výtah a raporlů od kridelnich velitelů
zaslaných, tem ouřadům, jichž se týče, bez prodlení sděliti.
§• 214Netřeba konečné" připomínati, že plukovni velitelové ve
zvláště pilných, důležitých aneb povážlivých případnostech ni
kterak vázáni nejsou na dobu k služebnímu podání nebo k ouřadnímu sdělování ustanovenou, nýbrž mají vždy v takových pří
padech nejkratším a nejjednodušším spusobem vše to naříditi a
spůsobiti, coby vedlo k cíli službě přimĚřenému.

Hlava

Vil.

O služebních pisemnosiech četnictva.
§. 215.
V službu řádnou vyslané mužstvo nedostává
ních nařízení; legitimací cíli průkazem jeho jest
zhrojení. V mimořádných případech a při službě
se vůbec, a nejsou-lí tu výjimky v tomto poučení
sebou zvláštní písemní nařízení.

žádných písem
uniforma a oasisteční dávají
udané, mužstvu

Písemné práce mužstva obmezuj! se tedy na písemnosti,
které ve zvláštních případech zprávami, oznámeními a ohlášení-
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mi podávati má, a k jichž spisování poradným vyučováním
vedeno bývá.
O tom, s jakým účinkem a kterak obyčejná služba byla vy
konána, má íetnik při navrácení se na své místo veliteli
nebo jeho náměstkovi oustní správu podati.
§. 216.
Každý stanovištní velitel, místodesátník, desátník nebo stráž
mistr má vésti místní služební denník, jehož přiměřenými pří
klady opatřený vzorec v příloze obsažen jest.
V této knize služební jest zvláštní oddělení věnováno pře
hledu stavu mužstva na každé hlídce.
Druhé odděleni obsahuje výkaz denního služebního koná
ní a jeho výsledku.
V tomto denníku, kterýž vždy u oddělení zůstane a při tří
dám se od odstupujícího přejímajícímu veliteli řádně odevzdati
se má, má býti obsažen ouplný přehled stavu, služby a výsled
ků služby každého oddělení.
Velitel stanovištní má přede vším do stanovištní knihy slu
žební stav mužstva, jak jej při svém nastoupení byl shledal, s
udáním jmen a šarží svých lidí vepsati, a každou za jeho veli
telství sbéblou-se změnu v pravý ěas a v příslušné rubrice pozna
menati.
V II. části stanovištní knihy služební má v první rub
rice poznamenati, jaké rozkazy neb vybídnutí od ouřadů ho do
šly, do druhé rubriky má každý den zapsati, které muže a s ja
kými rozkazy do služby komandoval; v třetí rubrice má udati
všecko to. co mužstvo k službě komandované sírany patrolováni,
kontrolování a přehlížení aneb za zvláštními příčinami vykonalo;
čtvrtá rubrika obsahuje výsledky služby celého stanoviště, at se
službou velitelovou neb jeho podřízených udaly; do páté rubri
ky má velitel stnnovištní zapsati služební výkony, které sam
osobní předsevzal.
Konečné' jest tu jedna rubrika přťpomínací, ježto slouží
k zapisování zvláštních připomenutí.
Rozumí se stanovištní kniha služební také co možná nejurči
tější podrobnosti o způsobu a sejití-se s obchůzkami sousedních
obvodu v určitý ěas, jakož í o náležitém odevzdání vězňů, odev
zdáni raportň, vyslání zvláštních poslů a t, p . obsahovati musí.
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Při vedeni této knihy stanovištni má velitel pod nejpřísněj
ším trestem šetřiti největší svedomitosti a důkladnosii, poněvadž
tyto zápisky jsou základem každodenních služebních raportů.
ježto ku křídelnfmu veliteli se mají zasílati, o nichž později se
promluví.
Ve zvláštním odděl' ni knihy stanovištni musí všechny z ve
řejné pokladnice opatřené vcci, jako : nářadí v kasárnách a jiné
potřeby čili rekvisity jakého koli spůsobu zaznamenány býti.
Tento seznam má se neustále v pořádku drželi, a změny
tím nastalé, že věci ubyly, se zpotřebovuly nebo znovu zjednaly
se zaznamenati.
g. 217.
Při vystřídáváiu-se místního velitele mají se tyto věcí
podle inventáře ěili popisu řádné odevzdati a převzíti, což se
na patřičném miste* od obou velitelů písemně po/.namenati a po
depsati má.
§. 218.
Desátníci jimž více stanovišt jest svěřeno jakož i strážmi
stři, co odborní velitelově, mají výš dotčené knihy tímž způsobem
a v též formě vésti, jen že v nich ještě vše to zapsati mají,
co na způsob a výsledek jejich konání co přehlížejících předsta
vených v celém jich obvodu se vztahuje.
§- 219.
Poručíkové a nadporučíkové, jenž zástupům velí, mají o
objížďkách a přehlídkách svěřených jim oddělení vésti řádné
denníky a v nich zaznamenati způsob, jak a strany, na které
svou přehlídku konali; mimo to mají udati, v jakém stavu jednu
ku/dou hlídku nalezli, jestli něco a co měli připomenouti, jaké
výsledky mělo vyučování mužstvu, a zdali něco a co vzhledem
kázně vůbec bylo připomínati.
Že o důležitých pozorováních neb pozoru hodných událo
stech zvláštní zprávy k veliteli kfídelnímu zaslat! mají, bylo bez
toho již povédíuo.
§ . 220.
Křídelaí velitelově (ritmistíi) mají protokoly vésti, které
dávají přehled stavu a poměru četnické služby v celém jich prihlídce svěřeném obvodu i všeho, co se udalo.
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Také mají tabulky o stavu a chování-se všech svých podří
zenou od strážmistra dolu důkladně a svědomité vésti.
Mají vésti základní knihu o rozestaveni četnictva jich
celého křídla, v níž se mají všechny změny strany rozestavení
a obsazeni jednoho každého oddělení zaznamenati.
Vzory protokolu a tabulek o stavu a chování nalézají se
v příloze.
Kniha základní vede se podlé základní knihy u c. k. voj
ska užívané.
Protokol musí v krátkých výtazích vykazovati nejen všech
na během roku velitele kndeluiho došlá podání; at pocházejí od
kudkoli, nýbrž také všechna opatření, která velitel křídelní buď
za příčinou došlých podání neb z vlastního puzení učinil.
Každý exhibit čili spis podaný má se čísly pořad jdoucími
poznamenati, a číslování s 1. lednem každého roku začíti a s
posledním prosincem skončiti.
Sepsání (koncepty) všech nařízeni mají se znamenati čísly,
která se £ protokolem srovnávají.
Muž, který koncept opisoval a po učiněném podpisu křídelního velitele neb jeho náměstka tam, kam svědčí odeslal, musí
to na archu konceptním podpisem jména svého potvrditi.
Sepsání (konceptní archy) máji se spolu s přílohami, pakli
nějaké k nim patři, chronologicky podlé čísel protokolu spo
řádati a v odděleních (fasciklech cíli svazcích) vždy po 100
číslech bedlivě schovati.
Poněvadž četnictvo požívá ve věcech služebních osvobozeni
od poštovního platu jak za zasílání listů tak i nákladu, musejí se
všude, tedy také i u nižších oddělení, předepsané poštovní den
níky vésti.
Přiložený vzorec tabulek o stavu a chování a potahmo nápi
sy jednotlivých rubrik ukazují, jak se vésti máji a jest z nich
zřejmé poznati, jaký jest oučel jejich. Mimo to mají poskyto
vati přehled všech trestů disciplinárních i menŠ'ch pokáráni
jednomu každému muži uložených, jakož i jemu udělených po
chval a odměn a jiných vyznamenání služebních.
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§. 221.
Slábni důstojníci, jakož i nadporučíkové a podporucikové,
kteří zástupům velí, mají, pokud si s představenjmi vojenských
a civilních ouí-adů dopisuji, sepsání (koncepty) náležíte zpořadati a uschovati, potom je jakož i všecky je docházející a v
jich schování zůstávající vynesení a dopisy spolu s přílohami,
ač jsouli jaké, v náležitém přehledu chovati.
§. 222.
Písemní řízen! a pořádek kancelářský každého čcťniekého
velitelství plukovního řídí se podlé stávajících k tomu se vzta
hujících předpisů vojenských.
Pro všechny služební spisy zaznamenání a knihy četnické,
které se plukům již vydaly a jichž seznam přiložen jest, po
zůstávají zvláštní formuláře čili vzorce.
ftliino to budou velitelově stanovištni potřebným papírem,
který, aby se všeliké zlé užívání odstranilo, zvláštním znamením
(orlem) jest opatřen, podělováni, kteréhož se když podávají ohlá
šení, oznámení, zprávy a t. p. rozumí se s povinnou šetrností má
potřebovati a jehož vzory rovněž přiloženy jsou, a sice pro ohlá
šení a oznámení v čtvercovém, pro zprávy a t. p. v archovém
formáte.
Ministr domácích záležitostí:
Bach.
Generální inspektor:
v. Kempen, FML.
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