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§ 8.

Všichni, jichž prostřednictvím se statistická' 
data sbírají, zpracovávají neb uveřejňují, jsou po
vinni zachovávati o všech věcech při statistickém 
šetření zjištěných, pokud se dotýkají poměrů sou
kromých, přísnou mlčenlivost vůči každému, také 
vůči jiným nežli statistickým úřadům, zvláště 
berním.

Porušení této povinnosti, jakož i kažidé zne
užití zpráv a údajů, získaných pro účely stati
stické. se trestá bez újmy případné soukromé ná
hrady škody řádnými trestními soudy pokutou 
do 10.000 K nebo vězením do dvou let, po prvé 
jako přestupek, při opětování nebo za přitěžujících 
okolností jako přečin.

§ 9.
„Zemská statistická kancelář král. Českého 

v Praze“ béře se se vším personálem i zařízením 
a se všemi svými právy i závazky do^ služeb stát
ních a pověřuje se úkoly Státního Úřadu Stati
stického. „Zemská Statistická komise král. Če- 
ského“ se zrušuje.

§ 10.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky. 
Provedení jeho se ukládá předsedovi ministerstva.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.

Čís. 50.

Zákon ze dne 28. ledna 1919,
kterým se zřizuje druhá česká universita.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.
V Brně se zřizuje československá státní 

„Masarykova universita" o čtyřech fakultách: 
právnické, lékařské, přírodovědecké a filosofické.
/ § 2.

Fakulta právnická prvním ročníkem, fakulta 
lékařská prvním a druhým ročníkem, budiž zřízena 
počátkem studijního roku 1919/20, fakulta přírodo
vědecká -a filosofická nejpozději počátkem studij
ního roku 1921/22.

§3.
Komečné umístění a výprava nové university, 

její všech ústavů a klinik ve vhodných budovách 
k účelu tomu vybudovaných staniž se nejdéle do 
roku 1930.

§ 4.
Ministerstvo školství a národní osvěty se 

zplincmocňuje, aby vyslechnuvši poradní sbor pro 
vysoké školy při něm zřízený, vydalo pro dobu 
počátečnou potřebná nařízení.

§ 5.
Provedení tohoto zákona ukládá se vládě.

§6.
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy bude 

vyhlášen.
T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Stránský v. r. Dr. Rašín v. r. 
Stříbrný v. r. Mabermann v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Staněk v. r.
Dr. Winíer v. r. Dr. Zahradník v. r.

Dr. Hruban v. r.

Čís. Sl.
Zákon se dae 29. led a ID1.9

o upotřebení části správních přebytků hromadných 
sirotčích pokladen.

Na základě usnesení Národního shromáždění 
se nařizuje:

§ 1.
Platnost zákona ze dne 3. června 1901, z. ř. 

č. 62, o upotřebení části správních přpbyíkň hro
madných sirotčích pokladen prodlužuje se do 
31. prosince 1918. pokud se týče Čech, Moravy 
a Slezska.

§2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
( §3.

Ministrům práv, vnitra, sociální péče a financí 
se ukládá, aby zákon tento provedli.

T. G. Macaryk v. r.
Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy 

a jako ministr vnitra.
Dr. Rašín v. r.

Dr. Winíer v. r., jako ministr soc. páče 
a za ministra práv.

Čís. S2.
Zákon ze dne £!?, ledna, 1910, 

jímž se poskytují draho tni přídavky aktivním 
a peásiofiovanýtn učitelům veřejných, obecných 
a měšťanských škol, jakož i vdovám a sirotkům 
po těchto učitelích na dobu cd 1. icdna 1919 do 

konce června 1919.
Na základě usneseni Národního shromáždění 

se nařizuje:
§ 1.

Vláda se zmocňuje, 'aby zemským zastupitel
stvím v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (zem
ským výborům, zemským správním komisím, nebo 
stejnorodým správním orgánům) poskytla podle' 
ustanovení tohoto zákona ze státních prostředků 
příplatky k drahotním přídavkům, jež jmenovaní 
orgánové na dobu od 1. ledna do 30. června 1919
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poskytnou na veřejných obecných a měšťanských 
školách definitivně nebo prozatímně ustanoveným 
učitelským silám, a to i učitelům vojenskou službu 
konajícím a ve výslužbě jsoucím, jakož i vdovám 
a sirotkům po těchto osobách.

Pokud v některé zemi část potřeby státním 
příplatkem neuhrazená nebude opatřena vůbec 
nebo z části zemí nebo fondem zemí nadaným, 
buď příslušná část příplatku přidělena korporaci, 
jež uhrazuje potřebu drahotních přídavků.

§ 2.
Státní příplatek jest vázán těmito podmín

kami:
1. Druhotní přídavky buďte upraveny se zpět

ným účinkem od 1. ledna 1919 a buďte započteny 
druhotní přídavky a válečné příspěvky za čas od 
tohoto dne již poskytnuté.

2. Oprava nechť vyhovuje rozvrhu v § 3 uve
denému a sazbám §§ 4—9.

3. Poskytují-li se druhotní přídavky měrou 
převyšující sazbu rozvrhu § 3 a §§ 4—9, buď část 
tyto sazby převyšující poskytnuta odděleně jako 
zvláštní příspěvek a nebuď pojata do základu pro 
výpočet státního příplatku.

§ 3.

Rozvrh drahotních přídavků, uvedený v ná
sledující tabulce, buď položen za základ úpravy 
drahotních přídavků podle § 2, č. 2, pro učitele 
a učitelky literní a katechety definitivní a zatímní, 
pro učitelky ženských ručních prací definitivní, 
jakož i ty, které jsouce ustanoveny za remuneraci, 
vyučují nejméně 12 hodin týdně.

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7, třída S. třída

Je-li úhrnný
služební čas stav r o d i n n ’V

'
1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob 7 osob 8 osob

roční obnos korun

A. pro učitele obecných škol

včetně do 10 roků 1212 1800 2208 2604 3000 ■ 3408 3804 4200

od 10 včetně do
16 roků 1596 2196 2604 3000 3396 3804 4200 4596

od 16 do 23 roků 1932 2520 2928 3324 3720 4 ras 4524 4920

od 23 do 40 roků 2196 3096 3504 3900 4296 4704 5100 5496

B. pro učitele měšťanských škol

včetně do 10 roků 1596 2196 2604 3000 3396 3804 4200 4596

od 10 roků do
17 roků 1932 2520 2928 3324 3720 4128 4524 4920

od 17 včetně do
27 roků 2196 3096 3504 3900 4296 4704 5100 5496

od 27 včetně do
40 roků 2220 3648 4152 4656 5148 5852 G156 6648

Poznámky: - *

1. Za osoby rodiinného stavu buďte pokládány osoby, jež^ dle ^ustanovení, iinúž se v ten 
který čas upravuje poskytování drahotních přídavků státním zřízencům, jsou počítány k rodině.

2. 1 ..............................................

vojenský
3. Drahotní -------- - --------- .

rozvrhu. Pro vypočtení rodinného stavu učitele nepřicházejí tyto učítelKy v uvahu.
11*



62

Učitelským substitutům a výpomocným učite
lům obojího pohlaví, zastupujícím literní učitelstvo, 
buď poskytnut drahotní přídavek definitivního uči
telstva škol obecných se službou do 10 let (§ 3).

Dle téže zásady buďtež vyměřeny přídavky 
též oněm substitutům, kteří zastupují okresní školní 
inspektory bez ohledu na to, z jakého fondu jsou 
placeni.

Týž přídavek náleží katechetům, vedlejším 
učitelům a učitelkám za remuneraci ustanoveným, 
jakož i ostatním remunerovaným a zastupujícím 
učitelkám ženských ručních prací, "pokud tyto 
osoby učitelské'.vyučují více nežli 8 hodin týdně.

§ 5.

Osobám, uvedeným ve 3. odstavci § 4, které 
vyučují nejvýše 8 hodin týdně, budiž udělen pří
davek 600 K.

Ustanovení. § 3 poznámky 3. druhé věty platí 
také pro učitelky ženských ručních prací.

Ciní-li rozdíl mezi drahotním přídavkem, jenž 
by učiteli náležel při vpočítání této učitelské 
osoby dd počtu členů rodiny, více než drahotní 
přídavek této učitelské osoby, nahradí se učiteli 
vzniklý rozdíl.

Učitelky všech kategorií, které jsou provdány 
za státní, zemské, okresní nebo obecní úředníky, 
kteří dostávají drahotní přídavky, při nichž zmí
něná osoba učitelská je započítána mezi členy ro
diny, mají nárok na tento drahotní přídavek jen 
do té míry, pokud převyšuje v předchozím od
stavci uvedený rozdíl.

§ 6.

Bývalým učitelům obecných škol výslužného 
požívajícím buď od 1. ledna 1919 do konce června 
1919 poskytnut při úhrnné služební době až do 
15 roků drahotní pýídavek v roční výši 756 K, při 
delší úhrnné služební době v roční výši 936 K.

Bývalým učitelům měšťanských škol výsluž
ného požívajícím náleží od 1. lecjna lPííitío konce 
června 1919 při úhrnné služební době až do 10 
roků drahotní přídavek v roční výši 756 !(, při 
úhrnné nad to sahající služební době až do 20 roků 
v roční výši 936 K a při delší úhrnné služební době 
v roční výši 984 I(.

§ 7.

Zaopatřovacích platů požívajícím vdovám po 
učitelích obecných škol buď od 1. ledna 1919 do 
konce června 1919 při úhrnné služební době ze
mřelého manžela áž do 15 roků poskytnut dra
hotní přídavek v roční výši 612 K, při delší úhrnné 
služební době v roční výši 756 K.

§ 4. Zaopatřovacích platů požívajícím vdovám po 
učitelích škol měšťanských náleží od 1. ledna 1919 
do konce června 1919 při úhrnné služební době 
zemřelého manžela do 10 roků drahotní přídavek 
v roční výši 612 K, při úhrnné nad ío sahající slu
žební době až do 20 roků drahotní přídavek 
v roční výši 756 K a při delší úhrnné době v roční 
výši 900 K.

§ 8.
Každému rodiče nemajícímu, společného vý

služného požívajícímu sirotku, rovněž každému 
otce nemajícímu sirotku, na nějž přísluší vdově 
po učiteli výchovné, buď poskytnut drahotní pří
davek, jejž je dlužno vyměřiti dle pravidel toho 
kterého času pro státní úředníky platných, ne- 
byl-Ii sirotek otce nemající při vyměřování dra-, 
hotního přídavku připočten ku stavu rodiny ovdo
vělé učitelky.

§ 9.

Daru z milosti (požitek zaopatřovací z milo
sti) požívajícím bývalým učitelům jakož i vdo
vám a každému sirotku po nich, buď poskytnut 
drahotní přídavek podle ustanovení pro státní 
úředníky.

Jsou-li splněny podmínky v § 2 stanovené, 
činí státní příplatek 50% potřeby pro drahotní 
přídavky dle sazeb rozvrhu jakož i 'dle sazeb ob
sažených v. §§ 4—9.

§ 11.

Ministr financí jest oprávněn ve shodě s mini
strem školství a národní osvěty ustanoviti pod
mínky, za nichž je dlužno-vypláceti drahotní pří
davky y tomto zákoně upravené,

§ 12.

prahotní přídavky v tomto zákoně stanovené 
buďte vypláceny se zpětným účinkem od 1. ledna 
1919 a buďte při tom odpočteny drahotní přídavky 
pro rok 1919 již vyplacené.

§ 13.

Ministr financí a ministr školství a národní 
osvěty jsou pověřeni, aby ve shodě se zúčastně
nými ministry provedli tento zákon, jenž nabývá 
platnosti dnem vyhlášení.

To G. Masaryk v. r.
Švelda v. r„ v zast, min. předsedy, 

řlabermann v. r. Dr. Rašin v. r.


