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Cis. 275.

Zákon ze dne 23. května 19J.9

o platech zatímních a suplujících prožesorů státních 
středních škol.

Podle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje:

§ i-

Zatímními profesory podle tohoto zákona jest 
rozuměti bez rozdílu pohlaví dosavadní snplenty 
(asistenty) státních škol středních (gymnasií, reál
ných gymnasií, reálek, lyceí a paedagogií) a ob
chodních, kteří dosáhli ustanovené způsobilosti uči
telské a vykonali zkušební rok, ať jsou ustanoveni 
pro kterýkoli předmět.

§ 2.

Suplujícími profesory podle tohoto zákona jest 
rozuměti bez rozdílu pohlaví ony kandidáty učitel
ství , středoškolského, kteří nemají ustanovené 
úplné způsobilosti učitelské a jimž bylo výjimečně 
na dobu přechodnou svěřeno vyučování na ško
lách středních neb obchodních.

§ 3.

Remunerace zatímních profesorů mají povahu 
adjut a činí pro ty, kteří jsou zaměstnáni \yučo- 
vájiím předmětům naukovým nejméně v 10, před
mětům ^ostatním nejméně ve 12, nebo asistováním 
nejméně ve 32 hodinách týdenních, ročních 2200 K; 
pro ty, kteří jsou zaměstnám menším počtem tý
denních hodin, činí ročních 1200 K.

§ 4.

. Jestliže vyučoval zatímní profesor, ustano- 
venj na státní škole střední nebo obchodní, po 
dvě za sebou jdoucí léta na těchto školách státních 
nebo nestátních s právem veřejnosti nejméně 10 
hodin týdenních předmětům naukovým nebo nej
méně 12 hodin týdenních předmětům ostatním, 
nebo asistoval-ll nejméně ve 12 hodinách týden
ních, obdrží adjutum, rovnající se nejnižšímu pla
tovému stupni státních úředníků X. hodnostní třídy 
s aktw itním přídavkem, kteréž se Vždy po dvou 
letech zvyšuje o 200 K. Celkem pomleté služební 
době obdrží adjutum- rovnající se nejnižšímu pla
tovému stupni státních úředníků IX. hodnostní 
třídy s aktívitním přídavkem.

§ 5.
Suplujícím profesorům přísluší remunerace po

dle počtu vyučovacích hodin týdenních, a to zá
stupcům oborů naukových ročních 120 K, zástup
cům oborů ostatních a asistujícím ročních 100 K 
za každou hodinu týdenní.

§ 6.
Zkušebním kandidátům přiznává se adjutum 

1000 K ročně.

§ 7.
Zvláštní kategorie skutečných učitelů tělo

cviku a hudby a učitelek lycejních, jakož i provi
sorních učitelů se odstraňuje a platí pro ně táž 
ustanovení jako pro ostatní učitele.

§ s..
^ Pro postup do vyšších stupňů platových za

počítává se profesorům , (zatímním profesorům) 
služební doba, odsloužená s určenou aprobací, 
plným rozsahem, vyučoval-Ii učitel aspoň 10 hodin 
týdenních předmětům naukovým nebo 12 hodin 
týdenních předmětům ostatním, aneb asistoval-ti 
aspoň ve 12 hodinách týdenních. Vyučoval-li neb 
asisíoval-li méně hodin týdenních, započítává se 
doba ta jen polovicí svého trvání.

' Táž doba služby, bez určené aprobace odslou
žená, započítává se do postupu polovicí doby sta
novené předešlým odstavcem.

Pro výměr výslužného započítávají se všech
na léta ve školské službě ztrávená.

§ 9.

Ze služební doby dosavadních skutečných 
učitelů tělocviku a hudby a učitelek lycejních ne
počítá se do výměry pětiletních přídavků tolik let, 
o kolik let byla jejich studia kratší než studia pro
fesorů vědních oborů.

§ 10.
Ze služby na školách nižší kategorie, státních 

nebo nestátních s právem veřejnosti jest zápočítafi 
profesorům pro postup do vyšších stupňů plato- 
vých služební dobu po úplné aprobaci pro školy 
střední neb obchodní, a to dvěma třetinami.

§ 11.
Služební doba,, za kterou byla udělena kvali

fikace méně uspokojivá nebo neuspokojivá, není za- 
počítatelná pro postup do vyšších stupňů pla
tových.

§ 12.
Neměl-li zatímní profesor (suplující profesor-) 

po dvě léta za sebou jdoucí kvalifikace aspoň do
bré, propustí se ze služby.

§ 13.
Při přechodu z nestátních středních a obchod

ních škol s právem veřejnosti, jakož i ze škol 
státních nebo nestátních s právem veřejnosti, jež 
jsou na royeň postaveny školám středním, počítá 
se služební doba tak, jako by byla odsloužená na 
státních školách středních (obchodních).

§ 14.
Mimořádné přídavky, diety, cestovní po>- 

platky, náhrada stěhovacích výloh a jiné výhody, 
jichž se poskytuje všem státním úředníkům podle 
hodnostních tříd nebo p-odíe výše jejich služného^ 
přiznávají se zatímním profesorům (suplujícím pro
fesorům) stejnou částkou jako ostatním státním
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úředníkům, požívajícím téhož platu, dvouleté pří
davky v to počítajíc, avšak ne nižší než podle 
XI. hodnostní třídy.

§ 15.
Stal-li se zatímní profesor (suplující profesor) 

neschopným ke službě úrazem nebo těžkým a ne
zhojitelným onemocněním při vykonáváni služby 
bez své vlastní viny, má nárok na výslužné ve 
výši posledního adjuta nebo remunerace. Po smrti 
zatímního profesora (suplujícího profesora) mají 
pozůstalí ve zvláště pozoruhodných případech ná
rok na zaopatřovací požitky podle ustanovení plat
ných pro IX. hodnostní třídu.

§ 16.
Všichni zatímní profesoři (suplující profesoři) 

státních škol středních i obchodních, čítajíc k nim 
také ty, kteří od 1. července 1918 byli jmenováni 
skutečnými učiteli, obdrží výpomoc jednou pro 
vždy, a to ti, kteří slouží méně než dvě léta, 600 K, 
více než dvě léta a méně než čtyři léta, 800. K, 
více než čtyři léta, 1000 K; kromě toho dostanou na 
manželku a každé nezaopatřené dítko po 200 K.

§ 17.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 
1919.

§ 18.
Provésti tento zákon se ukládá ministru škol

ství a národní osvěty a ministru financí.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r., v zastoupení ministerského 

předsedy.
Habrman v. r. Dr. Rašín v. r.

Cis. 276.

Zákon se dsie 23. května 1919 
o úvěru pro živnostníky válkou poškozené.

Podle usnesení Národního ' shromáždění se 
nařizuje:

C1 á n e k I.
Účelem úvěru pro živnostníky válkou poško

zené jest poskytnout! příslušníkům živnosten
ského stavu v 61. II. uvedeným úvěrové pomoci, 
aby udrželi neb zřídili živnosti v těch případech, 
ve kterých nemohou jí dosíci dostatečnou, měrou 
pravidelným živnostenským úvěrem.

Slovem ,,úvěr“ v dalším textu tohoto zákona 
dlužno rozuměti úvěr pro živnostníky válkou po
škozené.

Článek II.
Úvěru může sé dostat!:

a) majetníkům podniků živnostenských a ob
chodních, kteří již před válkou provozovali 
samostatně živnost, která však ve válce po

klesla, nebo úplně zanikla bez jejich viny je
jich službou vojenskou, službou pro válečné 
účely, nebo všeobecnými válečnými poměry; 
výjimečně též živnostníkům, kteří byli při 
vypuknutí války pomocníky;

b) vdovám a dětem po těchto živnostnících 
k dalšímu provozování živnosti, provozuje-li 
še podnik dále na jejich vrub podle § 56, odst.
4. živnostenského řádu.

Článek III.

Velikost, podmínky a způsob poskytování 
úvěru, opatřování prostředků pro něj, orgány, je
jich působnost a řízení ustanoví organisační řád, 
jejž vydají nařízením ministři obchodu, financí a 
spravedlnosti v dohodě s ostatními zúčastněnými 
ministry pro celé státní území neb jednotlivé jeho 
části.

Článek IV.

Za závazky z úvěrů, poskytnutých podle to
hoto zákona a organisačního řádu, ručí ústavu 
úvěr poskytujícímu:
a) stát československý až do 50%,
b) země až do 10%,
c) příslušný zastupitelský okres až do 10%,
d) příslušná obchodní a živnostenská komora až 

do 10%,
e) obec až do 10%.

V zemích, kde není zastupitelských okresů, 
lučí země až do 20%.

Nařízením bude stanoveno, zdali pro obvody 
měst se zvláštními statuty podíl v záruce, jenž při
padá podle všeobecného pravidla odst. I., lit. c) 
na okres, přechází na obec nebo na zemi.

Zbývajících 10% záruky nese ústav úvěr po
skytující; zřídí-li se pak společný oddělený podnik 
pro úvěry živnostníkům válkou poškozeným, 
sdružené ústavy podle úmluvy, a není-li jí, soli
dárně.

Pro příslušnost činitelů uvedených pod b) až 
e) jest rozhodno sídlo živnostenského závodu 
nebo sídlo hlavního závodu, pro jehož majetníka 
úvěr byl povolen, v den povoleného úvěru.

Článek V.

Ministerstvo obchodu se zmocňuje aby v do
hodě s ministerstvem financí povolovalo úrokové 
příplatky ke zlevnění úvěru. Příplatky budou 
uhrazeny z polovice státem, ze tří desetin zemí a 
ze dvou desetin příslušnou obchodní a živnosten
skou komorou.

Článek VI.

Ministerstvo obchodu se zmocňuje, aby ve 
shodě s ministerstvem financí upravilo pro Slo
vensko, bude-li potřebí, jiné rozvržení záruky za 
úvěr a , příplatků úrokových vyjímaje podíly na; 
stát připadající, jež i pro Slovensko zůstanou ne? 
změněny.


