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§2.
Zákon tento nabývá účinnosti 1. července
1919, a provésti jej ukládá se ministru spravedlno
sti a ministru pošt a telegrafů.

§ 1.
Učitelky veřejných škol obecných a ob
čanských mohou po skončené počáteční službě
vstoupiti do stavu manželského a nepozbývají
práva setrvati ve službě školní.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r.

§ 2.
Učitelkám, které ještě nemají počáteční službu
za sebou, je třeba povolení okresní školní rady,
aby se mohly prsvdati.

Cis. 454.
Zákon ze dne 23. července 1919,
kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne
11. června 1919 o pozemkovém úřadě, 5. 330 Sb.
z. a n.

Podle usnesení Národního shromáždění se na
řizuje:
Cl. 1.
Odst. 2. § 8 zákona ze dne 11. června 1919
o pozemkovém úřadě č. 330 Sb. z. a n. se po
změňuje a má zníti takto:
Z rozhodnutí takových obvodových úřadoven
nebo komisí jest přípustná stížnost podle zásad
platného lhůtního zákona ze dne 12. května 1896,
č. 101 ř. z., v době 14 dnů, o které rozhoduje po
zemkový úřad pravoplatně.
Cl. 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Cl. 3.
Provésti tento zákon přísluší veškerému mi
nisterstvu.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Stříbrný v. r.
Švehla v. r.
Habrman v. r.
Dr. Horáček v. r.
Dr. Heidler v. r.
liampl v. r.
Kloiáč v. r.
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v- r„
jako ministr pro sociální péči a v zastoupení ne
přítomných ministrů pro zásobování lidu a ve
řejné zdravotnictví a tělesnou výchovu.
Cis. 455.
Zákon ze dne 24. července 3L819,
kterým se zrušuje celibát literních a indusíriálnlch učitelek na školách obecných a občanských
(měšťanských) v republice Československé.
Podle usnesení Národního shromáždění se
nařizuje:

§ 3.
Vzdá-li se při tom učitelka dobrovolně místa,
budiž ji vyměřeno odbytné podle služebních let
a posledního platu, a to: do 5 let od zkou
šky učitelské způsobilosti poloviční, od 5—10 let
celoroční, od 10—15 let jeden a půlroční a od 15
let dvouroční plat vpočítatelný do výshžného.
Zemské školní rady se zmocňují, aby učitel
kám, které před vydáním tohoto zákona vzdaly
se učitelské služby, chtějíce se provdali a neob
držely výslužného ani odbytného, vyměřily v pří
padech hodných pozoru, odbytné podle předcho
zího odstavce t. z.
§ 4.
Vrátí-li se učitelka zase do činné služby,
budou jí započtena léta, před provdáním se ve
službě školní ztrávená, s podmínkou, že zaplatí
za tato léta znovu příspěvky do pensijního fondu,
zákonem předepsané.
§ 5.
V případě mateřství budiž učitelce poskyt
nuta placená dovolená, jejíž doba bude upra
vena ministerským nařízením.
§ 6.
Sirotci po zemřelých učitelkách mají stejný
nárok na zaopatřovací požitky jako za týchž
podmínek sirotci po učitelích.
Nemá-li otec nároků na výslužné. přísluší dě
tem po matce osiřelým pense konkretální (t. j.
pense úplných sirotků).
Sirotci po učitelkách ručních prací a vedlej
ších učitelkách z povoláni, které byly ustano
veny za odměnu a neměly nároky na výslužné,
obdrží zaopatřovací podpory podle norem, které
ministerským nařízením budou stanoveny.
§ 7.
Veškerá ustanovení posavadních zákonů zem
ských, zákonu tomuto odporující, se zrušují.
§ 8.
Ustanovení tohoto zákona nesmí býti na újmu
práv učitelek, kterých nabyly ustanoveními zá
konů zemských dosud platných.
§ 9.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vy
hlášení a má zpětnou platnost od 1. listopadu 1918
s výhradou případů v § 3 vytčených.

