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O rozdělení tax zkušebních mezi examiná
tory, ředitele zkušební komise a jeho náměst
ka rozhoduje zkušební komise.

C. Zkoušky způsobilosti pro 
učitelství tělocviků na střed
ních školách (změna čl. XIII. nařízení 
bývalého ministra kultu a vyučování ze dne

30. října 1913, č. 231 ř. z.).

§ 3.

Každý kandidát, který se přihlásí ke zkouš
ce, zaplatí, jakmile bude připuštěn, 200 Kč 
zkušební taxy. Chce-li však zkoušku ústní a 
praktickou vykonati ve dvou termínech, mů
že před první částí zaplatiti pouze 100 Kč a 
teprve před počátkem druhé části zbývajících 
100 Kč.

Opakuje-li kandidát některou část zkoušky, 
platí příslušnou taxu znovu.

Za duplikát vysvědčení učitelské způsobilo
sti platí se 40 Kč taxy.

O rozdělení tax mezi examinátory, ředitele 
zkušební komise a jeho náměstka rozhoduje 
zkušební komise.

D. P o s h o v ě n í tax.

§ 4.

nebo částečné poshovění taxy ministerstvu 
školství a národní osvěty.

§ 7.
Ministerstvo školství a národní osvěty, roz- 

hodne-li příznivě o podané žádosti, poukáže 
povolenou částku k výplatě řediteli zkušební 
komise, částka vyplacená nesmí býti nikdy 
vydána žadateli.

§ 8.

Evidenci dlužných tax vede ředitelství zku
šební komise, jež také zahájí kroky, nutné 
k vymáhání poshověných a dosud nesplace
ných tax; splacené částky plynou do státní 
pokladny.

Ředitelství zkušební komise jest povinno 
koncem každého studijního roku předkládati 
ministerstvu školství a národní osvěty vý
kaz zaplacených i dlužných tax.

E. Ustanovení přechodná.

§ 9.

Kandidáti, kteří jsou ve stadiu zkušebním 
a kteří po letním termínu 1921 budou pokra
čovali ve svých zkouškách, zaplatí již nové 
taxy, a to za ty části zkoušky, které jim po 
onom termínu zbývají.

Nemajetným kandidátům, kteří jsou česko
slovenskými státními příslušníky, může býti 
s placením tax za zkoušky poshověno, vyjí
maje taxu za předběžnou zkoušku filosoficko- 
pedagogickou.

§ 5.

Za poshovění tax jest žádati u příslušné 
zkušební komise. K žádosti jest připojili:

1. vysvědčení nemajetnosti;
2. revers, jímž se kandidát zavazuje, že 

splatí poshověnou taxu nejdéle do 5 let po vy
konané zkoušce a že oznámí ředitelství zku
šební komise až do úplného splacení dlužné 
taxy každou změnu svého bydliště. Revers 
nezletilých budiž spolupodepsán zákonným 
zástupcem;

3. doklad o československé státní přísluš
nosti.

§ 6.

Zkušební komise posoudí žádosti, při čemž 
uváží dosavadní studijní prospěch žadatelův, 
jakož i okolnost, hlásí-li se kandidát ke zkouš
ce včas, a předloží žádost s návrhem na úplné

§ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provede je ministr školství a národ
ní osvěty v dohodě s ministrem financí.

Černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Hotowetz v. f. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. šusta v. r.

Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Husák v. r 
Dr. Brdlík v. r.

Dr. Fajnor v. r.

233.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 23. června 1921 

o nové úpravě tax za zkoušky učitelské způ
sobilosti pro učitelství na vyšších obchodních 

školách.

Podle zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 
Sb. z. a n., se nařizuje:
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Taxy za zkoušky způsobilosti pro učitelství 
na vyšších školách obchodních upravují se 
takto:

(změna článku IX. nařízení bývalého mi
nistra kultu a vyučování ze dne 24. května
1907, č. 135 ř. z.).

§ I-

Každý kandidát, který se přihlásí ke zkouš
ce z I. nebo II. oboru pro vyšší obchodní 
školy, zaplatí, jakmile bude připuštěn k této 
zkoušce, 150 Kč zkušební taxy. Když pak ho 
dojde vyzvání, aby se dostavil ke zkouškám 
klausurním a ústním, zaplatí 350 Kč, úhrnem 
tedy 500 Kč. Chce-li si však kandidát rozděliti 
klausurní a ústní zkoušky na dvě období zku
šební, může před první částí zaplatiti pouze 
200 Kč a teprve před počátkem druhé části 
posledních 150 Kč.

Opakuj e-li kandidát zkoušky, platí taxy 
znovu, a to za každou opakovači domácí práci 
50 Kč, za každou opakovanou zkoušku ústní 
hlavní 100 Kč, a vedlejší 50 Kč. Za zkoušku 
doplňovací nebo rozšiřovací platí se taxa 
150 Kč.

Nedostaví-li se kandidát po vykonání klau- 
surních úkolů k ústní zkoušce anebo od- 
stoupí-li od zkoušky klausurní, když mu bylá 
již vydána témata, musí zaplatiti taxu za 
ústní zkoušku znova, jakmile se ke zkoušce 
opět přihlásí.

Zkušební komise mají na vůli stanovití si, 
kterak se budou vybrané taxy rozdělovati 
mezi ředitele nebo jeho náměstka a jednotlivé 
examinátory.

Za duplikát vysvědčení učitelské způsobilo
sti platí se 40 Kč taxy.

Poshovění tax.

§ 2.

Nemajetným kandidátům, kteří jsou česko
slovenskými státními příslušníky, může býti 
s placením tax za zkoušky poshověno.

taxy každou změnu svého bydliště. Revers 
nezletilých budiž spolupodepsán zákonným zá
stupcem;

3. doklad o československé státní přísluš
nosti.

§4.

Zkušební komise posoudí žádost, při čemž 
uváží dosavadní studijní prospěch žadatelův, 
jakož i tu okolnost, hlásí-li se kandidát ke 
zkoušce včas, a předloží žádost s návrhem na 
úplné nebo částečné poshovění taxy mini
sterstvu školství a národní osvěty.

§ 5.

Ministerstvo školství a národní osvěty, roz- 
hodne-li příznivě o podané žádosti, poukáže 
povolenou částku k výplatě řediteli zkušební 
komise, částka vyplacená nesmí býti nikdy 
vydána žadateli.

§ 6.

Evidenci dlužných tax vede ředitelství zku
šební komise, jež také zahájí kroky nutné 
k vymáhání poshověných a dosud nesplace
ných tax; splacené částky plynou do státní 
pokladny.

Ředitelství zkušební komise jest povinno 
koncem každého studijního roku předkládali 
ministerstvu školství a národní osvěty výkaz 
zaplacených i dlužných tax.

Ustanovení přechodná.

§ 7.

Kandidáti, kteří jsou ve stadiu zkušebním 
a kteří po letním termínu 1921 budou po
kračovali ve svých zkouškách, zaplatí již nové 
taxy, a to za ty části zkoušky, které jim po 
onom termínu zbývají.

§ 8.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provede je ministr školství a národní 
osvěty v dohodě s ministrem financí.

§ 8.

Za poshovění tax jest žádati u zkušební ko
mise. K žádosti jest připojili:

1. vysvědčení nemajetnosti;

2. revers, jímž se kandidát zavazuje, že 
splatí poshověnou taxu nejdéle do 5 let po 
vykonané zkoušce a že oznámí ředitelství zku
šební komise až do úplného splacení dlužné

černý v. r.

Dr. Popelka v. r„ Dr. Procházka v. r.
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Mičura v. r. 
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. šusta v. r.

Di. Brdlík v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Husák v. r.

Dr. Faj nor v. r.

Státní tiskárna v Praze.


