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343.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 9. září 1921
o cestovném, dietách a odměnách lékařům 
v čechéch z pokladny státní za veřejné 

očkování.

Na základě §u 17 zákona ze dne 15. červen
ce 1919, čís. 412 Sb. z. a n., o povinném očko
vání proti neštovicím, nařizuje se:

§ 1.
Lékařům, kteří v Čechách v roce 1920 pro

vedli na úřední rozkaz veřejné hlavní očko
vání nebo je v roce 1921 provedou, patří ze 
státní pokladny cestovné a diety za přeočko- 
vání dětí 7- a 141etých, jakož i za očkování 
osob, vydaných zvýšenému nebezpečí nákazy 
neštoviční (§§ 4 a 8 cit. zák.), pokud náklady 
veškerého očkování jimi provedeného jsou při 
současném propočtení (§ 2 tohoto nařízení) 
vyšší než výlohy hrazené podle předpisů ze 
zemského fondu.

§ 2.
Náhrada tato bude poskytnuta podle zásad 

platných u zemského správního výboru če
ského pro odměny očkujícím lékařům za 
prvoočkování.

Podle toho náleží očkujícím lékařům:

1. cestovné 2 Kč za 1 km,

2. dieta 16 Kč,

3. poloviční dieta za každých dvacet 
v bydlišti lékařově provedených i revidova
ných výkonů očkovacích při plném započtení 
každé načaté dvacítky.

Tyto odměny propočtou se současně za 
očkování i přeočkování na účet státu i země, 
a to, pokud jde o očkování mimo bydliště 
lékařovo, podle výměry diet a cest, zavedené 
výnosem zemského výboru českého ze dne 

*/• 25. června 1900, čís. 41.461 (Příloha). Pro-, 
počtení bude vždy konáno za předpokladu, že 
očkování na účet státu bylo vykonáno sou
časné s prvoočkováním na účet fondu zem
ského (§4 prováděcího nařízení z 20. dubna 
1920, čís. 298 Sb. z. a n.).

§ 3.
Za spotřební látky k očkování nutné (ben

zin, denaturovaný líh, hydrofil, vatu) poskyt- 
nuoa bude očkujícím lékařům paušální náhra

da deseti haléřů za každého jednotlivého očko- 
vance, ať ostatní výlohy nese stát nebo země.

§ 4.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Prováděti je přísluší ministru veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy v dohodě se 
zúčastněnými ministry.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r 
Dr. Gruber v. r 
Dr. šusta v. r. 
Dr. Fatka v. r. 
Dr. Brdlík v. r.

Dr. Burger v. r.
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Mičura v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fajnor v. r.

344.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 14. září 1921
o poplatcích za studia na universitách a na 

vysoké škole zvěrolékařské.

Na základě zákonů ze dne 19. února 1920, 
č. 135 Sb. z. a n., ze dne 28. ledna 1919, č. 50 
Sb. z. a n., ze dne 27. června 1919, č. 375 Sb. 
z. a n., a ze dne 12. prosince 1918, č. 76 Sb. z. 
a n., se nařizuje:

A. Na universitách.

§ 1.

Kolejné na universitách republiky česko
slovenské činí nejméně 8Kč za týdenní hodinu 
semestrální.

§ 2.

Cizinci platí kolejné o polovici vyšší. Pro
fesorský sbor může však v případech zvlášt
ního zřetele hodných povoliti cizincům se 
schválením ministerstva školství a národní 
osvěty úlevu až do výše kolejného placeného 
příslušníky československými.

§ 3.

Při vstupu na universitu zaplatí řádní i mi
mořádní posluchači (farmaceuti) zápisné 
30 Kč, cizinci 60 Kč, hospitanti a frekventanti 
20 Kč.
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Mimo to zaplatí za každý semestr, který na 
universitě jsou zapsáni, další poplatek 10 Kč, 
cizinci 20 Kč, hospitanti a frekventanti 10 Kč.

Poplatky tylo nastupují na místo dosavadní 
taxy imatrikulační, poplatku zápisného a bi- 
bliotečního. Povinnost zaplatiti poplatek kol
kový, pokud je v dosavadních předpisech sta
novena, zůstává tím nedotčena.

Z hrubého výnosu těchto poplatků odvede 
se universitní knihovně polovina na nákup 
knih. Zbytku použije se způsobem dosavad 
platným o taxách imatrikulačních.

§ 4.

Za vydání absolutoria zaplatí posluchač po
platek 20 Kč, cizinec 40 Kč (mimo kolek).

Za vyhotovení duplikátu indexu zaplatí to
likrát poplatek 20 Kč, kolik zapsaných se
mestrů bylo v originále potvrzeno (cizinci 
40 Kč).

Výnos těchto poplatků plyne do kancelář
ského fondu universitního, z něhož hradí se 
také odměna kancelářského personálu za mi
mořádné práce.

. § 5.

Taxy ústavní a laboratorní stanoví mini
sterstvo školství a národní osvěty v každém 
jednotlivém případě po slyšení profesorského 
sboru.

B. Na vysoké škole zvěrolékařské.

§ 6.

školné na vysoké škole zvěrolékařské 
v Brně činí u řádných posluchačů 160 Kč, u ci
zinců 240 Kč.

Mimořádní posluchači platí 8 Kč za týdenní 
hodinu semestrální, cizinci 12 Kč.

O snížení školného cizincům platí obdobně 
ustanovení §u 2 tohoto nařízení.

§ 7.

Imatrikulační taxa činí 30 Kč, u cizinců 
60 Kč.

O použití těchto tax platí dosavadní před
pis. Ustanovení §u 4 tohoto nařízení jest užiti 
obdobně.

C. Ustanovení společná.

Studující, kteří vykáží velmi dobrý pro
spěch ve studiích, mohou býti osvobozeni dle 
svých majetkových poměrů od celého kolej
ného (školného) nebo od tří čtvrtin, od polo
vice nebo od jedné čtvrtiny.

Studující, vykazující pouze dobrý pro
spěch ve studiích, mohou býti osvobozeni dle 
svých majetkových poměrů od polovice nebo 
od jedné čtvrtiny kolejného (školného).

§ 9.

částečné osvobození posuzuje se v příčině 
tax za státní zkoušky jako osvobození polo
viční.

§ 10.

Profesorské sbory stanoví se schválením 
ministerstva školství a národní osvěty po
drobné předpisy o osvobození od kolejného 
(školného).

§ 11.

Ostatní předpisy o poplatcích za studia 
tímto nařízením nedotčené platí nadále.

§ 12.

Nařízení toto nabývá účinnosti počátkem 
studijního roku 1921/22 a provede je ministr 
školství a národní osvěty.

černý v. r.

Dr. Popelka v. r. 
Dr. Kovařík v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Brdlík v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Fatka v. r.

Dr. Mičura v. r. 
Husák v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. šusta v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Fajnor v. r.

Státní tiskárna v Praze.


