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461.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. prosince 1921, 
jímž se mění organisační řád pro poskytování 
úvěru živnostníkům válkou poškozeným na 

Slovensku.

Dle zákona ze dne 28. května 1919, č. 276 
Sb. z. a n., se nařizuje:

článek I.

Poslední odstavec §u 7 nařízení vlády repu
bliky československé ze dne 4. května 1920, 
č. 336 Sb. z. a n., pozměněný článkem II. vlád
ního nařízení ze dne 11. srpna 1921, č. 278 
Sb. z. a n., v dosavadním znění se zrušuje a zní 
napříště takto:

Kancelářskou agendu, korespondenci a 
účetnictví ústředního výboru obstarává Slo
venská remeselnícká jednota v Turč. Sv. Mar- 
tině. Písemné vyřízení podpisuje předseda 
ústředního výboru spolu s odpovědným úřed
níkem kanceláře. Za práce tyto dostane se 
Slovenské remeselnícké jednotě odměny, již 
stanoví ministerstvo obchodu v dohodě s mi
nisterstvem financí a hradí stát polovici a ob
chodní a průmyslové komory rovněž polovici 
takto stanovené odměny. Kvótu připadající 
na obchodní a průmyslové komory hradí jed
notlivé komory dle poměru úhrnného obnosu 
úrokových příplatků, placených za dotyčný 
správní rok ústavům úvěry přímo poskytují
cím v jejich obvodu.

Článek II.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1922.

Provésti je náleží ministru průmyslu, ob
chodu a živností v dohodě s ministrem fi
nancí a spravedlnosti.

Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r. 
černý v. r.
A. Novák v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. šrobár v. r 
L. Novák v. r.

Dr. Dolanský v. r. 
Staněk v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

462.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. prosince 1921, 
jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 26. října 
1921, č. 383 Sb. z. a n., o zachování služebních 

a pracovních poměrů po dobu mobilisace.

Na základě § 5 zákona ze dne 15. dubna 
1920, č. 337 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Nařízení vlády republiky Československé ze 

dne 26. října 1921, č. 883 Sb. z. a n., o zacho
vání služebních a pracovních poměrů po dobu 
mobilisace, pozbylo platnosti provedením de- 
mobilisace, tudíž dnem 27. listopadu 1921.
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Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
' Výkon jeho ukládá se všem ministrům.

§ 2.

Dr.
Udržal v. r.
A. Novák v. r. 
L. Novák v. r. 
Srba v. r.
Dr. Dérer v. r.

Beneš v. r.
Černý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.

Dr. šrobár v. r., •
též za ministra Dra Mičuru.

Dr. Bolanský v. r.,
též za ministra Šrámka.

463.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. prosince 1921
o školném a taxách za zkoušky na státních 

školách středních.

Na základě § 9 zákona ze dne 9. dubna 
1870, čís. 46 ř. z., a na základě § 19 uher. zák. 
článku XXX. z roku 1883 ustanovuje se toto:

A. školné.

•§ I-
Za žáky řádné, mimořádné (hospitanty) a 

privatisty státních škol středních (gymnasií, 
reálných gymnasií, vyšších reálných gymna
sií, reformních reálných gymnasií, reálek a 
lyceí), pokud nejsou podle §§ 2 a 3 tohoto na
řízení řádně osvobozeni, jest platiti do státní 
pokladny školné v částce, stanovené §§ 3, 4,11 
a 12 tohoto nařízení.

§ 2.
Řádný žák jest od školného osvobozen, 

nemá-li ani sám, ani ten, kdo ze zákona jest 
povinen jej živiti, ani oba dohromady většího 
ročního příjmu než 20.000 Kč.

§ 3.

Má-li řádný žák nebo ten, kdo ze zákona 
jest povinen jej živiti, nebo oba dohromady 
ročního příjmu více než 20.000 Kč, ale na
nejvýše 40.000 Kč, platí školného jedno sto 
(100) Kč ročně. Má-li řádný žák nebo ten, 
kdo ze zákona jest povinen jej živiti, nebo oba 
dohromady ročního příjmu více než 40.000 Kč, 
ale nejvýše 60.000 Kč, platí školného dvě stě 
(200) Kč ročně. V obou těchto- případech

budiž zákonný zástupce žákův, případně žák 
od školného osvobozen, zjistí-li se, že příjem 
tento plyne aspoň ze dvou třetin z platů slu
žebních nebo mezd (ročních, měsíčních nebo 
denních); kromě toho může býti žák osvobo
zen od školného, zasluhuje-li počet jeho sou
rozenců zřetele, zvláště těch, kteří studují, 
neb odůvodňují-li jiné zvláštní okolnosti osvo
bození od školného.

§ 4.
Má-li řádný žák nebo ten, kdo ze zákona 

jest povinen jej živiti, nebo oba dohromady 
ročního příjmu více než 60.000 Kč, ale nej- 

j výše 100.000 Kč, platí školného čtyři sta 
| (400) Kč ročně; při příjmu přes 100.000 Kč 
I až do 200.000 Kč platí školného osm set 

(800) Kč ročně a při příjmu přes 200.000 Kč 
platí školného jeden tisíc dvě stě (1200) Kč 
ročně.

§ 5-
Příjmem, který pro stanovení školného jest 

rozhodující, rozumí se — vyjímajíc případy 
v následujícím odstavci uvedené — příjem 
pravoplatně podrobený dani z příjmu, a to 
pro berní rok, v němž školní rok se začíná. 
Není-li daň z příjmu pro tento berní rok ještě 
pravoplatně předepsána, rozhoduje příjem, 
který byl naposledy v předcházejících letech 
pravoplatně zdaněn.

Jestliže příjem dosud vůbec pravoplatně 
zdaněn nebyl, aneb je-li příjem buď zcela nebo 
částečně od daně z příjmu osvobozen, roz
hodne se o výši školného v mezích §§ 2 až 4 
podle volného uvážení, hledíc jednak k příjmu 
udanému stranou v 5. sloupci výkazu příjmo
vého, jednak i k okolnostem, které v té věci 
zasluhují zřetele.

§ 6.
Každý řádný žák nebo ten, kdo ze zákona - 

jest povinen jej živiti, musí v měsíci zán, 
nebo v případech mimořádných ihned po 
vstupu na ústav předložití výkaz příjmový 
na stanoveném formuláři, z něhož jest patrno 
zaměstnání rodičů (přednosty domácnosti 
nebo toho, kdo ze zákona jest povinen žáka 
živiti), jejich bydliště, počet žákových^ sou
rozenců, jejich věk a zaměstnání, výše příjmu 
vůbec a služebních platů nebo mezd zvlasw 
jakož i mimořádné okolnosti a důvody, ktei'e 
by podle § 3 odůvodňovaly osvobození od škol
ného.

Ředitelství zašle tyto výkazy příslušným 
vyměřovacím úřadům, aby vyplnily přišlu: m 
sloupce. Vyměřovací úřady jsou povinny VJ" 
řízené výkazy vrátiti ředitelství nejdéle < 0 
konce října.


