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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.
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Sbor profesorský zjistí podle těchto výkazů 
u každého řádného žáka (zákonného zástupce 
žákova), zda jest podle ustanovení § 2 osvo
bozen, či v jaké výši jest platiti školné podle 
§§ 3, 4 a 5, a rozhodne o osvobození žákově 
(zákonného zástupce) podle § 3, při čemž jest 
povinen přihlížeti také k okolnostem, o kte
rých sám z vlastní zkušenosti nabyl přesvěd
čení.

Rozhodnutí sboru oznámí se písemně osobě, 
která jest povinna platiti školné, a zároveň 
s& jí vrátí předložený výkaz příjmový. Roz
hodnutí o školném se obnovuje každý rok. 
Stačí však, pptvrdí-li vyměřovací úřad ve vý
kaze příjmovém, že se poměry příjmové ne
změnily.

Z rozhodnutí profesorského sboru lze se 
odvolati u ředitelství ústavu do 30 dnů po 
dodání písemného vyrozumění. Odvolání to 
nemá odkládacího účinku a rozhoduje o něm 
s konečnou platností nadřízený školský úřad.

§ 8.

Za řádné žáky jest zaplatiti školné nejdéle 
do měsíce po rozhodnutí, a to najednou za 
celý školní rok složenkou poštovního úřadu 
šekového na účet ředitelství ústavu. Výkaz 
o zaplaceném školném odvede ředitelství do 
Í5. prosince běžného roku účetnímu oddělení 
nadřízeného úřadu školního a zároveň zařídí 
převod vybraného školného na podřadný účet 
příslušné zemské správy politické k šekovému 
účtu ústřední státní pokladny (v těch zemích, 
kde zemská správa politická jako nadřízený 
školský úřad jest přičleněna na šekové řízení 
poštovního úřadu šekového), po případě na 
podřadný účet příslušné zemské finanční po
kladny (v těch zemích, kde nadřízený školský 
úřad k šekovému řízení poštovního úřadu še
kového přičleněn není).

§ 9.
Rádný žák, za něhož školné není zaplaceno 

do měsíce po vyhlášce o rozhodnutí, budiž 
ředitelstvím ústavu z účasti na vyučování vy
loučen.

§ 10.
Přestoupí-li řádný žák ve školním roce na 

jmou střední školu, předloží průkaz, že po
vinnosti o zaplacení školného podle §§ 2, 3 
a , po případě 12 bylo vyhověno, ředitelství 
ustavu, do něhož vstupuje.

§ 11.
Za žáky mimořádné (hospitanty) a priva- 

tisty jest zaplatiti az do 60.000 Kč vykáza

§ 7. ného příjmu dvě stě (200) Kč školného, při 
vyšším příjmu podle stupnice obsažené v § 4. 
Před započetím zkoušky jest se u ředitelství 
ústavu prokázati, že školné bylo zaplaceno za 
celou dobu, za kterou má býti zkouška ko
nána. V případech zvlášť pozoruhodných 
může ministerstvo školství a národní osvěty 
povoliti osvobození.

§ 12.

Za žáky, jejichž rodiče nebo zákonní vy- 
držovatelé bydlí trvale mimo území českoslo
venské republiky, platí se nejméně tři sta 
<300) Kč školného, ačli podle ustanovení 
§§ 4 a 5 nejsou povinni platiti školné vyšší. 
Osvobození takových žáků od školného, které 
může býti povoleno jen z důvodů zvlášť po
zoruhodných, jest vyhrazeno ministerstvu 
školství a národní osvěty.

Toto ustanovení nevztahuje se na státní za
městnance československé republiky, kteří ze 
služebních důvodů jsou nuceni trvale,bydliti 
v cizině a kteří platí školné podle §§ 2, 3, 4 
a případně 11.

§ 13.

žáku, jenž ze střední školy vystoupí, nebo 
jest vyloučen, nebo jako privatista odstoupí 
od zkoušky již započaté, ani jeho oprávně
nému zástupci se školné nevrací.

B. Taxy

§ 14.

Za doplňovací zkoušku při přestupu ze 
státní školy střední do státní střední školy ji
ného typu jest zaplatiti při zkoušce z jednoho 
předmětu taxu dvaceti (20) Kč, při zkoušce 
z několika předmětů taxu padesáti (50) Kč.

§ 15.

Taxa za přijímací zkoušku do vyšší třídy 
činí jedno sto (100) Kč.

§ 16.
Taxa za mimořádnou zkoušku, konanou za 

zvláštním účelem z učiva jedné nebo několika 
tříd, činí jedno sto (100) Kč.

Od placení taxy za zkoušky uvedené v §§ 14, 
15,16 může zkušební komise zkoušence k jeho 
písemné žádosti buď zcela nebo z polovice 
osvoboditi.

§ 17.

Za mimořádnou zkoušku z živého jazyka 
nebo z jakéhokoliv předmětu jiného jest za
platiti taxu třiceti (30) Kč.

190'
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§ 18.'

Taxa za pololetní zkoušku privatistů činí 
jedno sto (100) Kč, za zkoušku celoroční dvě 
stě (200) Kč.

§ 19.

Za zkoušku dospělosti zkoušence, jenž jako 
řádný žák absolvoval nejvyšší třídu státní 
střední školy, jest zaplatiti taxu padesáti 
(50) Kč, za privatistů nebo externistu taxu 
jednoho sta dvaceti (120) Kč. Zaplacená taxa 
může býti vrácena jen tehdy, upustí-li žák od 
zkoušky ještě před počátkem písemných zkou
šek, u externistů před počátkem zkoušek 
předběžných.

Ěádné žáky zcela chudé může zkušební ko
mise od taxy výjimečně osvoboditi k písemné 
a odůvodněné žádosti, podané před písemnou 
zkouškou, a to buď z polovice nebo zcela.

§ 20.

Za doplňovací zkoušku dospělosti pro gym
nasium, reálné gymnasium, vyšší reálné gym
nasium nebo reformní reálné gymnasium jest 
zaplatiti za abiturienty reálek taxu padesáti 
(50) Kč.

§ 21.

Taxu za zkoušku jest zaplatiti před zaháje- 
ním zkoušky, při zkoušce dospělosti exter
nistů před zahájením předběžných zkoušek.

Zkoušenci, jenž od zkoušky odstoupí po je
jím zahájení, nebo při zkoušce neobstál, se 
taxa nevrací.

§ 22.

Při opakování některé ze zkoušek uvede
ných v §§ 14—20 jest zaplatiti tutéž taxu, 
jako koná-li se tato zkouška po prvé.

§ 23.
Jak taxa za zkoušky mezi členy zkušební 

komise bude rozdělena, určí ministr školství 
a národní osvěty.

nařízení, 5. 463.

C. Všeobecné ustanovení.
§ 24.

Všechna dosavadní ustanovení, která těmto 
ustanovením odporují, zvláště ustanovení 
o školném, osvobozování od školného a od
kladu školného, jakož i o výši tax, se zrušují 
dnem, kdy ustanovení oddílu A. a B. nabý
vají účinnosti.

§ 25.
Výkaz příjmový pro stanovení školného na 

státních školách středních budiž ředitelstvím 
předkládán podle jednotného formuláře, je
hož vzorek jest připojen. Sloupec 1.—7. to
hoto výkazu vyplní ten, kdo podle zákona jest 
povinen žáka živiti, případně žák. Ve sloupci
8. nebo 9. uvede vyměřovací úřad příjem po
sledně pravoplatně podrobený dani z příjmu 
a připojí ve sloupci 10. své úřední potvrzení 
s případnou poznámkou, že příjem ještě vů
bec pravoplatně nebyl zdaněn. V téže rubrice 
jest také krátce uvésti, požívá-li strana úpl
ného nebo částečného osvobození od daně 
z příjmu a v jakém rozsahu.

Mají-li jak žák, tak ten, kdo ze zákona jest 
povinen jej živiti, samostatné příjmy, jest 
předložití o příjmu každého z nich výkaz 
zvláštní a vyměřovací úřad potvrdí ve vý
kazu žákově, zda a pokud jeho samostatné 
příjmy jsou již obsaženy ve výkazu osoby, jež 
podle zákona jest povinna žáka živiti.

* § 26.
Nařízení toto nabývá účinnosti, pokud se 

týče oddílu A., dnem 1. září 1922, a pokud se 
týče oddílu B., dnem 1. ledna 1922. Jeho pro
vedením pověřují se ministr školství a národ
ní osvěty a ministr financí.

Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r. A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r. Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r. Dr. Dérer v. r.
černý v. r. - Habrman v. r.
L. Novák v. r. Staněk v. r.
Tučný v. r. Dr. Vrbenský v. r.
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Příloha k vlád. nař. ze dne 19. prosince 
1921, č. 463 Sb. z. a n.

Výkaz příjmový

pro stanovení školného na státních školách středních.
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Ostav:

Jméno 
i příjmení 

žákovo 
a rok jeho 

narození

1

Výkaz
pro stanovení školného na

Třída

Jméno otce, 
matky, nebo 

toho, kdo 
podle zákona 
jest povinen 
žáka živiti, 

jejich zaměstnání 
i bydliště

Jména 
sourozenců, 
rok jejich 
narození 
a jejich 

zaměstnání

Čistý příjem" za jlředchoží
kalendářní rok, i když 

dani z příjmu nepodléhá
U kterého vy

měřovacího úřadu 
byla posledně 
daň z příjmu 
předepsána 

a za který rok

a) . b)

celkem
z toho připadá 
na mzdy neb 
platy služební

2 3 4 5 6
✓

\
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příjmový

státních středních školách.
Školní rok:

Mimořádné 
okolnosti, jež 
odůvodňují 
osvobození 

žákovo

Příjem pravoplatně 
podrobený dani z příjmu 

pro běžný rok berní

Příjem, který byl 
naposledy pravoplatně 

podroben dani z příjmu Potvrzení
vyměřovacího úřadu

daňového.

a) b) a) b)

celkem
z toho při

padá na mzdy 
neb platy 
služební

celkem

z toho při
padá na mzdy 

neb platy 
služební

7 |i 8 9 10

1

r

t

'

V

/ '

Sloupec 1.—7. tohóto výkazu vyplní ten, kdo podle zákona jest povinen žáka živiti, případně žák. 
Ve sloupci 8. neb 9. uvede vyměřovací úřad příjem posledně pravoplatně podrobený dani z příjmu a při
pojí ve sloupci 10. své úřední potvrzení s případnou poznámkou, že příjem ještě vůbec pravoplatně 
zdaněn nebyl. V téže rubrice _ jest také krátce uvésti, požívá-li strana úplného nebo částečného osvobo
zení od daně z příjmu a v jakém rozsahu.

Maji-li jak zak, tak ten, kdo ze^zakcffia jest^po\ inen^ Jej ziviti, samostatné příjmy, jest předložití 
o příjmu každého z nich výkaz zvláštní a vyměřovací úřad pofvrdí ve výkazu žákově, zda a pokud ieho 
samostatné příjmy jsou již obsaženy ve výkazu osoby, jež podle zákona jest povinna' jej živiti. ”

Státní tiskárna v Praze.


