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nebo zmírňováti uložené tresty za přestupky 
proti školní povinnosti a školní docházce na 
lidových školách hospodářských muže mi
nistr zemědělství.

(e) Pokuty uložené za přestupky proti 
školní povinnosti a školní docházce na lido
vých školách hospodářských plynou do fondu 
na opatření učebných pomůcek dotčených 
lidových škol hospodářských.

§ 15.
Ustanovení § 60 a § 9 odst. 2. zákona ze dne

14. května 1869, č. 62 ř. z., o školách továr
ních se zrušují.

§ 16.
Vvšší národní školy zřízené podle §§ 59 

až 68 uher. zákona, ČL XXXVIII. z r. 1868, 
buďtež proměněny na školy občanské, ^iizo- 
váti nové vyšší národní školy se nedovoluje.

§ !7.
(i) Co ustanoveno je v §§ 1—16, platí stejně 

o všech veřejných školách obecných (ludo
vých) a občanských vůbec, nehledíc na to, 
kým byly založeny a jsou vydržovány.

(2) Soukromé školy obecné a občanské za
vázány jsou šetřiti toho, co ustanoveno jest 
v §§ í—5 odst. 1. až 4., v § 6 odst. 1. az 8., 
v §§ 7 až 9, v § 10 odst. 1., v §§ 11, 13, 
14 a 16.

§ 18.
§§ 45 a 46 zákona ze dne 14. května 1869, 

č. 62 ř. z., pokud se týče ze dne 2. května 1883, 
č. 53 ř. z., se zrušují. Vládaje zmocňuje, aby 
nařízením upravila nově župní, obvodní a 
místní konference učitelské pro celou oblast 
republiky.

§ 19.
Ustanovení veškerých starších zákonů, po

kud jsou v odporu s tímto zákonem, pozbývají 
účinnosti.

§ 20- .

Zákon tento nabývá účinnosti dnem, kdy 
bude vyhlášen. Platnost jeho nevztahuje se na 
území Podkarpatské Rusi.

§ 21.
Ministr školství a národní osvěty pokud 

se týče ministr zemědělství se pověřují, aby 
zákon tento provedli.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. šrofcár v. r.

Staněk v. r.

Zákon ze dne 10. července 1922, 
kterým se upravuje placení náhrady při 
trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922.

Národní shromáždění republiky^ českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
Sazby, jež byly stanoveny pro jednotlivé 

nájemní třídy podle § 30 zákona ze dne 
1L června 1879, č. 93 ř. z., ve zněm cl. L zá
kona ze dne 25. června 1895, č. 100 r. z., 
vyhláškou býv. ministerstva zemske obrany 
a financí ze dne 14. února 1911, č. 28 r. z., 
?esp Podle § 30 uh. zák. ČI. XXXVI/1879, ve 
znění § 7 uh. zák. ČI. XXXIX/1895, naříze
ním bývalého uherského ministerstva honyedu 
č. 1689/1911 H. M. E. platí i pro rok 1921 
a 1922 s tou odchylkou, že se zvyšují o 40%.

Toto zvýšení platí též pro kasárenské 
objekty, které byly poskytnuty vojenské 
správě se zárukou obsazení podle § 33 zakona 
ze dne 11. června 1879, č. 93 je mém 
ČI. I. zákona ze dne 25, června 189o, c. 100 
ř z., a § 33 uh. zák. ČI. XXXVI/1879 ve zněm 
§ 9 uh. zák. ČI. XXXIX z roku 1895, pokud 
jich vojenská správa trvale užívá a platí za 
ně náhradu podle činžovního tarifu.
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§2.
Obce, jakož i města s právem municipál

ním, ve kterých jest anebo bude vojsko teprve 
nově trvale ubytováno, budou zařáděny do ná
jemních tříd po řízení provedeném na zaklade 
8 30 zákona ze dne 11. června 1879, c. 93 r. z., 
ve znění čl. I. zákona ze dne 25. června 1895, 
č. 100 ř. z., a § 30 uh. zák. cl. XXXVI/1879, 
ve znění § 7 zák. čl. XXXIX z roku 1895 
a prováděcích nařízení k nim vydaných.

§ 3.
Tomuto zákonu se přiznává zpětná účinnost 

ode dne 1. ledna 1921.
Provedení jeho se ukládá ministru národní 

obrany v dohodě s ministry vnitra a financi.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Udržal v. r.


