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380.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 22. prosince 1922
o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných 
a občanských na Slovensku, vydržovaných 

obcemi nebo náboženskými společnostmi.

Podle zákona ze dne 28. května 1919, čís. 
274 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
Platnost nařízení vlády republiky českoslo

venské ze dne 7. dubna 1920, čís. 225 Sb. z. a 
n., jímž byla poskytnuta aktivnímu učitelstvu 
škol obecných a měšťanských na Slovensku, 
vydržovaných náboženskými společnostmi 
nebo obcemi s podporou státní, drahotní vý
pomoc pro dobu od 1. září 1919 do konce roku 
1920, a jehož platnost byla prodloužena vlád
ními nařízeními ze dne 30. prosince 1920, 
č. 695 Sb. z. a n., ze dne 23. června 1921, 
č. 219 Sb. z. a n., a ze dne 19. prosince 1921, 
č. 455 Sb. z. a n., do konce prosince 1922, pro
dlužuje se do 30. dubna 1923.

Při tom však §§ 2—4 nařízení vlády repu
bliky československé. ze dne 7. dubna 1920, 
č. 225 Sb. z. a n., pozbývají platnosti a nahra
zují se ustanoveními obsaženými v §§ 2—4 
tohoto nařízení.

§ 2.
Nárok na drahotní výpomoc mají toliko 

aktivně sloužící učitelé těchto kategorií:
a) Učitelé, kteří prokazují vysvědčení způ

sobilosti učitelské, nabyté zkouškou podle 
§§ 1 a 2 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 276 
Sb. z. a n.

b) Učitelé, kteří vykonali zkoušku dospělo
sti na některém ústavě učitelském v republi
ce československé a nemohli dosud bez své 
vlastní viny vykonati zkoušky způsobilosti 
učitelské.

c) Učitelé, kteří nabyli diplomu na maďar
ských ústavech učitelských (preparandiích) 
nebo na maďarském pedagogiu před 31. pro
sincem 1918 a vykonali již zkoušku způsobi
losti podle § 3 zákona ze dne 14. dubna 1920, 
č. 276 Sb. z. a n. Učitelům, kteří této zkoušky 
dosud nevykonali, může se drahotní výpomoc 
povolili toliko výjimkou, prokáže-li se, že 
zkoušku nemohli vykonati, aniž toho zavinili.

V každém případě však může se nárok 
v předchozím odstavci uvedený týkati toliko 
učitelů, jichž působení školní shledáno bylo 
státními orgány dozorčími aspoň uspokoji

vým, kteří svým chováním mimo školu nikte
rak nepoškodili vážnost stavu učitelského a 
kteří se zejména nikterak neprovinili nižád
ným jednáním republice československé ne
přátelským.

Pro učitele, řádně ustanovené na obecných 
nebo církevních školách, kteří vyhovují pod
mínkám v předchozích dvou odstavcích uve
dených, avšak dočasně službu školní konati 
nemohou buď pro nemoc nebo z jiné příčiny 
jimi nezaviněné, může se drahotní výpomoc 
povolili zcela nebo z části toliko výjimkou po
dle volného uvážení ministerstva školství a, 
národní osvěty, zejména je-li prokázáno, že 
by nepovolením výpomoci byla výživa učitele 
nebo jeho rodiny vážně ohrožena.

§ 3.

Drahotní výpomoc rovná se rozdílu mezi 
služebními požitky, na které by měl učitel ná
rok, kdyby za stejných okolností působil na 
škole státní příslušné kategorie, podle zákona 
ze dne 23. května 1919, č. 274 Sb. z.^a n., se 
změnami podle ' zákona ze dne 13. července 
1922, č. 251 Sb. z. a n., a mezi služebními po
žitky učitele, zabezpečenými jemu vydržoya- 
telem školy a případně osobami třetími, číta
jíc v to i částku, která bude pro učitele při
znána jako státní podpora na základě záfc_ 
ČI. XXVII: 1907.

Byly-li podle platných zákonů služební po
žitky učitelovy, zabezpečené mu vydržovate- 
lem školy příslušnými listinami (důchodová 
zápisnice, vokátor, smlouva a pod.), poskyto
vány v přírodninách (naturální byt, užívání 
pozemku a t. p.) nebo ve výkonech, vypočte 
se odhadní cena těchto naturálních požitků 
v penězích. Odhad ceny provede se z moci 
úřední orgány státní školské správy, které 
ustanoví ministerstvo školství a národní osvě
ty, a to pokud třeba za pomoci orgánů finanč
ních, vyměřujících daň pozemkovou.

Skutečná roční cena naturálního bytu uči
telova ustanoví se průměrnou cenou bytu toho 
druhu v místě v den 1. srpna 1914, zvýšenou 
podle ustanovení zákona ze dne 27. dubna 
1922, č. 130 Sb. z. a n. Cena výtěžku z pozem
ku užívaného učitelem ustanoví se dvojná
sobnou výší pachtovného, obvyklého v místě 
za druhé pololetí roku 1922 y daň pozemkovou 
a případné jiné veřejné dávky z užívaného 
pozemku nese i napříště ten, kdo byl k nim 
dle dosavadního stavu věci povinen. Odhad ji
ných naturálních požitků (naturálních dávek, 
pracovních výkonů) provede se podle cen 
v obci obecně placených v den 1. prosince 
1922.
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§ 4,
Pro učitele, řeholníky a řeholnice povoluje 

se drahotní výpomoc s tím omezením, že se 
při výpočtu rozdílu dle § 3, odst. 1., tohoto na
řízení bude na místě služebních požitků, na 
které by učitel měl nárok, kdyby za stejných 
okolností působil na škole státní, počítat! 
vždy jen nejvýše s požitky dle XI. hod. třídy
3. stupně platového při učitelích škol_ obec
ných a X. hodn. třídy 3. stupně platového při 
učitelích škol občanských.

§ 5.
Pro učitele, jichž působení školní uznáno 

bjdo státními orgány dozorčími méně uspoko
jivým, nebo jichž chování je závadné, může 
se povoliti drahotní výpomoc výměrou nižší, 
než ustanovují §§ 3 a 4, pokud se výpomoc 
ta zcela neodepře (§ 2, odst. 2.).

§ 6.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. led

na 1923.
Provedením jeho pověřuje se ministr škol

ství a národní osvěty v dohodě se zúčastněný
mi ministry.

švehla v. r.
Habrman v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Novák v. r. 
Srba v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bechyně v. r. 
Tučný v. r.

Dr. Hodža v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r. 
Dr. Markovič v. r.

381.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 22. prosince 1922

o výpovědi služebních poměrů zaměstnanců 
podléhajících zákonu o obchodních pomocní

cích ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z.

Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., se nařizuje:

článek I.
Působnost nařízení vlády republiky česko

slovenské ze dne 28. února 1919, č. 108 Sb. z. 
a n. (§§ 2 až 4), se změnami podle vládního 
nařízení ze dne 24. června 1920, č. 395 Sb. z. 
a n., která byla naposledy prodloužena vlád

ním nařízením ze dne 30. června 1922, č. 180 
Sb. z. a n., do 34. prosince 1922, prodlužuje 
se do 31. května 1923.

Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a jeho provedením se pověřuje ministr 
spravedlnosti.

švehla v. r.

Habrman v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Rašín v. r. 
Bechyně v. r. • 
Novák v. r.

Tučný v. r. 
Stříbrný v. r.
Srba v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Udržal v. r.
Dr. Kállay v. r.
Dr. Markovič v. r.

382.

Oznam ministra spravedlnosti 
zo dna 21. decembra 1922

o sriadení poručenských (sirotských) úra- 
dov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi.

Na základe zákona zo dňa 13. júla 1922, 
č. 246 Sb. z. a n., a prevádzajúceho nariadenia 
vlády republiky českosíovenskej zo dňa
9. novembra 1922, č. 326 Sb. z. a n., sriaďu- 
jem poručenské (sirotské) úřady

I. v obvode súdnej tabule v Bratislavě pn 
týchto okresných súdoch:

pri okresnom súde v Bratislavě pre obvod 
okr. súdu v Bratislavě,

pri okresnom súde v Dunaj. Střede pre ob
vod okr. súdu v Dun. Střede,

pri okresnom súde v Galante pre obvod 
okr. súdu v Galante,

pri okresnom súde v Malackách pre obvod 
okr. súdu v Malackách,

pri okresnom súde v Myjavě pre obvod 
okr. súdu v Myjavě,

pri okresnom súde v Pezinku pre obvod 
okr. súdu v Pezinku,

pri okresnom súde v Senici pre obvod okr. 
súdu v Senici,

pri okresnom súde v Uh. Skalici pře obvod 
okr. súdu v Uh. Skalici,

pri okresnom súde v šamorýne pre obvod 
okr. súdu v šamorýne,
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