Sbírka zákonů a nařízení, č. 53.

1. Správní orgány jmenovaných škol jsou
povinny pečovati o to, aby získaly učitele pro
své školy dohodou s učiteli, o něž jde, a
mohou se obraceti na orgány nadřízené uči
telstvu škol obecných a občanských se žádostí
o přikázání učitele toliko tehda, když všecka
snaha jejich získati učitele za odměnu, na
příslušné škole normálně zavedenou, zůstala
marnou. Orgány učitelstvu nadřízenými jsou
v tomto případě okresní výbory školní, na
Slovensku a v Podkarpatské Rusi a při ško
lách spravovaných přímo ministerstvem
školství a národní osvěty podle § 2 zák.
č. 292/1920 Sb. z. a n., příslušní státní in
spektoři školní.
2. Bude-li okresní výbor školní (státní in
spektor školní) správním orgánem pokračovací školy (kursu) odůvodněnou žádostí po
žádán, aby přikázal učitele pokračovací škole
(kursu), rozhodne se zřetelem k potřebě
místní a k vyučovací povinnosti všech učitelů
v místě, který učitel je povinen vyučování
převzíti. Při tom dbá toho, aby určený učitel
byl k vyučování pokud možná náležitě způ
sobilý a aby nebyl, hledíc k ostatním služeb
ním povinnostem, přetížen. Učitelé, kteří vy
učují na obecných školách nebo občanských
školách nad normální míru vyučovací povin
nosti podle čl. V a VI zák. č. 251/1922 Sb. z. a n.,
zproštěni jsou povinnosti ustanovené v čl. VII
téhož zákona, a to zcela, vyučuj í-li aspoň čtyři
hodiny nad normální míru, nebo z části, vy
učuj í-li méně než čtyři hodiny týdně nad tuto
míru.
Předpisy čl. VII, odst. 2., zák. č. 251/1922
Sb. z. a n., o odměně za vyučování týkají se
oněch učitelů, kterým bude podle předchozích
ustanovení vyučování na pokračovacích ško
lách (kursech) přikázáno. Při tom za způso
bilé pokládati jest učitele, kteří absolvovali
s prospěchem některý kurs pro vzdělání uči
telstva pokračovacích škol živnostenských,
obchodních nebo lidových škol hospodářských,
příslušnými úřady náležitě povolený.
Spolupůsobení učitelstva při práci lidovýchovné vztahuje se především na funkci
knihovníka při veřejných knihovnách obec
ních, zřízených podle zák. č. 430/1919 Sb. z.
a n., v obcích do 2000 obyvatelů, a na důležité funkce při okresních vzdělávacích sborech a místních osvětových komisích (jako
jsou funkce předsedova, jednatelova, poklad
níkova). Převzetím jmenovaných funkcí po
kládá se povinnost učitelova vyslovená
v čl. VII, odst. 1., zák. č. 251/1922 Sb. z. a n.,
za zcela splněnou. Orgány, jimž přísluší péče
o lidovýchovnou práci zákonně organisova-
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nou, nechť pečují o to, aby přibraly učitele
k této práci vždy především po vzájemné do
hodě a nechť toliko při nezbytné žádají u pří
slušných okresních výborů školních (státních
inspektorů školních) přikázání učitele podle
čl. VII zákona. Pro rozhodování jmenovaných
orgánů o těchto žádostech platí obdobně zá
sady platné pro přikazování učitelů na školy
(kursy) pokračovací.
Při výkonu prací lidovýchovných podle
předchozích ustanovení má učitel na úhradu
hotových vydání, která mu při nich vzejdou,
a to od orgánů, které uhrazují správní ná
klad příslušných lidovýchovných institucí.
Spolupůsobení při vyučování na veřejných
školách pokračovacích a kursech a při práci
lidovýchovné je zákonitou povinností učitel
stva, ať již se koná z dobré vůle učitelovy
nebo z příkazu nadřízeného úřadu. Učitelé
jsou zavázáni povinnost tuto konati svědo
mitě stejně jako ostatní své povinnosti slu
žební. Zanedbávání a úmyslné porušování po
vinnosti této může býti trestáno podle pří
slušných předpisů o vykonávání disciplinární
moci nad učitelstvem.
§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr školství a ná
rodní osvěty v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

;

Malypetr v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Bečka v. r.
Habrman v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.
Novák v. r.
Srba v. r.

Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

53.
Vládní nařízení
ze dne 22. března 1923,

! jímž se mění vládní nařízení ze dne 1. pro
: since 1921, č. 431 Sb. z. a n., k provedení zá
;

kona ze dne 22. prosince 1920, č. 676 Sb. z.
a n., o způsobu zdaňování piva.

Vláda republiky československé nařizuje
podle článku III. zákona ze dne 22. prosince
1920, č. 676 Sb. z. a n.:
87'
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Článek I.

Ustanovení, obsažené v 3. odstavci v bo
dech č. 1. až 3. článku I. vládního nařízení ze
dne 1. prosince 1921, č. 431 Sb. z. a n., mění
se následovně:
Ve smyslu zákona považuje se s ohledem
na výměru daně:
1. za pivo výčepní ono pivo, které se pro
dává jako pivo výčepní (obyčejné) a odpovídá
mladince nejvýše o deseti stupních saccharometrických, měřených při 14° R;
2. za ležák ono pivo, které se prodává pod
tímto označením, nebo které odpovídá mla
dince o více než 10° až nejvýše 12° shora
uvedeného druhu;
3. za pivo speciální ono pivo, které se pro
dává pod tímto označením, nebo které odpo
vídá mladince o více než 12° shora uvede
ného druhu.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
15. dubna 1923. Provésti je ukládá se mi
nistru financí.
Malypetr v. r.
Bečka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Bechyně v. r.
Srba v. r.
Novák v. r.
Udržal v. r.
Dr. Hodža v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.
Dr. Kállay v. r.

54.
Vládní nařízení
ze dne 22. března 1923
o cenách piva.

Vláda republiky československé nařizuje
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337
Sb. z. a n.:
§ IK cenám piva účtovaným pivovary při pro
deji z pivovaru smí býti prodavačem piva
v prodeji drobném ve výčepu a přes ulici
přiražéno včetně daně z obratu za 1 litr nej
výše 66 hal. při pivě 9—lOstupňovém a 80 hal.
při pivě až 12stupňovém.

§ 2.
K těmto cenám v prodeji drobném smí býti
prodavačem piva dále přiraženo:
1. 20 hal. za 1 litr, prodává-li se pivo v lo
kále, a dalších 20 hal. za 1 litr, prodává-li se
pivo při koncertech a zábavách;
2. skutečně placené železniční dopravné za
plné a vrácené prázdné sudy mezi nakládací
stanicí pivovaru a vykládací stanicí hostin
ského; výlohy spojené s dopravou po ose
smějí býti započítány jen, pokud převyšují
8 Kč za 1 hl;
3. při odběru piva ze skladu režijní přirážka
skladníkova do výše 8 Kč za 1 hl; dopravné
po ose smí se připočítati jen, pokud převy
šuje 6 Kč za 1 hl;
4. obecní nebo jiné pivní dávky, které pře
vyšují 4 Kč za 1 hl;
5. pro prodej piva v lahvích povoluje se
pro výrobce nebo stáčeče přirážka 20 hal. za
1 litr.
§ 3.
V každé místnosti, ve které se pivo čepuje
nebo prodává, musí býti zjevně označeny ceny
piva dle původu a druhu jeho.
Nádoby s pivem (sudy, láhve^-hedny ;átdD_
musí míti vyznačenu stupňovitost piva a
značku pivovaru po případě stáčeče. Označení
ta musí býti trvanlivá a zřetelná.
O přípustnosti a o výši přirážek uvedených
v § 2, č. 2., 3. a 4., rozhoduje příslušný poli
tický úřad I. stolice k žádosti hostinského
nebo příslušného živnostenského společenstva.
Schválení přirážky musí býti výslovně^ uve
deno na vyhláškách o cenách piva v místno
stech vyvěšených.
§ 4.
Majitelé pivovarů, hostinští a jiní proda
vači piva jsou povinni předložiti politickým
úřadům I. stolice k jich vyzvání veškeré do
klady o účtovaných cenách piva.
§ 5.
Na piva speciální a piva určená k vývozu
se ustanovení §§ 1 a 2 tohoto nařízení ne
vztahují.

§ 6.
Vaření piva méně než 9stupňového neni
dovoleno.

