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Vládní nařízení
ze dne 5. června 1924
o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných
a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržo
vaných obcemi nebo náboženskými společ
nostmi.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 3, odst. 8., ústavní listiny a podle čl. I,
odst. 2., zákona ze dne 23. května 1919, čís. 274
Sb- z. a n., jímž se upravují služební příjmy
a výslužné učitelstvu na veřejných školách
obecných a občanských (měšťanských):
§ IPro aktivní učitelstvo škol obecných a ob
čanských v Podkarpatské Rusi, vydržovaných
z prostředků náboženských společností nebo
obcemi s podporou státní, povoluje se
výjimečně pro dobu od 1. ledna do 31. pro
since 1924 mimořádná drahotní výpomoc ke
státní podpoře, poskytované jim podle zákonů
dosud platných, za podmínek, obsažených
v § 2 tohoto nařízení.
§

2.

Nárok na tuto mimořádnou výpomoc mají
jen ti vydržcvatelé školy, kteří zabezpečí
svým učitelům ze svých vlastních prostředků
požitky rovné nejméně služnému státních
úředníků XI. hodnost, třídy 1. stupně platového. Výpomoc tato přísluší jim jen pro
učitele, kteří prokazují kvalifikaci k úřadu
učitelskému, předepsanou zákony a naříze
ními v Podkarpatské Rusi té doby platnými,

jejichž působení školní shledáno bylo státními
orgány dozorčími aspoň uspokojivým, kteří
svým chováním mimo školu nikterak nepoško
dili vážnost stavu učitelského a kteří se ze
jména nikterak neprovinili nižádným jedná
ním republice československé nepřátelským.
§ 3.
(1) Drahotní výpomoc rovná se rozdílu
mezi služebními požitky, na které by učitel,
kdyby za stejných okolností působil na státní
škole příslušné kategorie, měl nárok podle
vládního nařízení ze dne 8. února 1923^ čís.
25 Sb. z. a n., jímž se upravují služební
příjmy a výslužné učitelstvu na státních ško
lách obecných (ludových) a občanských
v Podkarpatské Rusi, a mezi _ služebními po
žitky učitele, zabezpečenými jemu yydržovatelem školy a případně osobami třetími ye
smyslu ustanovení § 2 tohoto nařízení, zvět
šenými o částku, která bude pro učitele při
znána jako státní podpora podle uh. zák. čl.
ze dne 2. června 1907, čís. XXVII, o práv
ních poměrech nestátních obecných škol ná
rodních a služebních požitcích obecních a
církevních národních učitelů, a uh. zák. cl.
ze dne 12. května 1913, čís. XVI, o úpravě
požitků učitelů při obecních a církevních
školách lidových.
(2) Byly-li podle platných zákonů služební
požitky učitelovy, zabezpečené mu yydržovatelem 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
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(4) Výpomoci podle odst. 1.—3. povolují se
osvěty, a to pokud třeba za pomoci přísluš
v
jednotlivých
případech podle volného uvá
ného finančního úřadu vyměřovacího 1. in
žení
civilní
správy
Podkarpatské Rusi.
stance.
(3) Skutečná roční cena naturálního bytu
§ 6.
učitelova ustanoví se průměrnou cenou bytu
Vydržovatelé škol jsou povinni, aby dra
toho druhu v místě v den 1. srpna "1914, zvý hotní výpomoc, podle tohoto nařízení jim po
šenou podle ustanovení zákona ze dne 25. dub skytnutou,, vypláceli učitelům zároveň s ostat
na 1924, čís. 85 Sb. z. a n., o ochraně nájem ními požitky včas podle ustanovení § 6 zák. čl.
níků. Cena výtěžku z pozemku užívaného
učitelem ustanoví se dvojnásobnou výší XXVII/1907 uh.
pachtovného, obvyklého v místě za druhé
§ 7.
pololetí roku 1923; daň pozemkovou a případ
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
né jiné veřejné dávky z užívaného pozemku hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr
nese i napříště ten, kdo byl k nim podle dosa školství a národní osvěty v dohodě se zúčast
vadního stavu věci povinen. Odhad jiných na
turálních požitků (naturálních dávek, pracov něnými ministry.
ních výkonů) provede se, podle cen v obci
švehla v. r.
obecně placených v den 1. prosince 1923.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Hodža v. r.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
§ 4.
Bečka v. r.
Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.
Pro učitele řeholníky a řeholnice povoluje
Stříbrný v. r.
Dr. Franke v. r.
se drahotní výpomoc s tím omezením, že se
Dr.
Markovič
v. r.,
při výpočtu rozdílu podle § 3, odst. 1., tohoto
též za ministra Bechyně
nařízení bude na místě služebních požitků, na
které by učitel měl nárok, kdyby za stejných
okolností působil na škole státní, počítati vždy
121.
jen nejvýše s požitky podle XI. hodnostní
třídy 3. stupně platového při učitelích škol
Vládní nařízení
obecných a X. hodnostní třídy 3. stupně pla
ze dne 5. června 1924,
tového při učitelích škol občanských.

jímž se území československého státu rozdě
luje na 29 dozorčích okresů pro úřadování živ
nostenských (priemyselných) inspektorátů.

§ 5.
(1) Pro učitele řádně ustanovené na obec
ních nebo církevních školách, kteří vyhovují
Vláda republiky československé nařizuje
podmínkám uvedeným v § 2 tohoto nařízení,
avšak dočasně službu školní konati nemohou podle zákona ze dne 17. června 1883, č. H
buď pro nemoc nebo z jiné příčiny jimi neza ř. z., o zavedení živnostenské inspekce, P^ku
viněné, může se drahotní výpomoc povoliti se týče podle zák. čl. XXVIII z r. Ith
zcela nebo z části toliko výjimkou, zejména o ochraně živnostenských a továrních zří
je-li prokázáno, že by nepovolením výpomoci zenců od úrazů a o živnostenské inspekci.
byla výživa učitele nebo jeho rodiny vážně
§ 1.
ohrožena.
Území
státu
československého
rozděluje se
(2) Pro učitele, kteří předepsané kvalifikace
na
29
dozorčích
okresů
živnostenské
(piie
k úřadu učitelskému nemají, může se povoliti
drahotní výpomoc zpravidla jen ve výměře myselné) inspekce, jichž obvod stanoví se
nižší, než ustanovují §§ 3 a 4; pro takové takto:
1. okres dozorčí:
učitele zvlášt zasloužilé může se však výji
mečně povoliti drahotní výpomoc ve výměře
Obvod hlavního města Prahy.
plné.
2. okres dozorčí:
(3) Pro učitele, jejichž působení školní bylo
Obvod okresních správ politických v če
uznáno státními orgány dozorčími méně uspo chách: Hořovice, Kladno, Kralupy, LoW'
kojivým, nebo jejichž chování je závadné,
může se povoliti drahotní výpomoc vůbec jen Příbram, Rakovník, Roudnice, Smíchov s
ve výměře nižší, než je ustanoveno v §§ 3 a 4, loučením obcí sloučených s hlavním mes
Prahou, Slaný.
pokud se výpomoc ta zcela neodepře.

