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osvěty, a to pokud třeba za pomoci přísluš
ného finančního úřadu vyměřovacího 1. in
stance.

(3) Skutečná roční cena naturálního bytu 
učitelova ustanoví se průměrnou cenou bytu 
toho druhu v místě v den 1. srpna "1914, zvý
šenou podle ustanovení zákona ze dne 25. dub
na 1924, čís. 85 Sb. z. a n., o ochraně nájem
níků. Cena výtěžku z pozemku užívaného 
učitelem ustanoví se dvojnásobnou výší 
pachtovného, obvyklého v místě za druhé 
pololetí roku 1923; daň pozemkovou a případ
né jiné veřejné dávky z užívaného pozemku 
nese i napříště ten, kdo byl k nim podle dosa
vadního stavu věci povinen. Odhad jiných na
turálních požitků (naturálních dávek, pracov
ních výkonů) provede se, podle cen v obci 
obecně placených v den 1. prosince 1923.

§ 4.
Pro učitele řeholníky a řeholnice povoluje 

se drahotní výpomoc s tím omezením, že se 
při výpočtu rozdílu podle § 3, odst. 1., tohoto 
nařízení bude na místě služebních požitků, na 
které by učitel měl nárok, kdyby za stejných 
okolností působil na škole státní, počítati vždy 
jen nejvýše s požitky podle XI. hodnostní 
třídy 3. stupně platového při učitelích škol 
obecných a X. hodnostní třídy 3. stupně pla
tového při učitelích škol občanských.

§ 5.
(1) Pro učitele řádně ustanovené na obec

ních nebo církevních školách, kteří vyhovují 
podmínkám uvedeným v § 2 tohoto nařízení, 
avšak dočasně službu školní konati nemohou 
buď pro nemoc nebo z jiné příčiny jimi neza
viněné, může se drahotní výpomoc povoliti 
zcela nebo z části toliko výjimkou, zejména 
je-li prokázáno, že by nepovolením výpomoci 
byla výživa učitele nebo jeho rodiny vážně 
ohrožena.

(2) Pro učitele, kteří předepsané kvalifikace 
k úřadu učitelskému nemají, může se povoliti 
drahotní výpomoc zpravidla jen ve výměře 
nižší, než ustanovují §§ 3 a 4; pro takové 
učitele zvlášt zasloužilé může se však výji
mečně povoliti drahotní výpomoc ve výměře 
plné.

(3) Pro učitele, jejichž působení školní bylo 
uznáno státními orgány dozorčími méně uspo
kojivým, nebo jejichž chování je závadné, 
může se povoliti drahotní výpomoc vůbec jen 
ve výměře nižší, než je ustanoveno v §§ 3 a 4, 
pokud se výpomoc ta zcela neodepře.

(4) Výpomoci podle odst. 1.—3. povolují se 
v jednotlivých případech podle volného uvá
žení civilní správy Podkarpatské Rusi.

§ 6.

Vydržovatelé škol jsou povinni, aby dra
hotní výpomoc, podle tohoto nařízení jim po
skytnutou,, vypláceli učitelům zároveň s ostat
ními požitky včas podle ustanovení § 6 zák. čl. 
XXVII/1907 uh.

§ 7.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr 
školství a národní osvěty v dohodě se zúčast
něnými ministry.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Hodža v. r.
Malypetr v. r. Udržal v. r.
Bečka v. r. Habrman v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.
Stříbrný v. r. Dr. Franke v. r.

Dr. Markovič v. r.,
též za ministra Bechyně

121.
Vládní nařízení 

ze dne 5. června 1924,
jímž se území československého státu rozdě
luje na 29 dozorčích okresů pro úřadování živ
nostenských (priemyselných) inspektorátů.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 17. června 1883, č. H 
ř. z., o zavedení živnostenské inspekce, P^ku 
se týče podle zák. čl. XXVIII z r. Ith 
o ochraně živnostenských a továrních zří
zenců od úrazů a o živnostenské inspekci.

§ 1.
Území státu československého rozděluje se 

na 29 dozorčích okresů živnostenské (piie 
myselné) inspekce, jichž obvod stanoví se 
takto:

1. okres dozorčí:
Obvod hlavního města Prahy.

2. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v če 

chách: Hořovice, Kladno, Kralupy, LoW' 
Příbram, Rakovník, Roudnice, Smíchov s 
loučením obcí sloučených s hlavním mes 
Prahou, Slaný.
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S. okres dozorčí:
Obvody okresních správ politických v Če

chách: Benešov s pol. expositurou ve Vlašimi, 
Brandýs n./Labem, Čáslav, český Brod, 
Karlín s vyloučením obcí sloučených s hlav
ním městem Prahou, Kolín, Kutná Hora, 
Ledeč, Mělník a obvody soudních okresů Jí
lové a Říčany.

4. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če

chách : Domažlice, Horšův Týn, Klatovy, Krá
lovice, Planá, Plzeň, Přeštice, Rokycany, 
Stříbro, Sušice, Tachov.

5. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če

chách: české Budějovice, Český Krumlov, 
Jindřichův Hradec, Kaplíce, Prachatice, Tře
boň, Týn n./Vltavou.

6. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če

chách : Blatná, Kamenice n./L., Milevsko, Pel
hřimov, Písek, Sedlčany, Strakonice, Tábor.

7. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če

chách: Jičín, Mladá Boleslav, Mnichovo Hra
diště, Poděbrady, Turnov, Semily.

8. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če

chách: Dvůr Králové, Hradec Králové, Ná
chod, Nový Bydžov, Nové Město n./Metují, 
Nová Paka s pol. expositurou v Hořicích, 
Rychnov n,/Kněžnou.

9. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če

chách: Humpolec, Chotěboř, Chrudim, Lan
škroun, Litomyšl, Německý Brod, Pardubice 
s Pol. expositurou v Přelouči, Polička, Vy
soké Mýto, žamberk.

10. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če

chách: Broumov, Jilemnice, Trutnov, Vrch
labí.

11. okres dozorčí:
Obvod města Liberce a okresních správ 

Politických v Čechách: Frýdland, Jablonec, 
omecké Jablonné, Liberec.

12. okres dozorčí: 
česká Lípa s pol. expositurou v Mimoni, 
ecin s pol. expositurou v české Kamenici,

Dubá, Litoměřice, Rumburk, šluknov, Varns
dorf.

18. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če

chách: Duchcov s pol. expositurou v Bílině, 
Chomutov, Most, Přísečnice s pol. expositurou 
ve Výprtech, Teplice, ústí n. /Labem, žatec.

14. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických v Če

chách: Aš, Falknov, Cheb, Jáchymov, Kadaň, 
Karlovy Vary, Kraslice, Loket, Mariánské 
Lázně, Nýdek, Podbořany, Teplá, Žlutíce.

15. okres dozorčí:
Obvod zemského hlavního města Brna.

16. okres dozorčí:
Obvod okresních správ politických na Mo

ravě : Boskovice, Brno-venkov, Hustopeč, Mor. 
Třebová, Nové Město, Tišnov.

17. okres dozorčí:
Obvod města Jihlavy, Znojma a okresních 

správ politických na Moravě: Dačice, Jihlava, 
Mikulov, Mor. Budějovice, Mor. Krumlov, 
Třebíč, Vel. Meziříčí, Znojmo.

18. o k r e s dozorčí:
Obvod města Olomouce a okresních správ 

politických na Moravě: Beroun, Litovel, Olo
mouc, Prostějov, Rýmařov, Šternberk, Šum
perk, Zábřeh.

19. okres dozorčí:
Obvod města Kroměříže, Uherského Hra

diště a okresních správ politických na Mora
vě: Hodonín, Holešov, Kroměříž, Kyjov, Pře
rov, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Vy
škov.

20. o k r e s dozorčí:
Obvod okresních správ politických na Mo

ravě: Hranice, Místek, Moravská Ostrava. 
Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín.

21. o k r e s dozorčí:
Obvod města Opavy a okresních správ poli

tických ve Slezsku: Bílovec, Bruntál, Frýval- 
dov, Hlučín, Krnov, Opava.

22. o k r e s dozorčí:
Obvod města Frýdku a okresních správ po

litických ve Slezsku: Český Těšín, Frýdek,
Frýštát.

23. o k r e s dozorčí:
Obvod XV. župy.
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24. okres dozorčí:
Obvod XVI. župy.

25. okres dozorčí:
Obvod XVII. župy.

26. okres dozorčí:
Obvod XVIII. župy a obvody okresních 

úřadů v Tornalje.Rožnavě a Revúci ze župy
XIX.

27. okres dozorčí:
Obvod XIX. župy s výjimkou obvodů okres

ních úřadů v Tornalje, Rožnavě, Revúci.

28. o k r e s dozorčí:
Obvod XX. župy.

29. o k r e s dozorčí:
Území Podkarpatské Rusi.

§ 2.
Pro každý okres dozorčí zřízen jest inspe

ktorát živnostenský (priemyselný), jenž má 
své sídlo:

pro 1. okres dozorčí v Praze, 
pro 2. okres dozorčí v Praze, 
pro 3. okres dozorčí v Praze, 
pro 4. okres dozorčí v Plzni, 
pro 5. okres dozorčí v českých Budějovi

cích,
pro 6. okres dozorčí v Táboře,
pro 7. okres dozoi*čí v Mladé Boleslavi,
pro 8. okres dozorčí v Králové Hradci,
pro 9. okres dozorčí v Pardubicích,
pro 10. okres dozorčí v Trutnově,
pro 11. okres dozorčí v Liberci,
pro 12. okres dozorčí v Děčíně,
pro 13. okres dozorčí v Teplicích,
pro 14. okres dozorčí v Karlových Varech,
pro 15. okres dozorčí v Brně,
pro 16. okres dozorčí v Brně,
pro 17. okres dozorčí ve Znojmě,

pro 18. okres dozorčí v Olomouci,
pro 19. okres dozorčí v Kroměříži,
pro 20. okres dozorčí v Moravské Ostravě,
pro 21. okres dozorčí v Opavě,
pro 22. okres dozorčí v Čes. Těšíně,
pro 23. okres dozorčí v Bratislavě,
pro 24. okres dozorčí v Nitře,
pro 25. okres dozorčí v Trenčíně,
pro 26. okres dozorčí v Báňské Bystřici,
pro 27. okres dozorčí ve Spišské Nové Vsi,
pro 28. okres dozorčí v Košicích,
pro 29. okres dozorčí v Užhorodě.

§ 3.
Kromě uvedených teritoriálních živnosten

ských (priemyselných) inspektorátů úřadují 
ještě ve smyslu § 4 zákona ze dne 17. června 
1883, č. 117 ř. z., zřízené zvláštní živnosten
ské inspektoráty pro práce stavební se sídlem 
v Praze a v Brně (vládní nařízení ze dne 23. 
března 1920, č. 173 Sb. z. a n.) a živnosten
ský inspektorát pro stavbu vodních cest a re
gulaci řek v obvodu ředitelství pro stavbu 
vodních cest v Praze (§14 zákona ze dne H* 
června 1901, č. 66 ř. z.) se sídlem v Praze.

§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem !• 

srpna 1924, kterýmžto dnem se zrušují dosa
vadní předpisy o rozdělení dozorčích okresu 
živnostenských (priemyselných) inspektorátu.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se mi
nistr sociální péče.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r, 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Udržal v. r. 
Šrámek v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Habr man v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Markovič v. r.

Stňlnl tiskárna v Praze.


