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Dary a přídavky z milosti povolené k za
opatřovacím požitkům se započtou do zvýšení 
podle tohoto nařízení, po případě zruší podle 
ustanovení § 4 zákona č. 287/1924 Sb. z. a n.

§ 4.
(1) K zaopatřovacím požitkům vyměřeným 

podle tohoto nařízení náležejí na místě dosa
vadních drahotních přídavků a mimořádných 
i nouzových výpomocí, po případě příplatků 
podle zákona ze dne 15. května 1919, č. 260 
Sb. z. a n., a mimořádných drahotních pří
davků podle vládního nařízení ze dne 8. srpna 
1919, č. 484 Sb. z. a n., jednotné drahotní pří
davky a případné přídavky na děti podle 
ustanovení §§ '8, 10 a 11 vládního nařízení 
č. 82/1923 Sb. z. a n., pokud se týče vyhlášky 
ministerstva financí ze dne 19. června 1923, 
č. 132 Sb. z. a n.

(2) Poživatelé takto upravených zaopatřo
vacích požitků jsou povinni platili ze svého 
daň z příjmu (§ 12 vládního nařízení č. 32/1923 
Sb. z. a n.).

§ 5.
Ustanovení §§ 6, 8, 9 a 10 zákona 

č. 287/1924 Sb. z. a n. platí obdobně i pro po
živatele, jichž zaopatřovací požitky byly 
upravený tímto nařízením.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. led
na 1925 ; provedením jeho, jež se ukládá všem 
členům vlády, nesmí býti nikdo zkrácen na 
svých dosavadních celkových požitcích, ledaže 
by zkrácení vzniklo placením daně z příjmu 
nebo proto, že požitky nebyly správně určeny.

švehla v. r.

Dr. Beneš v. r. Novák v. r.
Bečka v. r. Dr. Franke v. r.
Dr. Markovič v. r. Stříbrný v. r.
Dr. Dolanský v. r. Šrámek v. r.

Dr. Káilay v. r.

Malypetr v. r.,
též za ministra Dr. Hodžu a ministra Udržala.

Dr. Winter v. r.,
též za ministra Srbu.

143.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1925
o likvidaci markových oddělení spořitelen.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle bodu 4. §u 2 zákona ze dne 14. prosince
1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně česko
slovenské měny a oběhu zákonných platidel:

§ I-

Přijímání vkladů v (starých německých) 
markách a říšských markách u spořitelen, 
jimž bylo povoleno zříditi marková oddělení, 
se zastavuje. Další vedení ostatních obchodů 
markových oddělení povoluje se nadále spoři
telnám jen potud, pokud toho likvidace těchto 
oddělení nevyhnutelně vyžaduje.

§ 2.

Spořitelny jsou povinny přikročili ihned 
k likvidaci svých markových oddělení.

§ 3.

Likvidace provede se tímto'způsobem:

a) spořitelna vyzve nejdéle do 14 dnů po 
účinnosti tohoto vládního nařízení vyhláškou 
umístěnou v místnostech ústavu určených 
pro styk se stranami majitele markových 
vkladů, aby si vyzvedli do jednoho měsíce od 
vyvěšení vyhlášky své markové vklady, po
kud tyto nejsou vázány nebo nepodléhají pří- 
ročí zavedenému podle zákona ze dne 10. října
1924, č. 240 Sb. z. a n., o příročí k ochraně 
peněžních ústavů a jejich věřitelů. Spořitelna 
připomene ve vyhlášce, že markové vklady, 
jež vkladatelé v uvedené lhůtě nevyzvednou 
nebo vyzvednouti nemohou, převede do oddě
lení vkladů v čsl. korunách, a to podle střed
ního kursu pražské bursy znamenaného v den 
účinnosti tohoto nařízení, nebo nekoná-li se 
v tento den bursa, podle posledního kursu 
předchozího, při čemž se počítá jeden bilion 
(starých) marek roven jedné říšské marce,

b) všechna ostatní pasiva markového oddě
lení spořitelny, jakož i jeho aktiva převedou 
se dnem, kdy končí lhůta k vyzvednutí vkladů, 
na měnu československou podle relace uve
dené pod a) a sloučí se s obdobnými pasivy 
a aktivy oddělení vkladů v čsl. korunách. 
Všechny hodnoty znějící na marky buďte 
v nej bližším vhodném okamžiku vylikvido- 
vány.
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§ 4.

Kdyby při likvidaci pasiv markového oddě
lení nedostávalo se nutných prostředků peně
žitých, poskytne je zálohou oddělení ústavu 
pro vklady v čsl. korunách.

§ 5f
Přebytky z likvidace vyplývající připadnou 

k dobru oddělení vkladů v čsl. korunách.

§ 6.

Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 
účinnosti osm dní po vyhlášení, pověřují se 
ministři vnitra, financí a spravedlnosti.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Stříbrný v. r. 
Šrámek v. r.

Malypetr v. r.
Dr. Markovič v. r. 
Novák v. r.

Dr. Winter v. r. 
Dř. Franke v. r.

Dr. Káílay v. r.

144.
Vládní nařízení 

ze dne 18. června 1925 
o školném na státních školách středních.

Až do 20.000 Kč ročního příjmu
se školné neplatí;

Při ročním příjmu více než
20.000 Kč až do 40.000 Kč

školné 100 Kč 
Při ročním příjmu více než

40.000 Kč až do 60.000 Kč
školné 200 Kč 

Při ročním příjmu více než
60.000 Kč až do 80.000 Kč

školné 300 Kč 
Při ročním příjmu více než

80.000 Kč až do 100.000 Kč
školné 400 Kč 

Při ročním příjmu více než
100.000 Kč až do 120.000 Kč

školné 500 Kč 
Při ročním příjmu více než

120.000 Kč až do 150.000 Kč
školné 600 Kč 

Při ročním příjmu více než
150.000 Kč až do 170.000 Kč

školné 700 Kč 
Při ročním příjmu více než

170.000 Kč až do 200.000 Kč
školné 800 Kč 

Při ročním příjmu více než
200.000 Kč až do 300.000 Kč

školné 1.200 Kč 
Při ročním příjmu více než

300.000 Kč až do 500.000 Kč
školné 2.000 Kč 

Při ročním příjmu více než
500.000 Kč školné 3.000 Kč

stupeň 0.

10,

11.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 9 zákona ze dne 9. dubna 1870, č. 46 
ř. z., jenž se týká platů profesorů škol střed
ních, na které náklad nese stát, a podle § 19 
zák. čl. XXX/1883 o středních školách a o kva
lifikaci učitelů na nich:

§ I-
Za žáky řádné, mimořádné (hospitanty) 

a privatisty státních škol středních (gymna
sií, reálných gymnasií, reformních reálných 
gymnasií, vyšších reálných gymnasií a re- 
álek), pokud nejsou podle ustanovení, v na
řízení tomto obsažených, řádně osvobozeni, 
jest, nehledíc na jejich státpí příslušnost, 
platiti do státní pokladny školné.

§ 2.

Školné platí se ročně podle této stupnice:

§ 3.
(3) Příjmem, který pro stanovení školného 

jest rozhodující, rozumí se příjem, pravo
platně podrobený dani z příjmu ■— na Slo
vensku a Podkarpatské Rusi dani dochod- 
kové —, a to na berní rok, který předchází 
ten který rok školní. Není-li daň z příjmu na 
tento berní rok ještě pravoplatně předepsána, 
TOzhoduje příjem, který byl naposledy v před
cházejících letech pravoplatně zdaněn.

(2) Příjmem, uvedeným v odstavci před
chozím, rozumí se příjem rodičů žáka, o nějž 
jde, případně příjem jiného jeho zákonného 
živitele. Má-li žák příjem vlastní, zvlášť zda
něný, jest vždy tento jeho příjem připočíst! 
k příjmu jeho rodičů, případně jeho zákon
ného živitele.

(3) Nebyl-li zákonný živitel (žák) dosud 
pravoplatně zdaněn anebo má-li příjmy, které


