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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
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jsou výslovně od daně z příjmu osvobozeny, 
nebo má-li příjmy zcela nebo částečně zda
něné v cizině, rozhodne o školném ředitel 
(správce) ústavu podle volného uvážení v me
zích § 2 hledíc k celkovému příjmu, který 
strana uvádí ve výkaze pro výměru školného, 
případně k příjmovým a majetkovým pomě
rům strany, které může ředitel (správce) 
vhodným způsobem vyšetřiti.

§ 4.
(!) školné se neplatí:
a) činí-li roční příjem nejvýše 20.000 Kč;
b) zjistí-li se, že příjem v stupni prvém 

a druhém plyne aspoň ze tří čtvrtin z platů 
služebních nebo mezd (ročních, měsíčních, 
týdenních neb denních).

(2) žák může býti výjimečně osvobozen od 
školného nebo může mu býti školné o, jeden 
nebo dva stupně sníženo, požádá-li o to 
zvláštní žádostí u ředitelství svého ústavu 
nejdéle do konce měsíce září a odůvodní-li 
svou žádost okolnostmi, zasluhujícími zvlášt
ního zřetele.

(3) ye všech těchto případech jest však 
nutno, aby byl žák ve výročním vysvědčení 
z předchozího roku uznán způsobilým po- 
stoupiti do vyšší třídy a z chovám měl znám
ku aspoň dobrou, žáci, kteří těmto podmín
kám nevyhovují, platí bez výjimky školné, 
a to nejméně 100 Kč (jedno sto) ročně, ne- 
jsou-li podle ustanovení § 2 povinni platiti 
školné vyšší. Podmínky tyto neplatí toliko 
u žáků nově Vstupujících do první třídy 
v prvním běhu každého školního roku.

0) školné se nevrací, jestliže žák ze střední 
školy vystoupí v druhém běhu, neb je vylou
čen, neb jako privatista odstoupí od zkoušky 
již započaté. Vystoupí-li žák v prvním běhu 
a nevstupuje na jinou státní střední školu, 
vrátí se polovice zaplaceného školného. Rov
něž vrací se školné, bylo-li vyhověno stížnosti, 
podané podle § 8, odst. 3.

(2) Přestoupí-li žák v školním roce ze státní 
střední školy na jinou státní střední školu, 
jest povinen předložití ředitelství ústavu, do 
něhož vstupuje, průkaz, vydaný ředitelstvím 
dosavadního ústavu, že povinnosti o placení 
školného vyhověl, nebo že podal již výkaz pro 
výměru školného, po případě žádost o osvo
bození neb snížení, ale že nebylo dosud roz
hodnutí učiněno.

(3) žák, který z nestátní střední školy pře
stupuje v školním roce na střední školu 
státní, je povinen platiti školné podle ustano
vení tohoto nařízení; přestoupí-li však teprve 
v druhém běhu, platí z povinné částky polo
vinu. Polovinu povinného školného platí rov
něž žák, který teprve v druhém běhu byl 
zapsán.

§ 6.
(:) Každý žák, případně ten, kdo ze zákona 

jest povinen jej živiti, musí do konce měsíce 
září neb v případech mimořádných ihned po 
vstupu na ústav předložití výkaz pro výměru 
školného na stanoveném formuláři tohoto 
obsahu:

V 1. sloupci: Jméno a příjmení žákovo, den 
a rok narození.

V 2. sloupci: Třída, kterou navštěvuje.
V 3. sloupci: Jméno otce, matky, případné 

toho, kdo podle zákona jest povinen žáka ži
viti, jejich zaměstnání a bydliště.

V 4. sloupci: Jméno sourozenců, rok jejich 
narození a jejich zaměstnání.

V 5. sloupci: U kterého • úřadu vyměřova
cího byla naposledy daň z příjmu předepsána 
osobám, uvedeným v sloupci 1. a 3., a za který 
rok.

V 6. sloupci (jen pro žáky, jichž se týká 
§ 3, bod. 8.) : Výše nezdaněného ročního 
příjmu osob, uvedených v sloupci 1. a 3., pří
padně výše oné části ročního příjmu, která 
zůstává nezdaněna, obojí za rok, který před
chází rok školní.

V 7. sloupci (jen pro žáky, jichž se týká 
ustanovení § 4, odst. 1. b) : Prohlášení podle 
§ 4, odst. 1. b), že roční příjem pochází 
alespoň ze tří čtvrtin z platů neb mezd.

V 8. sloupci (jen pro žáky, žádající za osvo
bození od školného podle § 4, odst. 2.) : Přesně 
doložené okolnosti, odůvodňující žádost za

-osvobození od školného.

V 9. sloupci (jen pro vyměřovací úřad) : 
Stupeň školného (slovy) podle § 2, které má 
býti zaplaceno podle příjmu osob, uvedených 
v sloupci 1. a 3., jenž jim byl naposledy pravo
platně zdaněn, a potvrzení údaje, uvedeného 
v sloupci 7., anebo potvrzení, že strana nebyla 
dosud pravoplatně zdaněna.

(2) Sloupce 1.—5. vyplní každý žák, sloupce
6.—8. jen ti žáci, jichž se tyto sloupce týkájí, 
sloupec 9. vyplní vyměřovací úřad a připojí 
své razítko.
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§ 7.
0 ) Ředitelství zašle tyto výkazy, pokud jde 

o žáky, případně jejich zákonné živitele, kteří 
jsou v republice československé dani z příjmu 
podrobeni, začátkem měsíce října příslušným 
vyměřovacím úřadům, aby v nich vyznačily 
slovy, do kterého stupně školného podle 
§§ 2 a 3 náleží poslední pravoplatně zdaněný 
příjem zákonného živitele žákova, k němuž 
jest podle § 3, odst. 2., připočíst! případný 
samostatně zdaněný příjem žákův, po pří
padě aby potvrdily, že příjem plyne alespoň 
ze tří čtvrtin z platů nebo mezd podle § 4, 
odst. 1. b), tohoto nařízení nebo že příjem 
nebyl dosud pravoplatně zdaněn.

(“) Vyměřovací úřady jsou povinny vyří
zené výkazy vrátiti ředitelství nejdéle do 
konce října.

§ 8.

O ) Podle doplněných a potvrzených výkazů 
rozhodne ředitel (správce) střední školy, 
y jaké výši podle § 2 jest platiti školné a kteří 
žáci jsou podle ustanovení § 4, odst. 1., osvo
bozeni. Zároveň rozhodne ředitel (správce) 
o školném žáků, na něž se vztahují ustanovení 
§ o, odst. 3., a o žádostech žáků, podaných 
podle § 4, odst. 2. Ředitel (správce) zašle 
potom písemné rozhodnutí o věci přímo osobě, 
která jest povinna platiti za žáka školné, 
a připojí složenku poštovního úřadu šeko
vého, určenou k zaplacení školného.

(2) Rozhodnutí o školném platí vždy pro 
jeden školní rok.

(3) Z rozhodnutí o školném, jež musí obsa- 
hovati i poučení o opravných prostředcích, 
lze se odyolati u ředitelství ústavu k nadří
zenému úřadu školskému do 15 dní po dodání 
písemného vyrozumění. Toto odvolání nemá 
odkládacího účinku a rozhoduje o něm s ko
nečnou platností nadřízený školský úřad.

§ 9.

(!) Školné jest zaplatit! složenkou poštov
ního úřadu šekového na účet ředitelství 
ústavu nejdéle do měsíce ode dne, kdy bylo 
straně dodáno rozhodnutí ředitelovo (správ
covo), a to najednou za celý školní rok. Výkaz 
o zaplaceném školném odvede ředitelství do 
15. prosince běžného roku účetnímu oddělení 
nadřízeného úřadu školního a zároveň zařídí 
přévod vybraného školného na podřadný účet 
nadřízeného úřadu k šekovému účtu ústřední 
státní pokladny.

(2) Žák, za něhož školné ve lhůtě, uvedené 
v prvém odstavci tohoto paragrafu, není za,- 
placeno, budiž ředitelstvím z ústavu vyloučen.

§ 10.
Všechna dosavadní ustanovení, která těmto 

ustanovením odporují, zvláště díl A. a § 25 
dílu C. vládního nařízení ze dne 19. prosince 
1921, č. 463 Sb. z. a n., o školném a taxách 
za zkoušky na státních školách středních, se 
zrušují.

§ 11.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. září 

1925 a jeho provedením se pověřuje ministr 
školství a národní osvěty spolu s ministrem 
financí.

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

Dr. Káílay v. r.

nařízení, č. §45.

145.
Vládni nařízení 

ze dne 18. června 1925 
o úpravě odpočivných a zaopatřovacích po
žitků kancelářských oficiantů, po případě 
jejich pozůstalých a kancelářských oficiantek.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 7 zákona ze dne 22. prosince 1924, 
č. 287 Sb. z. á n., kterým se částečně mění 
některé předpisy o odpočivných a zaopatřova
cích požitcích civilních státních a některých 
jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých 
po těchto zaměstnancích:

(D Ustanovení zákona ze dne 22. prosince 
1924, č. 287 Sb. z. a n., a příslušná ustanovení 
pokynů prováděcích rozšiřují se na kancelář
ské oficianty obého pohlaví, dále na členy 
bývalého zaopatřovacího ústavu, jakož i na 
pozůstalé po uvedených osobách mužského 
pohlaví a užij e se na ně podle směrnic, daných 
tímto zákonem, příslušných ustanovení vlád
ního nařízení ze dne 8. února 1923, č. 33 Sb. 
z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřo
vacích požitcích kancelářského pomocného 
personálu ve státních úřadech a ústavech.


