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(3) Pro výpomocné zřízence, kteří odešli 
do výslužby před 1. lednem 1926 a pro pozů
stalé po nich, jakož i pro pozůstalé po výpo
mocných zřízencích, kteří zemřeli před tímto 
dnem, platí dosavadní předpisy týkající se ná
roků na zaopatřovací platy a jejich: výměry.

§ 68.

(!) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
1. ledna 1928, vyjímajíc ustanovení § 23, 
které nabývá účinnosti dnem 1. července 1926.

(2) Personální opatření učiněná v době od
1. ledna 1926 do vyhlášení tohoto nařízení zů
stávají v platnosti a sluší je uvésti ode dne 
jejich účinnosti v soulad s ustanoveními tohoto 
nařízení. Při tom budiž postupováno podle ob
doby ustanovení části třetí.

(s) Dokud nebude schválena systemisace 
míst podle tohoto nařízení jest přípustno ja
kékoliv personální opatření, které předpoklá
dá systemisaci míst, jen se schválením vlády 
k souhlasnému návrhu příslušného ústředního 
úřadu a ministerstva financí.

(4) Ustanovení tohoto nařízení se nevzta
hují na výpomocné zřízence, kteří byli podle 
§ 16 zákona ze dne 22. prosince 1924, č. 286 
Sb. z. a n., přeloženi do trvalé výslužby nebo - 
propuštěni, jestliže byli nejdéle do vyhlášeni 
tohoto nařízení písemně vyrozuměni podle 
obdoby ustanovení 3. odst. § 13 zákona 
č. 288/24 Sb. z. a n. Služební a platové poměry 
těchto výpomocných zřízenců se řídí předpisy 
platnými do dne účinnosti tohoto nařízení.

(5) Nařízení toto provedou všichni členové 
vlády.

černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.

Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.

Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.

Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.

Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 7. července 1926

o zařádění služebních míst státních ředitelů 
škol středních, učitelských ústavů, umělecko
průmyslových škol, hudebních konservatoří, 
obchodních škol, průmyslových škol, zeměděl
ských škol a ostatních odborných škol a před
nostů odboru na státních průmyslových ško

lách do stupnic funkčního služného.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 75, odst. 2., zákona ze dne 24. června 
1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a 
některých služebních poměrů státních zaměst
nanců (platového zákona) :

§ 1.

Do I. stupnice funkčního služného se zařa- 
ďují služební místa státních ředitelů na těchto 
školách:

A. Umělecké školy odborné:

1. Státní hudební a dramatická konserva
toř v Brně,

2. Státní umělecko-průmyslová škola v 
Praze.

B. Vyšší průmyslové školy:

1. Státní průmyslová škola v Bratislavě,

2. česká státní průmyslová škola v Brně,

3. Německá státní průmyslová škola 
v Brně,

4. Německá státní průmyslová škola v Cho
mutově,

5. Státní průmyslová škola v Karvinné,

6. československá státní průmyslová škola' 
v Košicích,

7. Německá státní průmyslová škola v Li
berci,

8. Státní průmyslová škola v Pardubicích,

9. česká státní průmyslová škola v Plzni,

10. Německá státní průmyslová škola 
v Plzni,

11. Státní průmyslová škola v Praze L,
I 12. Státní průmyslová škola v Praze XVI.,
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13. Německá státní průmyslová škola 
v Šumperku,

14. Německá státní průmyslová škola 
v Ústí n. Lab.,

15. Státní průmyslová škola ve Vítkovicích.

C. ústavy, vyšším školám prů
myslovým na roveň postavené:

1. Německé státní učiliště pro textilní prů
mysl v Aši,

2. české státní učiliště pro textilní průmysl 
v Brně,

3. Německé státní učiliště pro textilní prů
mysl v Brně,

4. Státní grafická škola v Praze,

5. Státní ústav školský pro domácký prů
mysl v Praze.

D. Vyšší zemědělské školy.

1. Vyšší hospodářská zelinářsko-semenář- 
ská škola v Čáslavi,

2. Státní vyšší lesnická škola v Hranicích,

3. Státní vyšší hospodářská škola v Koši
cích,

4. Státní vyšší ovocnicko-vinařská a za
hradnická škola na Mělníce,

5. Masarykova státní vyšší hospodářská 
škola v Opavě,

6. Státní vyšší lesnická škola v Písku,

7. Vyšší hospodářská škola v Poděbradech,

8. Státní vyšší lesnická škola v Báňské 
Šťávnici,

9. Státní vyšší německá lesnická škola 
v Zákupech.

E. Střední školy a ústavy 
učitelské:

1. Státní reálka v Mladé Boleslavi,

2. Státní reálné gymnasium v Bratislavě,

3. Státní německé reálné gymnasium 
v Bratislavě,

4. Státní gymnasium v Brně,

5. Státní reálné gymnasium v Brně,

6. První státní reálka v Brně,
7. Státní gymnasium v českých Budějovi

cích,

8. Německé státní vyšší reálné gymnasium 
v Děčíně,

9. Státní reálka v Hradci Králové,
10. Německá státní reálka v Chebu,
11. Státní reformní reálné gymnasium v Ji

hlavě,
12. Státní reálka na Kladně,
13. Státní reálné gymnasium v Košicích,
14. Státní reálné gymnasium v Kyjově,
15. Státní reálné gymnasium v Mukačevě,

16. Státní reálné gymnasium v Nitře,

17. Státní reálka v Nymburce,

18. Státní reálka v Olomouci,

19. Státní reálka v Pardubicích,

20. Státní reálka v Písku,
21. Státní reálné gymnasium v Plzni,

22. české státní akademické gymnasium 
v Praze,

23. První české státní reálné gymnasium 
v Praze II.,

24. První české městské dívčí reálné gym
nasium „Krásnohorská" v Praze II.,

25. České státní reálné gymnasium v Pra
ze XII.,

26. České státní reálné gymnasium v Pra
ze XVI.,

27. České spolkové dívčí reformní reálné 
gymnasium v Praze XII.,

28. české státní reformní reálné gymna
sium v Praze XIX.,

29. česká státní reálka v Praze II.,

30. česká státní reálka v Praze VIL,

31. česká státní reálka v Praze X.,

32. Česká státní reálka v Praze XI.,

33. První česká státní reálka v Praze XII.,

34. Německé státní reálné gymnasium v 
Praze II.,

35-. Státní reálka v Rakovníku,
36. Státní maďarské reálné gymnasium 

v Rimavské Sobotě,
37. Státní reformní reálné gymnasium 

v Českém Těšíně,
38. Státní reálné gymnasium v Tmavě,

39. Státní reálné gymnasium v Užhorodě,
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40. Státní reálné gymnasium v Nových 
Zámcích.

F. Obchodní akademie.

1. československá státní obchodní aka
demie v Bratislavě,

2. česká státní obchodní akademie v Brně,

3. česká obchodní akademie v českých Bu
dějovicích,

4. Obchodní akademie v Hradci Králové,

5. Německá obchodní akademie v Liberci,

6. česká obchodní akademie v Olomouci,
7. česká obchodní akademie v Plzni,

8. československá obchodní akademie v 
Praze II.,

9. Německá obchodní akademie v ústí n. L.

G. Ostatní průmyslové školy:

1. Státní průmyslová škola na Kladně.

§ 2.

Do II. stupnice funkčního služného se za- 
řaďují služební místa státních ředitelů střed
ních škol a učitelských ústavů, ředitelů ob
chodních akademií a průmyslových škol kromě 
služebních míst státních ředitelů, uvedených 
v § 1, a kromě služebních míst státních ře
ditelů na nižších středních školách (§ 3). 
Vedle toho zařaďují se do II. stupnice funkč
ního služného služební místa státních ředitelů 
na těchto školách:

A. Mistrovské školy odborné:

1. Německá státní odborná škola pro insta
latéry v Českých Budějovicích,

2. Státní odborná škola pro umělečko-prů- 
myslové zpracování kovů v Hradci Králové,

3. Státní odborná škola pro zpracování 
dřeva v Chrudimi,

4. Německá státní odborná škola pro zpra
cování dřeva v Kynšperku n. Ohří,

5. Státní odborná škola pro zpracování 
dřeva ve Valašském Meziříčí,

6. Státní odborná škola pro zpracování 
dřeva v Olomouci,

7. Státní odborná škola pro zpracování 
dřeva v Praze XI.

B. školy rolnické:

1. Státní rolnická škola v Březně,

2. Státní rolnické školy v Komárně,

3. Státní rolnická škola v Sabinově,

4. Státní rolnická škola v Smiřicích,

5. Státní rolnická škola v Rimavské So
botě,

6. Státní rolnická ovocnicko-vinařská škola 
ve Valticích,

7. Státní rolnická škola v Záturčí u Turč. 
Sv. Martina.

C. Zemědělské školy speciální
a jim na roveň postavené:

1. Pedagogický seminář pro vzdělání uči
telek hospodyňských škol v Chrudimi,

2. Státní zemědělské školy v Eberhardě,

3. Státní škola pro lesní hajné spojená se 
školou dřevařskou v Lipt. Hrádku,

4. Státní meliorační škola v Košicích,

5. Státní ovocnicko-vinařská škola v Mo
dré,

6. Rybářská škola ve Vodňanech.

D. Obchodní školy:

1. Veřejná obchodní škola Obchodní a živ
nostenské komory v Brně,

2. Veřejná obchodní škola v Pardubicích,

3. Veřejná obchodní škola ženského Výrob
ního spolku v Praze II.,

4. Veřejná obchodní škola Grémia praž
ského obchodnictva v Praze XI.,

5. Veřejná obchodní škola Grémia praž
ského obchodnictva v Praze XII.

E. Odborné školy:

1. Německá státní odborná škola sklářská 
v Boru u české Lípy,

2. Státní odborná sklářsko-obchodní škola 
v železném Brodě,

3. Německá státní odborná škola pro tex
tilní průmysl v Liberci,

4. Státní odborná škola pro průmysl tex
tilní v ústí nad Orlicí.



Sbírka zákonů a nařízení, č. SIS. 553

§ 3.

Do III. stupnice funkčního služného se za
řazují služební místa státních ředitelů škol 
uvedených v § 66 zákona č. 103/1926 Sb. z. 
a n., pokud nejsou uvedena v § 1 a v § 2 to
hoto nařízení, dále služební místa ředitelů na 
nižších středních školách, jakož i místa před
nostů odboru na státních školách průmyslo
vých.

§ 4.

Služební místa ředitelů na školách a ústa
vech uvedených v § 66 zákona č. 103/1926 Sb. 
z. a n., které budou zřízeny teprve po účin
nosti tohoto nařízení, zařaďují se, pokud ne
bude ohledně zařádění služebního místa ře
ditele na té které škole neb ústavu vládním 
nařízením jinak stanoveno, do stupnic funkč
ního služného podle zásady vyslovené v druhé 
větě odst. 2. §u 75 platového zákona.

Totéž platí i o místech přednostů odboru na 
státních školách průmyslových, které budou 
zřízeny po účinnosti tohoto nařízení.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 

ledna 1926; provedením jeho pověřují se mi
nistr školství a národní osvěty a ministr ze
mědělství.

černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.


