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160.
Vládní nařízení 

ze dne 7. července 1926,
kterým se snižují drahotní přídavky mužstva,

jemuž není vojenská služba povoláním.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 2, odst. 5., zákona ze dne 10. července 
1922, čís. 224 Sb. z. a n., o úpravě požitků pro 
mužstvo čs. vojska, jemuž není vojenská 
služba povoláním:

§ I-
Drahotní přídavky pro mužstvo stanoví se 

takto: pro vojíny bez hodnosti, svobodníky, 
desátníky a četaře částkou 1 Kč denně; pro 
rotné částkou 2 Kč denně.

§ 2.
Toto ustanovení se nevztahuje na mužstvo, 

které koná nebo bude konati dobrovolně další 
činnou službu podle § 19 branného zákona. 
Pro toto mužstvo zůstává výměra drahotních 
přídavků podle § 2, odst. 1., zákona č. 224/1922 
Sb. z. a n. nezměněna.

§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. října 

1926 a provésti je ukládá se ministru národní 
obrany.

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. Patka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

161.
Vládní nařízení 

ze dne 26. srpna 1926 
o školném a taxách na státních středních 

školách.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 9 zákoifa ze dne 9. dubna 1870, čís. 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:

A. školné.
§ 1-

í1) Za žáky státních středních škol (gym
nasií všech typů a reálek) bez rozdílu státní 
příslušnosti , jest platiti školné v částce 200 
(dvou set) Kč za každé započaté pololetí, po
kud ten který žák není od placení osvobozen.

(2) školné jest splatné najednou, a to do 
čtyř týdnů po začátku pololetí, bylo-li však 
žádáno za osvobození nebo nastala-li ztráta 
osvobození podle § 3, odst. 2., věty druhé, do 
čtyř týdnů po zamítnutí žádosti, pokud se 
týče po ztrátě osvobození.

(3) školné jest platiti složenkou poštovního 
úřadu šekového na účet ředitelství ústavu.

(4) Nebylo-li školné zaplaceno včas, bude 
žák z ústavu vyloučen.

§ 2.

(i) Od placení školného budou na žádost, 
podanou nejdéle do čtyř týdnů po začátku 
pololetí, osvobozeni jen řádní žáci, kteří

a) mají z chování známku aspoň dobrou a 
z žádného z povinných předmětů známku ne
dostatečnou ;
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