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ČÍS. 648.

Zákon ze dne 4. prosince 1819, 

jímž zřizuje se v Praze státní konservatoř hudby.

§ 1.
Pražská konservatoř hudby jest ústav státní 

s českou vyučovací řečí.

§ 2.
Provésti tento zákon ukládá se ministerstvu 

školství a národní osvěty ve srozumění s mini
sterstvem financí.

§3.
Zákon ten nabývá platnosti dnem 1. ledna 

1920.
T. G* Masaryk v. r- 

Tusar v. r.
Habrman v. r..

Čís. 649.

Zákon se dne 4. prosince 1919,
jímž zřizuje se instruktorát pro podniky ku 

přechovávání cizinců.

§ 1.
Pro podniky živnostenské ku přechovávání 

cizinců ustanovuje se instruktorát, podřízený 
ministerstvu průmyslu, obchodu a živností.

§2.
Činnost instruktora tohoto vztahuj^ se na 

hotely, pensionáty a hostince v celé oblasti repu
bliky Československé, zabývající se po živno- 
stensku přechováváním cizinců.

Instruktor dohlíží k tomu, aby podniky jme
nované vyhovovaly všem požadavkům vzorného 
ubytování cizinců. Majitelé jejich, nebo jejich zá
stupci jsou povinni dovoliti jemu vstup do ve
škerých místností, provozování živnosti' slouží
cích, vykáže-li se legitimací ministerstva prů
myslu, obchodu a živností.

Na zjištěné nedostatky a vady má instruktor 
majitele podniku upozorňovati a nápravu v zájmu 
podniku dopo-ručovati.

Instruktor není oprávněn revidovat! obchodní 
-vedení podniků, t. j. nahlíželi do knih a kore
spondence.

Instruktor pomáhá radou i skutkem při za
kládání, vybudování a vedení jmenovaných pod
niků, aby vyhovovaly požadavku shora uvede
nému.

V tomto směru má úlohu bezplatného porad
ce, na něhož se ve všech otázkách bude lze obrá
tí ti.

Živnostenské úřady jsou povinny, vyslech- 
nouti instruktora včas jako znalce, by zjistily způ
sobilost místností, sloužících přechovávání cizinců.

§ 3.

Instruktor povinen jest o výsledcích svých 
revisi podávat! zprávy ministerstvu průmyslu,
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