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Rovněž může ministerstvo zemědělství v do
hodě s ministerstvem financí jednotlivé zeměděl
ské, zeměmi podporované školy převzíti určitým 
dnem do správy státní. Při tom dosavadní pří
spěvky zemí bude hraditi stát, závazky místních 
činitelů zůstanou nedotčeny a příspěvky dotčené 
budou odváděny do školních pokladen nadále.

Hypoíekární práva zástavní, týkající se sub
vencí mimořádných, poskytnutých na stavby škol 
takových ze zemských fondů a zajištěných na 
realitách školních právem zástavním, přejdou na 
stát, a učitelstvo i zřízenectvo těchto škol, pokud 
bylo jmenováno zemskými výbory a placeno 
z fondů zemských zemskými výbory, bude pře
vzato do státní služby.

Rovněž může ministerstvo zemědělství v do
hodě s ministerstvem financí provésti postupně po
státnění těchto škol.

§ 6.

Převzetí učitelstva a zřízenectva škol země
dělských do služeb státních stane se, pokud dojde 
při těchto školách k opatřením uvedeným v §§ 4 
a 5, se zachováním nabytých práv, pokud tato 
práva se zakládají na úpravách provedených 
a schválených podle platných právních ustanovení 
a pokud práva ta nepřevyšují míru jednotlivých 
druhů práv a nároků, jež v den přestupu úřední
kům a zřízencům, resp. učitelům státním, stejné 
neb rovnocenně kategorie příslušejí.

§ 7.

Po sestátnění jednotlivých škol přechází za
řízení zemských výborů, sloužící pro správu těchto 
škol zemědělských, do vlastnictví státního pro 
potřebu ministerstva zemědělství.

§ 8.

Soukromé školy zemědělské mohou býti za
kládány toliko se svolením ministerstva zeměděl
ství a mohou býti zřizovány jen tam, kde není 
na blízku žádné zemědělské školy téže kategorie, 
kde zakladatelé takové soukromé školy prokáži 
dostatečné finanční zajištění školy, nařízenou kva
lifikaci učitelských sil, jichž ustanovení musí býti 
ministerstvem zemědělství schváleno, dále, že 
místnosti školní vyhovují a že opatřeny byly do
statečné učebné pomůcky. Učebná osnova sou
kromých škol zemědělských podléhá schválení mi
nisterstva zemědělství.

Soukromé zemědělské školy podléhají státní
mu dozoru.

§■9.

Ministr zemědělství se zmocňuje, aby vydal 
ku provedení zákona tohoto nutná nařízení v do
hodě s ministerstvem financí.

§ 10.

Veškeré zákony a nařízení odporující tomuto 
zákonu pozbývají platnosti.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Provedením jeho se pověřuje ministr země
dělství s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Prášek v. r. Sonntág v. i*..

Cis. 282.

Nařízení presidenta zemské správy poli
tické v Praze ze dne 15. dubna 1925, 
čís. 18/L—857, čís. z. sp. p. 119.508 ai 

1920, pra Čechy

o zákazu prodeje a podávání nsléka ! mléčných 
nápojů v kavárnách, živnostech hostinských a 
výčepnických, jakož i používání mléka ku Pří

pravě cukroví v živnostech cukrářských.

Na základě § 9 cis. nařízení ze dne 24. března 
1917, čís. 131 ř. z., nařizuje se dle zmocnění mi
nisterstva pro zásobování lidu toto:

§ 1.
Prodej a podávání mléka i mléčných 'nápojů 

v kavárnách, živnostech hostinských a výčep
nických, jakož i používání mléka ku přípravě cu
kroví v cukrářských živnostech, jest zakázáno.

Mlékem rozumí se též sušené mléko a kon- 
densované mléko.

§ 2.
Přestupky tohoto nařízení trestají okresní 

správy politické peněžitými pokutami do 20.000 KČ 
nebo vězením do 6 měsíců, pokud jednání ne
podléhá trestu přísnějšímu.

Při potrestání může býti též vydán nález 
o ztrátě živnostenského oprávnění na vždy nebo 
na určitou dobu.

§ 3.
Tímto nařízením zrušuje se zároveň nařízení 

presidenta zemské správy politické v Praze ze 
dne 20. června 1919, čís. 184.652-18/L, pro Čechy, 
čís. 342 Sb. z. a n„ kterým podávání mléka a 
mléčných nápojů v živnostech hostinských a vý
čepnických bylo povoleno.

§ 4.

Toto nařízení vejde v platnost dnem vy
hlášení.

President zemské správy politické:
Kosina v. r.


