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132.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. dubna 1922,
kterým provádí se § 4 zákona ze dne 14. dub
na 1920, č. 303 Sb. z. a n.
K provedení § 4 zákona ze dne 14. dubna
1920, č. 303 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ IUmělou náhradou zubův a chrupu podle § 4
citovaného zákona rozumějí se veškery umělé
zhotovené části jednotlivých zubů nebo
chrupu v lidských ústech, kterými se nahra
zuje scházející neb vadná část zubů nebo
chrupu. Takovýmito uměle zhotovenými
částmi jsou zejména umělé nahrazení celého
zubu neb jeho scházející části, jako výplň
zubů (plomba), zuby čípkové (nýtkové), ve
škery druhy korunek zubních a pod.; můstky
v jakémkoliv provedení; umělé chrupy celé
neb jich části na patrových deskách.
§

2.

Za výkony na zubech a chrupu, které podle
§ 4 cit. zákona prováděti smějí zubní techni
kové, podrobivší se s úspěchem zvláštní prak
tické zkoušce (§ 8, odst. 1. a 2., cit. zákona),
aneb od této zkoušky osvobození (§ 3, odst. 3.,

cit. zákona), jest pokládati úkony dále uve
dené, pokud ovšem zubní technikové nejsou
k nim oprávněni již podle 1. odstavce §u 2 zá
kona :
•
a) odstraňování zubního kamene, čištění
zubů a obrušování zubů a kořenů;
b) braní otisků zubů a chrupu;
c) přizpůsobování umělých náhrad zubů a
chrupu;
d) zasazování umělých zubů, korunek a
chrupu, jakož i používání regulačních pří
strojků ;
e) plnění (plombování) zubů a kořenů se
zákroky s tím spojenými, čítajíc v to oše
tření kořenů;
f) vytahování (extrakce) zubů a kořenů,
které umělé náhradě zubů a chrupu jsou na
závadu.
Při výkonech výše uvedených dovoluje se
použiti místní anaesthesie.
§ 3.
K lékařským výkonům v předešlém para
grafu nejmenovaným nejsou zubní technikové
podle § 4 cit. zákona oprávněni.
Zejména se jim zakazuje:
a) prováděti operativní neb jiné léčebné zá
kroky na chrupu, dásních a v ústech, pokud
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výslovně v § 2 nej sou uvedeny (otevírání hlíz,
resekce čelisti a kořenů zubních, léčení cho
robných změn na dásni, patře neb jazyku);
b) používat! narkosy a svodné (kmenové)
anaesthesie;
c) prosvěcovat! paprsky Roentgenovými.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 5.
Provedení jeho ukládá se ministru veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy a mi
nistru průmyslu, obchodu a živností.
Udržal
Šrámek v. r.
A. Novák v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Tučný v. r.
Habrman v. r.
Srba v. r.

v. r.
černý v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Staněk v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.

.
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Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. dubna 1922,
jímž se zařazuje ženská odborná škola kni
hařská v Uherském Hradišti mezi živno
stenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté
s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela
nebo částečně nahrazují průkaz o řádném
ukončení učebního poměru, vztažmo průkaz
o předepsané době zaměstnání pomocnického
v řemeslné živnosti.

Na základě § 14 a) zákona ze dne 5. února
1907, č. 26 ř. z., jímž byl změněn a doplněn
živnostenský řád, nařizuje se toto:
§ Iženská odborná škola knihařská v Uher
ském Hradišti zařazuje se mezi živnostenská
učiliště mimostátní, uvedená v § 1, odsta
vec 2., pod číslem II. ministerského nařízení
ze dne 27. července 1907, č. 193 ř. z., jejichž
vysvědčení o vykonané s úspěchem návštěvě
těchto ústavů nahrazují průkaz řádně ukon
čeného poměru učebního (list tovaryšský,
vztažmo zkoušku tovaryšskou).

2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Jeho provedením pověřuje se ministr prů
myslu, obchodu a živností v dohodě s mini
strem školství a národní osvěty.
Udržal v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Černý v. r.
A. Novák v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Staněk v. r.
§

.

134

'

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. dubna 1922,
jímž se doplňují, vztažmo mění ministerská
nařízení ze dne 7. srpna 1912, č. 168 ř. z.,
a ze dne 8. června 1915, č. 157 ř. z., kterými
se některým ústavům uděluje právo konati
mistrovské zkoušky.

Na základě § 114 a), odstavec 5., zákona ze
dne 5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění
a doplňuje živnostenský řád, nařizuje se toto:
§ 1.
ženské průmyslové škole Vlastě ve Znojmě
uděluje se právo konati mistrovské zkoušky
pro dámské krejčovství, obmezené na výrobu
dětského a ženského oděvu a provozované že
nami.
§

2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Jeho provedením pověřuje se ministr prů
myslu, obchodu a živností v dohodě s mi
nistrem školství a národní osvěty.
Udržal v. r.
L. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Staněk v. r.

Šrámek v. r.
černý v. r.
A. Novák v. r.
Habrman v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.

