
Sbírka zákonu a nařízení, č. |4g. 557

§ 1.
^ Pro celou oblast republiky československé 

zřizuje se Chemicko-technická zkušebna fi
nanční správy v Praze, podřízená přímo mini
sterstvu financí.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti prvým 
dnem měsíce po dni ^vyhlášení; provedením 
jeho pověřuje se ministr financí.

§ 2.

Úkolem chemicko-technické zkušebny fi
nanční správy jest provádění analytických 
a mikroskopických rozborů, zkoušení, zkou
mání a ohledávání surovin, výrobků a zboží 
všeho druhu v oboru finanční správy na pří
kaz ministerstva financí nebo na žádost úřadů 
a jednotlivců, jakož i podávání odborných po
sudků ministerstvu financí a jiným úřadům 
podle pravidel, vydaných ministerstvem fi
nancí.

Při provádění rozborů a podávání odbor
ných posudků jedná zkušebna úplně samo
statně.

§ 3.
úředníky chemicko-technické zkušebny fi

nanční správy mohou býti ustanoveni absol- 
\ enti odboru technické chemie na některé tu
zemské vysoké škole technické, kteří vykonali 
obě státní zkoušky s dobrým prospěchem, pak 
zkoušku předepsanou pro úředníky technické 
finanční kontroly a mají nejméně dvouletou 
praksi v některém odvětví chemického prů
myslu.

§ 4. -
Poplatky za rozbory, znalecké posudky a j. 

budou stanoveny zvláštním ceníkem.

§ 5.
Chemicko - technická zkušebna finanční 

správy, má právo vydávati v mezích vytčených 
v § 2 tohoto nařízení vysvědčení o výsledcích 
rozborů, zkoumání a ohledání jí provedených. 
Tato vysvědčení jsou veřejnými listinami 
a musí, aby byla platna, býti opatřena otiskem 
razítka zkušebny a podepsána dvěma úřed
níky.

švehla
Malypetr v. r.
Dr. Dolanský v. r. 
Srba v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

v. r.
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Markovič v, r.

142.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 30. června 1923

o vysvědčeních české dívčí odborné školy ro
dinné a živnostenské v Duchcově.

česká dívčí odborná škola rodinná a živ
nostenská v Duchcově zařazuje se s plat
ností od školního roku 1922/23 dle § 14d), 
odst. 3., zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 
ř. z., a dle nařízení ministra obchodu ve shodě 
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence i907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch 
živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na 
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití ženských 
a dětských šatů.

Novák v. r.
Dr. Markovič v. r. 
za ministra Bechyně.
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