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Obsah: (23.-25.) 23. Vyhláška o snížení náhradní daně z uhlí, dováženého z ciziny. — 24. Nařízení 
o zkrácení přípravné služby soudcovské. — 25. Nařízení, že vysvědčení na odchodnou troj- 
třídní pokračovací školy pro hluchoněmé při státním ústavě pro hluchoněmé v Kremnici oprav
ňují k nastoupení a samostatnému provozování živnosti obuvnické a živnosti dámského krej
čovství na základě průkazu jednoročního zaměstnání, pomocnického (tovaryšského), pokud se 
týče dělnického zaměstnání v továrně.

23.

Vyhláška ministra financí 
ze dne 25. ledna 1924

služby soudcovské, prodlužuje se na dobu do 
22. února 1925 včetně.

článek II.

o snížení náhradní daně z uhlí, dováženého 
z ciziny.

Podle § 9 zákona o dani z uhlí ze dne 21. 
prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1924, stano
vím v dohodě s ministry veřejných prací 
a obchodu náhradní daň z uhlí, dováženého 
z ciziny, s platností od 1. února 1924 částkou 
2 Kč z 1 q koksu, briket a uhlí kamenného 
a 1 Kč z 1 q uhlí hnědého.

Za dobu předcházející ponechávám i se zře
telem na nový shora uvedený zákon náhradní 
daň ve výši, platné podle zákona ze dne 9. 
dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., a podle § 10 
vládního nařízení ze dne 26. dubna 1920, 
č. 261 Sb. z. a n.

Bečka v. r.

24.

Vládní nařízení 
ze dne 25. ledna 1924

o zkrácení přípravné služby soudcovské.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 8. února 1922, č. 57 Sb. 
z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby pro
zatímně zkrátila přípravnou službu soudcov
skou :

článek I.
Platnost vládního nařízení ze dne 10. břez

na 1922, ě. 98 Sb. z. a n., o zkrácení přípravné

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provésti je náleží ministru spravedlnosti.

švehla v. r.

Dr. Dolanský v. r. Malypetr v. r. 
Šrámek v. r. Srba v. r.
Stříbrný v. r. Novák v. r.
Udržal v. r. Bečka v. r.
Dr. Kállay v. r. Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r. Dr. Hodža v. r 

Dr. Franke v. r.

25.

Vládní nařízení 
ze dne 25. ledna 1924, 

že vysvědčení na odchodnou trojtřídní pokra
čovací školy pro hluchoněmé při státním 
ústavě pro hluchoněmé v Kremnici oprav
ňují k nastoupení a samostatnému provozo
vání živnosti obuvnické a živnosti dámského 
krejčovství na základě průkazu jednoročního 
zaměstnání pomocnického (tovaryšského), 
pokud se týče dělnického zaměstnání v to

várně.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 uh. zák. ěl. ze dne 18. května 1884, 
č. XVII, o živnostenském zákoně:

16



108 Sbírka zákonů a nařízení, č. 25.

§ I- .
Vysvědčení o úspěšně odbyté návštěvě 

troj třídní pokračovací školy pro hluchoněmé 
při státním ústavě pro hluchoněmé v Krem
nici opravňuje, jsou-li splněny všeobecné zá
konné podmínky a je-li prokázáno jednoroční 
zaměstnání ve vlastnosti pomocníka (tova
ryše), pokud se týče továrního dělníka v živ
nostech shora uvedených, k nastoupení a sa
mostatnému provozování těchto živností.

Vysvědčení buď opatřeno doložkou:
„Toto vysvědčení nahrazuje podle § 5 zák. 

čl. XVII/1884 uh. a podle vládních nařízení 
ze dne 13. září 1920, čís. 528 Sb. z. a n., a 
ze dne 25. ledna 1924, čís. 25 Sb. z. a n., prů
kaz řádně ukončeného učebního poměru (list 
tovaryšský neb zkoušku tovaryšskou) pro živ- 
nost v ■ :........a opravňuje, jsou-li tu vše
obecné zákonné náležitosti a je-li zároveň 
prokázáno jednoroční zaměstnání pomocnic- 
ké (tovaryšské), pokud se týče dělnické v to

várně, k nastoupení a samostatnému provo
zování této živnosti."

Výhoda tato platí i pro absolventy této 
školy ročníku 1922/23.

§ 2.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem školství a národní osvěty.

švehla v. r.
Novák v. r. 
Šrámek v. r. 
Bečka v. r.
Srba v. r.
Udržal v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Dolanský v. r 
Malypetr v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Markovič v. r.

Dr. Kállay v. r.

Státní tiskárna v Praze.


