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30.
Vládní nařízení
ze dne 31. ledna 1924
o započtení zaměstnání v ústavních dílnách
zemské vychovatelny v Opatovicích do doby
učební.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 14 b), odst. 2., zákona ze dne 5. úno
ra 1907, čís. 26 ř. z., kterým byl změněn a do
plněn řád živnostenský:
§ IZaměstnání v dílnách zemské vychovatelny
v Opatovicích při řemeslných výkonech, vy
počtených v § 2, budiž pokládáno za rovno
cenné zaměstnání učňovskému v příslušných
řemeslných živnostech.
2.
Ve smyslu § 1 jsou to řemeslné výkony
v těchto živnostech:
a) zámečnické,
b) truhlářské,
c) košíkářské,
d) kartáčnické,
e) krejčovské,
f) obuvnické,
g) knihařské,
h) natěračské a lakýrnické.
§

§ 3.
Zaměstnání v § 1 uvedené pokládá se však
toliko tenkráte za zaměstnání rovnocenné
učňovskému v příslušných řemeslných živne- |

stech, když děje se za návodu osob, které
mají průkaz způsobilosti pro příslušnou živ
nost nebo jinak dostatečné vzdělání odborné,
a zaměstnání školnímu a dílenskému věnová
no jest nejméně 48 hodin týdne.
§ 4.
(!) Na vysvědčeních o tomto zaměstnání
budiž poznamenáno, že zaměstnání dálo se za
návodu dozorčího orgánu, opatřeného průka
zem způsobilosti pro příslušnou živnost, nebo
některého jiného dozorčího orgánu s dosta
tečným vzděláním odborným.
(2) Kromě toho budiž vysvědčení opatře
no doložkou:
Toto vysvědčení nahrazuje podle § 14 b),
odst. 2., zákona ze dne 5. února 1907, čís. 26
ř. z., a podle vládního nařízení ze dne 31. ledna
1924, čís. 30 Sb. z. a n., jsou-li tu zákonné
předpoklady, průkaz řádně ukončeného učeb
ního poměru pro živnost.................................
§ 5.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se
ministr průmyslu, obchodu a živností v doho
dě s ministrem vnitra.
švehla v. r.
Novák v. r.
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Markovič v. r.
Bečka v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Kállay v. r.

Dr. Hodža v. r.
Habrman v. r.
Tučný v. r.
Udržal v. r.
Srba v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Šrámek v. r.
Malypetr v. r.
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