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viť sa včas, ináč nemajú nároku, aby bolí
zkúšaní, a možu byť odmietnutí.

Čís. prot...............
Vysvedčenie.

(i°) Ku zkúške potřebný materiál a náradie, ako aj koně a kopytá, připadne hovádzí
dobytok a paznehty k podkovaniu budu opa
třené zkušebnou komisiou, připadne přísluš
ným ústavom.
(11) Zkúška má sa vztahovat’ na všetko
podkovanie kopýt, paznehtov a pečlivost’ o ne
a má ňou byť preukázaná znalost’ a výcvik,
ktoré sú potřebné k živnostenskému provodzovaniu podkovárstva. Pozostáva zo dvoch
častí:
a) prvá časť obsahuje ústnu zkúšku a zhotovenie dvoch podkov, z ktorých jedna pre ne
pravidelné alebo choré kopyto, alebo pre špeciálné alebo zimné podkovanie;
b) druhá časť obsahuje podkovanie jedného
alebo viac kopýt, připadne jedného alebo viac
paznehtov v primeranej době. Zkúška može
sa konat’ zároveň s viac zkúšencami a každý
člen komisie je oprávněný klást’ otázky.
(12) O sposobilosti zkúšencov rozhodujú
členovia zkušebnej komisie. K dosaženiu
známky „obzvláště sposobilý“ je třeba rozhcdnutia všetkými hlasmi. K dosaženiu
známky „sposobilý“ stačí rozhodnutie váčšinou hlasov.
(13) Kto pri zkúške neobstojí, móže ju
opakovat’ najvyššie jeden raz po uplynutí lehoty najmenej jedného roku. Zkušebnu taxu
nutno opátne zaplatit’. Kto neobstojí ani pri
tejto zkúške, je nútený cieťom dosaženia predpísaného preukazu sposobilosti absolvovat’
občiansky podkovársky kurz a po jeho skon
čení podrobit’ sa zkúške dl’a příslušného zkušebného poriadku.

................................. . narodený v....................
pol. okres................. krajina (župa)..............
dňa..................... , příslušný do.................... ,
podrobil sa před podpísanou zkušebnou komi
siou zkúške zo všetkého podkovárstva a bol
uznaný spósobilým (obzvláště spósobilým).
V....................... dňa........................19. . .

(14) Za zkúšku zaplatí každý zkúšenec
taxu 100 Kč a kolok na vysvědčenie. Z tejto
taxy je určené 5 Kč za vysvedčenie, ktoré
opatří předseda, 50 Kč v prospěch štátnej
pokladně a zbytok sa rozdělí rovnakým dielom medzi členov zkušebnej komisie. Výšku
taxy može změnit’ ministerstvo zemědělstva
v dohodě s ministerstvom priemyslu, obchodu
a živností.
(15) Mimo toho majú členovia zkušebnej ko
misie nárok na náhradu cestovných útrat zo
štátnej pokladně podťa svojich hodnostných
tried a ostatní podťa II. triedy vlaku osob
ného, v případe nutnosti rychlovlaku.
(16) Vysvedčenie, ktoré je třeba opatřit’
predpísaným kolkom, znie takto;

L. S.
Zkušebná komisia pre podkovárov.
Předseda zkušebnej komisie.
Člen zkušebnej komisie.

Člen zkušebnej komisie.

(i?) O zkúškach napíše komisia protokol,
obsahujúci soznam zkúšaných, ich osobné
dáta a sposobilosť a zašle ho politickému
úřadu (administrativnej vrchnosti) II. stolice
k uschovaniu.
Dvořáček v. r.
Dr. Hodža v. r.
Stříbrný v. r.

29.
Vládní nařízení
ze dne 19. února 1926
o druhotních přídavcích k důchodům podle
zákona o pensijním pojištění.

Vláda republiky československé nařizuje
podle § 1 zákona ze dne 20. prosince 1922,
č. 399 Sb. z. a n., o dalším vyplácení druhot
ních přídavků k důchodům podle zákona
o pensijním pojištění:
ČI. I.

(1) § 7, odst. 1., zákona ze dne 12. srpna
1921, č. 299 Sb. z. a n., o druhotních přídav
cích k důchodům podle zákona o pensijním
pojištění, ve znění vládního nařízení ze dne
13. prosince 1924, č. 271 Sb. z. a n., mění se
takto:
„Nositel pojištění uhradí přídavky vyplace
né během správního roku 1925 rozvrhem na
své členy zaměstnavatele v poměru prémií
v tomto správním roce předepsaných, při
čemž jest prémie, předepsané u zemské úřa
dovny Všeobecného pensijního ústavu v Bra
tislavě jak při stanovení rozvrhového pro-
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cen ta, tak při rozvrhu na jednotlivé zaměst
navatele, k této úřadovně příslušné, čítati
pouze třemi pětinami. Procento úhrady jest
zaokrouhliti na nejblíže vyšší čtvrtinu a pří
padného přebytku použiti ve prospěch úhrady
v příštím roce. Příspěvek podle těchto pra
videl předepsaný jest splatný prvního dne
měsíce následujícího po doručení výměru.
Právo sraziti si poměrnou částku tohoto pří
spěvku (§ 36 zákona o pensijním pojištění)
zaměstnavateli nepřísluší."
(2) K § 5 zákona č. 299/1921 Sb. z. a n.
přičleňuje se nový odstavec tohoto znění:
„Důchodcům bydlícím v cizině buďtež vy
pláceny drahotní přídavky k důchodům jen,
když ze státu, v němž mají své bydliště, ob
dobným způsobem vyplácejí se z důvodu po
jištění pensijního (invalidního, starobního)
důchody osobám, bydlícím v republice česko
slovenské."
čl. II.
K dávkám jednorázovým (odbytné podle
§§ 14, odst. 2., a 18, jakož i pohřebné podle

§ 19 zákona ze dne 16. prosince 1906, č. 1 ř.
z. z roku 1907, o pensijním pojištění, ve znění
zákona ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n.)
drahotní přídavky se neposkytují a nelze dáv
ky ty vyměřovati podle důchodů zvýšených
o drahotní přídavky.
čl. III.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení; provedením jeho pověřuje se ministr
sociální péče v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.
švehla v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Beneš v. r.
Tučný v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Kállay v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Winter v. r.
Dvořáček v. r.
Šrámek v. r.
Stříbrný v. r.
Dr. Nosek v. r.
Dr. Viškovský v. r. Dr. Dolanský v. r.
Dr. Dérer v. r.
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