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§ 1.
Zřizuje se státní ústav pro zubní lékařství, 

dále krátce „ústav“ zvaný, se sídlem v Praze. 
Ústav jest podřízen ministerstvu veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 2.

(!) Ústav je rozdělen na oddělení podle od
větví zubolékařských a má jednotné řízení 
(ředitelství ústavu).

(2) Ředitelem ústavu jest zubní lékař s vě
deckou způsobilostí, přednosty jednotlivých 
oddělení jsou zubní lékaři.

(3) Na ústavu jest ustanoven potřebný po
čet zubních lékařů-asistentů a ostatního per
sonálu.

§ 3.
í1) Výcvikem (kursem) na ústavu nabývá 

se zvláštní způsobilosti pro zubní lékařství a 
tím práva na titul zubního lékaře.

(2) Průkazem o tom (odst. 1.) jest vysvěd
čení o úspěšném absolvování výcviku (kursu).

(3) Doba výcviku (kursu) trvá, nejde-li 
o výjimku podle následujícího odstavce, 10 
měsíců a počíná 1. říjnem a končí 31. července 
roku následujícího; započne-li výcvik 1. břez- 
nem, trvá do 31. července a koná se dále od 
1. října do konce února roku následujícího.

(4) pro lékaře, kteří jsouce oprávněni k vý
konu lékařské prakse na území státním byli 
jako lékaři aspoň po 9 měsíců asistenty na 
zubních klinikách a zubolékařských ústavech 
tuzemských universit, trvá kurs výjimečně 
toliko jeden měsíc.

§ 4.
Podrobné předpisy o výcviku (učební řád) 

a o vysvědčení podle 2. odstavce §u 3, jakož i 
potřebné instrukce vydá ministerstvo veřej
ného zdravotnictví a tělesné výchovy v do
hodě s ministerstvem školství a národní 
osvěty.

§ 5.
í1) Účastníci zapraví za desítiměsíční kurs 

do státní pokladny poplatek 3000 Kč, splatný 
buď najednou nebo ve dvou lhůtách průbě
hem kursu.

(2) Ustanovení o případném poshovění pla
cení poplatku (odst. 1.) v případech ohledu- 
hodných vydá ministerstvo veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy v dohodě s mini
sterstvem školství a národní osvěty a s mini
sterstvem financí.

(3) Výcvik (kurs) jednoměsíční (§ 3, odst.
4.) jest bezplatný.

§ 6.

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení, avšak pokud jde o počátek prvního 
výcviku na ústavu (§ 3), dnem 1. října 1925.

(2) Provede je ministr veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy v dohodě s ministrem 
školství a národní osvěty.

černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

@4.
Vládně nariadenie 

zo dňa 25. juna 1926, 
ktorým sa mění vládne nariadenie zo dňa 
26. mája 1925, č. 125 Sb. z. a n., obsahujúce 
zvláštně předpisy na ochranu života a zdravia 
robotníkov v živnostenských závodoeh, v kte
rých sa konajú knihtlačiarske a kameňo- 

tlačiarske, ako aj písmoliafecké práce.

Vláda Československéj republiky nariaďuje 
podl’a § 102, odst. 6., zákona zo dňa 10. októ- 
bra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského 
zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej 
Rusi) :

ČI. I.

Odstavec 2. § 7 vládneho nariadenia č. 
125/1925 Sb. z. a n. znie takto:

Výnimky z tohoto zákazu platia jedine :
1. pre zamestnávanie žien starších ako 17 

ročných, pokial’ ide o práce bronzovacie,
2. pre zamestnávanie žien starších ako 16 

ročných k následuj úcim písmoliateckým prá- 
cam: delenie, vysadzovanie, nasadzovanie a 
pod. triediace práce, ako aj práce v skladišti 
a pri balení.'

3. Učňov mladších ako 16 ročných nesmie 
sa používat’ k bronzovaniu práškom, k vyfu- 
kovaniu sadzačských skříní a k iným čistia- 
cim prácam, spojeným s váěším vývinom 
prachu.

ČI. II.
Převedením tohoto nariadenia pověřuj e sa 

minister priemyslu, obchodu á živností, mini- 
ster sociálněj pečlivosti a minister veřejného
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zdravotnictva a telesnej výchovy v dohodě 
so zúčastněnými ministrami.

Černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schiesz! v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

©5.
Vládní nařízení 

ze dne 25. června 1926 
o vysvědčeních na odchodnou Zemské průmy

slové školy v Kolíně a v Mladé Boleslavi.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §u 14 a), odstavce 5., zákona ze dne 5. 
února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a dopl
ňuje řád živnostenský:

§ 1-
Zemské průmyslové školy v Kolíně a 

v Mladé Boleslavi zařaďují se do oddílu ozna
čeného II. § 1 nařízení ministra obchodu ve 
shodě s ministrem věcí duchovních a vyučo
vání ze dne 27. července 1907, č. 193 ř. z., 
jímž se označují ona živnostenská učiliště, 
jejichž vysvědčení o odbyté úspěšné návštěvě 
takového ústavu zcela nebo částečně nahra
zují průkaz o řádném ukončení učebního po
měru, po případě průkaz o předepsané době 
zaměstnání pomocnického v řemeslné živ
nosti.

§ 2.

X1) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 
vyhlášení.

(2) Provedením jeho pověřuje se ministr 
průmyslu, obchodu a živností v dohodě s mi
nistrem školství a národní osvěty.

Černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schiesz! v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

96.
Vládní nařízení 

ze dne 25. června 1926, 
kterým se státní odborné škole keramické 
v Bechyni uděluje právo konati zkoušky 

mistrovské.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §114 a), odstavce 4. a 5., zákona ze dne
5. února 1907, č. 26 ř. z., jímž se mění a do
plňuje živnostenský řád:

§ 1-
Státní odborné škole keramické v Bechyni 

uděluje se právo konati zkoušky mistrovské 
pro odbor keramické malby.

§ 2.

Pro konání této zkoušky platí zkušební řád 
předepsaný v příloze B nařízení ministra ob
chodu v dohodě s ministrem veřejných prací 
ze dne 7. srpna 1912, č. 168 ř. z., jímž se ně
kterým ústavům uděluje právo konati zkoušky 
mistrovské.

§ 3.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

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

Černý v. r.
Dr. Beneš v. r. Roubík v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Slávik v. r.
Dr. Krčmář v. r. Syrový v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Schieszl v. r.
Dr. Peroutka v. r. Dr. Fatka v. r.
Dr. Říha v. r. Dr. Kállay v. r.

©7.
Nařízení úřadujícího vicepresidenta 
zemské správy politické v Praze 

ze dne 25. června 1926,
kterým se zrušují nařízení presidenta zemské 
správy politické v Praze ze dne 11. července 
1925, č. 165 Sb. z. a n., ze dne 2. září 1925, 
ě. 186 Sb. z. a n., a ze dne 27. října 1925, 
č. 223 Sb. z. a n., jimiž byla zavedena dopravní 
osvědčení pro zásilky vajec do pohraničních 
politických okresů v Čechách a do politického 

okresu v Lanškrouně.

Na základě zmocnění ministerstva pro zá-
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