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115.
Zákon ze dne 14. července 1927

o úpravě zeměměřičského studia na vysokých 
školách technických.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
C1) Na českém vysokém učení technickém 

v Praze v rámci vysoké školy speciálních 
nauk, na české vysoké škole technické v Brně 
a na německé vysoké škole technické v Brně 
zřizují se od počátku studijního roku 1927/28 
oddělení zeměměřičského inženýrství.

(2) Posavadní dvouleté kursy pro vzdělání 
zeměměřičů (geodetické kursy) se koncem 
studijního roku 1927/28 vesměs zrušují.

§ 2.
t1) Studijní doba zeměměřičského inženýr

ství stanoví se třemi roky a rozvrhuje se na 
dva oddíly, z nichž prvý zakončuje se státní 
zkouškou obecnou a druhý státní zkouškou od
bornou.

(2) Rozvrh studijní doby na oddíly určí 
ministr školství a národní osvěty.

§ 3.

Pro posluchače zeměměřičského inženýrství 
vydá ministr školství a národní osvěty stu
dijní osnovy a zkušební řády; pokud tyto ne
obsahují odchylné předpisy, platí pro toto 
studium všeobecná ustanovení studijních 
řádů vysokých škol technických.

§ 4.

Absolventi studia zeměměřičského inženýr
ství, kteří vykonali státní zkoušku odbornou, 
mohou nabýti doktorátu technických věd za 
podmínek platných pro dosažení tohoto dokto
rátu, ne však dříve, než jeden rok po složení 
druhé státní zkoušky.

§ 5.

Posluchači a absolventi kursů pro vzdělání 
zeměměřičů (geodetických kursů) mohou do
31. prosince 1930 vykonati státní zkoušku 
podle nařízení ministerstva kultu a vyučo
vání, vydaného ve shodě s ministerstvem 
vnitra, financí a orby ze dne 4. září 1897, 
č. 224 ř. z.

§ 6.

Ministr školství a národní osvěty stanoví 
podmínky, za nichž mohou posluchači a ab
solventi kursů pro vzdělání zeměměřičů (geo
detických kursů) prokázati způsobilost podle 
zkušebních předpisů pro zeměměřičské inže
nýrství a tak nabýti též oprávnění k užívání 
stavovského označení „inženýr (Ing.)“.

§ 7.

Zákon tento, jímž zrušují se všechna mu 
odporující ustanovení, nabývá účinnosti dnem 
1. září 1927 a provede jej ministr školství a 
národní osvěty.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.

Dr. Srdínko v. r.
za ministra Dr. Hodžu.
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