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láeh lesnických a grafických prací ze sadov- 
nického kreslení na vyšších školách ovoc- 
nicko-vinařsko-zahradnických jednou týdenní 
hodinou naukovou za každou třídu, ve které 
je více než 30 řádných žáků, a jednou týdenní 
půlhodinou naukovou za každou třídu, ve 
které je více než 15 řádných žáků;

d) správa rozsáhlých sbírek učebných po
můcek a knihoven na školách celoročních 
kromě škol hospodyňských jednou týdenní 
hodinou naukovou, na školách se šestiměsíční 
dobou vyučovací a na školách hospodyňských 
jednou týdenní půlhodinou naukovou; ministr 
zemědělství ustanoví v dohodě s ministrem 
financí, které sbírky, pokud se týče knihovny, 
jest pokládati za rozsáhlé;

e) u profesorů a učitelů práce se správou 
a provozem praktických objektů školních 
(statků, polesí, zahrad, pokusných polí, ško
lek, vinic a pod.) až šesti týdenními hodinami 
naukovými na školách kromě škol hospodyň
ských a až dvěma týdenními hodinami na
ukovými na školách hospodyňských;

f) každá hodina vyučování v sobotu po 14. 
hodině a v ostatní všední dny po 18. hodině 
jednou a půl hodinou vyučování toho kterého 
druhu.

(2) Ministr zemědělství po dohodě s mini
strem financí stanoví v mezích daných před
chozím odstavcem, jakou výměrou se hodnotí 
úkony uvedené v odstavci 1, č. 1, písni, b) a 
č. 2, písm. e.

C1) Co jest v tomto nařízení ustanoveno 
o ředitelích, platí i o profesorech a učitelích, 
pověřených zatímní správou ústavu.

(2) Hodinou se rozumí časová základna vy
učovacího rozvrhu.

§4.

§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. 

září 1929 a provede je ministr zemědělství.

Udržal

Dr. Slávik v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Meissner v. r. 
Dr. Matoušek v. r. 
Mlčoch v. r.
Dostálek v. r.

v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.

12.

Vyhláška předsedy vlády 
ze dne 23. ledna 1930

o sčítání závodů zemědělských spolu se sou
pisem ploch kultur, ploch osevu a hospodář
ského zvířectva, jakož i o sčítání závodů 
živnostenských v československé republice 

ke dni 27. května 1930.

§ 3.

j1) Na školách s celoročním vyučováním 
náleží ředitelům, profesorům a učitelům od
měna za každou týdenní hodinu převyšující 
nej vyšší výměru učební povinnosti, trval-li 
příslušný úkon nepřetržitě aspoň jeden mě
síc (hodinu přespočetnou) po případném pře
počtení veškerých hodin na hodiny naukové 
podle § 1, odst. 2, až do jedné pětiny této nej- 
vyšší výměry v částce ročních 480 Kč, nad 
tuto míru ročních 600 Kč.

(2) Končí-li při zjišťování přespočetných 
hodin celkový počet zlomkem, pokládá se 
každá započatá čtvrtina za úplnou čtvrtinu.

(3) Jde-li o vyučovací hodiny na školách 
se šestiměsíční dobou vyučovací, jest při určo
vání nároku na odměnu za hodiny přespo- 
četné předem převésti hodiny ty na vyučo
vací hodiny vyučování celoročního. Pro určení 
počtu hodin přespočetných a výše odměny 
jest pak užiti předchozích ustanovení týkají
cích se škol s celoročním vyučováním.

Podle §u 10 zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 
49 Sb. z. a n., o organisaci statistické služby, 
vyhlašuji:

(!) Podle usnesení spojených výborů stati
stické rady státní, a to výboru pro statistiku 
zemědělskou, výboru pro statistiku průmyslu 
a obchodu a výboru pro přípravu sčítání ze
mědělských a živnostenských závodů, ve spo
lečné schůzi dne 19. prosince 1929, jež jsou 
podle §u 6, odst. 2., vládního nařízení ze dne 
28. listopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n., zmoc
něny, aby se usnášely s konečnou platností, 
bude ke dni 27. května 1930, jakožto ke dnu 
rozhodnému, provedeno:

1. sčítání závodů zemědělských spojené se 
sčítáním ploch kultur, ploch osevu a ho
spodářského zvířectva;

2. sčítání závodů živnostenských.
(2) Provedením tohoto usnesení byl podle 

§u 11 vl. nař. č. 634/1919 Sb. z. a n. pověřen 
státní úřad statistický v Praze, který obstará 

, toto sčítání prostřednicvím okresních a obec-
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nich úřadů (po př. pomocí dalších odborných 
institucí a korporací), jakož i prostřednictvím 
sčítácíeh komisařů a revisorů, na základě do
tazníků schválených Statistickou radou státní, 
které včas rozešle.

(s) Zpravodajskou povinnost při sčítání 
závodů zemědělských, spojeném se sčítáním 
ploch kultur, ploch osevu a hospodářského 
zvířectva, má především nejen každý, kdo 
vlastními nebo najatými provozovacími pro
středky na svůj účet hospodaří na nějakém 
pozemku nebo souboru pozemků po zeměděl- 
sku, po zahradničku, po lesnicku nebo provo
zuje hospodářství viničně nebo rybničně, 
nýbrž i ten, kdo drží nějakou půdu k jiným 
účelům než zemědělským; dále každý chovatel 
hospodářského zvířete.

(4) Zpravodajskou povinnost při sčítání zá
vodů živnostenských má každý majitel nebo 
pachtýř, po případě každý zástupce majitele 
nebo pachtýře závodu, kde se provádí nějaké 
podnikání vztahující se k výrobě či zpracování 
nebo předělávání předmětů obchodu, ku pro
vozování obchodů nebo ke konání služeb a 
prací ať ve velkém či v malém, dále každý do- 
mácko-průmyslový podnikatel nebo domácký 
dělník. Jednotlivá podnikání, na která se 
šetření bude vztahovati, určí blíže statistická 
rada státní.

(°) Každý, na něhož se vztahují výše uve
dená sčítání, jest povinen buď sám příslušné 
dotazníky podle návodu přesně a pravdivě vy- 
plniti nebo poskytnouti sčítacímu komisaři 
pro vyplnění dotazníku pravdivé údaje, jakož 
i podati bez odkladu všechny později žádané 
doplňky, opravy a 'vysvětlivky.

(fi) Porušení zpravodajské povinnosti trestá 
se podle §u 5 zák. č. 49/1919 Sb. z. a n. Podle 
tohoto ustanovení dopouští se porušení zpravo
dajské povinnosti každý, kdo podává zprávy 
nesprávné a nepravdivé, kdo je nepodá včas, 
kdo podání zpráv odpírá nebo jakýmkoli způ
sobem se sčítání vyhne.

(7) Zachování mlčenlivosti o poměrech sou
kromých, majetkových, nebo o obchodních ta
jemstvích je zabezpečeno přísnými tresty po
dle §u 8 shora citov. zákona. Týká se všech, 
kdož jakýmkoli způsobem se účastní při sčí
tání, ať jsou to osoby nebo úřady.

(8) Budou-li vládním nařízením o sčítání 
lidu prohlášena sčítání závodů zemědělských a 
živnostenských za součást soupisů, které se ko- 
ftají u příležitosti sčítání lidu, bude možno po- 
ušíti ustanovení platících pro sčítání lidu podle 
zákona zé dne 17. března 1927, č. 47 Sb. z. a

n., o sčítání lidu, a podle vládního nařízení vy
daného k jeho provedení obdobně také pro sčí
tání obojích závodů.

Udižal v. r.

13.

Vyhláška ministra vnitra 
ze dne 18. ledna 1930

o změnách úředních názvů měst, obcí, osad 
a částí osad, povolených v roce 1929.

Podle §u 5 zákona ze dne 14. dubna 1920, 
č. 266 Sb. z. a n., o názvech měst, obcí, osad a 
ulic, jakož i označování obcí místními tabul
kami a číslování domů, vyhlašuji, že v roce 
1929 byly povoleny tyto změny úředních 
názvů míst:

V zemi české:
1. Pro osadu, utvořenou sloučením osad Ma

lého Újezda a Školky, tvořících místní obec 
Malý Újezd v politickém okresu mělnickém, 
ustanoven byl název Malý újezd, kte
rýžto název je též názvem místní obce.

2. Pro místní obec, vzniklou sloučením míst
ních obcí Chomutova a Horní Vsi v politickém 
okresu chomutovském, stanoven název Cho
mutov, německy K o m o t a u.

3. Pro místní obec, vzniklou sloučením míst
ních obcí Karlových Varů a Tuhnic v politic
kém okresu karlovarském, stanoven název 
Karlovy Vary, německy K a r 1 s b a d.

4. Název obce a osady Kerhartic v politic
kém okresu lanškrounském změněn byl na 
Kerhartice nad Orlicí.

5. Pro osadu, utvořenou sloučením osad Stře- 
kova, Novosedlic a Kramol, tvořících místní 
obec Střekov v politickém okresu Ústí n. L., 
stanoven byl název Střekov, německy 
S c h r e c k e n s t e i n, kterýžto název je 
též názvem místní obce; pro část (čtvrt) nové 
jednotné osady, kterou tvoří bývalá osada 
Střekov, stanoven název Střekov L, ně
mecky Schreckenstein I., pro část, 
kterou tvoří bývalá osada Novosedlice, sta
noven název Střekov II., německy 
Schreckenstein II., a pro část,

. kterou tvoří bývalá osada Kramoly, sta- 
í noven název Střekov III., německy 
| Schreckenstein III.
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