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nistr veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy.

Udržal v. r.

p) pekařů,
q) natěračů a lakýrníků, malířů štítů a pís

ma, malířů pokojů.

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

Dr. Šrámek v. r,

88.

Vládní nařízení 
ze dne 26. června 1930 

o učňovském a pomocnickém zaměstnání cho
vanců „Komenského ústavu v Košicích^ a 

o vydávání příslušných vysvědčení.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 17, odst. 2., živnostenského zákona 
pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi ze 
dne 10. října 1924, č. 259 Sb. z. a n.:

§ 1.

Zaměstnání chovanců „Komenského ústa
vu v Košicích*1 jako učňů nebo pomocníků 
v dílnách ústavu při řemeslných výkonech vy
počtených v § 2 rovná se za podmínek níže 
uvedených řádnému zaměstnání učňovskému, 
případně, pomocnickému v příslušné živnosti.

§ 2.
Řemeslnými výkony podle § 1 jest rozuměti 

výkony:
a) kovářů,
b) strojních zámečníků,
c) klempířů,
d) kolářů,
e) košíkářů,
f) štolařů,
g) řezbářů,
h) soustružníků,
i) brašnářů, řemenářů,
k) čalouníků,
l) krejčí,

m) obuvníků,
n) holičů,
o) knihařů á výrobců galanterního zboží, 

pouzder a krabic,

§ 8.

Zaměstnání podle §§ 1 a 2 rovná se řádné
mu zaměstnání učňovskému, případně pomoc
nickému v příslušné živnosti jen tehdy, dě- 
je-li se za návodu osob, které mají průkaz 
způsobilosti pro příslušnou živnost anebo ji
nak mají dostatečné odborné vzdělání.

§ 4.
(1) Trvalo-li zaměstnání jako učňů nebo 

pomocníků v dílnách ústavu po dobu, která 
platí podle zákona č. 259/1924 Sb. z. a n. pro 
učební poměr, případně pro zaměstnání po- 
mocnické v řemeslné živnosti, odpovída
jící tomu kterému řemeslnému výkonu 
podle § 2, může vrchní ředitel, pověřený 
správou „Komenského ústavu v Košicích** 
podle § 7 nařízení vlády republiky Čes
koslovenské ze dne 14. listopadu 1919, 
č. 609 Sb. z. a n., jímž se zrušuje naří
zení ministra s plnou mocí pro správu Sloven
ska ze dne 22. února 1919, č. 136 Sb. z. a n„ 
o přeměně státní polepšovny v Košicích, vy
dali o něm vysvědčení, v němž nutno pozna- 
menati, že zaměstnání se dělo za návodu osn- 
by, která měla průkaz způsobilosti pro pří
slušnou živnost anebo jinak dostatečné odbor
né vzdělání.

(2) K vysvědčením o zaměstnání učňov
ském budiž mimo to připojena tato doložka:

„Toto vysvědčení nahrazuje podle § 17, 
odst. 2., živnostenského zákona pro území Slo
venska á Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 
1924, č. 259 Sb. z. a n„ a podle vládního naří
zení ze dne 26. června 1930, č. 88 Sb. z. a 
n., jsou-li tu zákonné předpoklady, průkaz 
řádně ukončeného poměru učebního pro ře
meslnou živnost.......... .....“

(3) K vysvědčením o zaměstnání pomoc
nickém budiž připojena.tato doložka:

„Toto vysvědčení nahrazuje podle § 17, 
odst. 2., živnostenského zákona pro území Slo
venska a Podkarpatské Rusi ze dne 10. října 
1924, č. 259 Sb. z. a n„ a podle vládního naří
zení ze dne 26. června 1930 č. 88 Sb. z. a n„ 
jsou-li tu zákonné předpoklady, průkaz řádně 
ukončeného zaměstnání pomocnického v ře
meslné živnosti............ ..........“

§ 5.
Do doby potřebné podle § 4 k dosažení vy

svědčení o zaměstnání učňovském, případně
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pomocnickém, jest započítati dobu, kterou 
chovanec „Komenského ústavu v Košicích" 
dříve než byl do ústavu přijat, pobyl v řád
ném učňovském, případně pomocnickém po
měru v té řemeslné živnosti, ve které po při
jetí do ústavu byl dále jako učeň, případně 
jako pomocník zaměstnán.

§ 6.
Byl-H chovanec propuštěn z ústavu před 

uplynutím doby stanovené pro učební poměr, 
případně pro zaměstnání pomocnické v řeme
slné živnosti, odpovídající tomu kterému vý
konu podle § 2, započítává se doba v ústavu 
ztrávená do celkové doby učební, případně po
mocnické.

§ 7.
C1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 

vyhlášení.

(2) Provésti je přísluší ministru průmyslu, 
obchodu a živností v donodě s ministry spra
vedlnosti a sociální péče.

Udržal v. r.
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. 
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

Vládní nařízení 
ze dne 26. června 1930

o úpravě licenčního poplatku ze zboží č. 644 

celního sazebníku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 7 zákona ze dne 15. července 1919, 
c. 414 Sb. z. a n., jímž se zavádí monopol vý
bušných látek:

§ 1.
Licenční poplatek ze zboží č. 644 celního 

sazebníku stanoví se takto:

1. Nábojnice, nábojky a náboje, vše se vsa
zenou roznětkou (s t. zv. středním roznětem) 
za 1 kg čisté váhy 10-— Kč,

2. ostatní, za 1 kg čisté váhy 40-_Kč.

§ 2.

Tím se mění příslušná ustanovení vládního 
nařízení ze dne 3. února 1921, č. 46 Sb. z. a n., 
o výši licenčního poplatku ze zboží č. 644 cel
ního sazebníku.

§ 3.
Nařízení toto nabývá účinnosti osmého dne 

po vyhlášení. Provede je ministr financí po 
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností.

Udržal v. r.
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. 
Bradáč v. r.
Dr. Czech v. r. 
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r. 
Dr. Franke v. r.

Dr. Šrámek v. r.

90.

Vládní nařízení 
ze dne 26. června 1930 

o úpravě cla na zboží saz. čís. 643 a 644 cel
ního sazebníku.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona že dne 12. srpna 1921, č. 
o49 Sb.^z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby 
zatímně upravila obchodní styky s cizinou:

§ 1.
Součinitel 10 k základní celní sazbě 100-__

Kč na zboží saz. čís. 643 a k základní celní 
sazbě 145-— Kč na zboží saz. čís. 644 celního 
sazebníku zvyšuje se na součinitel 20.

§ 2.
Nařízení toto nabývá účinnosti osmého dne 

po vyhlášení. Provede je ministr financí po 
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a 
živností.

Udržal v. r.

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

Dr. Šrámek v. r.


