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§ 2.
Vedle podmínek, stanovených pro prodej
Mhu denaturovaného obecným denaturačním
prostředkem v příloze B k §u 2, II. vynesení
býv. rak. min. fin. ze dne 21. července 1899,
č. 180 ř. z. (v příloze B k §u 1, II. nařízení
býv. uh. min. fin. č. 66.630/1899 P. M., vy
dané nařízením býv. uh. min. fin. č. 69.210/
1899 P. M., P. K. č. 22/1899) může minister
stvo financí stanovití pro prodej tohoto lihu,
jakož i pro jeho odběr a používání ještě další
kontrolní podmínky za tím účelem, aby se zne
možnilo zneužívání tohoto lihu k lidskému
požívání.
§ 3.
O) Tím se mění a doplňují podmínky pro
zproštění lihu od daně z lihu, stanovené pří
lohou B k §u 2, II. vynesení býv. rak. min.
fin. č. 130/1899 ř, z. (přílohou B k §u 1, II.
nařízení býv. uh. min. fin. č. 66.630/1899
P. M., vydanou nařízením býv. uh. min. fin.
č. 69.210/1899 P. M., P. K. č. 22/1899), jakož
i vlád. nařízením č. 121/1929 Sb. z. a n.
(-) Nařízení toto nabývá účinnosti dnem
vyhlášení a provede je ministr financí.
Udržal y. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostáiék v. r.
Dr. Siávik v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Vládní nařízeni
ze dne 7. listopadu 1930,
kterým se odkládá všeobecné sestavení no
vých seznamů vnucených správců.
Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. XLI uvozovacího zákona k exekuční
mu řádu ze dne 27. května 1896, č. 78 ř. z.:
§ 1.
(!) Seznamy vnucených správců, jež podle
§ 156 jednacího řádu pro soudy, minister
ského nařízení ze dne 5. května 1897, č. 116
ř. z., a vládního nařízení ze dne 4. září 1925,
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č. 188 Sb. z. a n., měly soudy sestaviti v roce
1930, buďtež nově založeny až v roce 1935.
(2) Do té doby jest používat! dosavadních
seznamů. Bude-li toho třeba, buďtež doplněny
a opraveny podle § 156, odst. 3., jednacího
řádu.
§ 2.
Toto vládní nařízení provede ministr spra
vedlnosti.
Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Slavik v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.
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Vládní nařízení
ze dne 7. listopadu 1930
o zkouškách učitelské způsobilosti pro nižší a
vyšší ovocnické, vinařské a zahradnické školy.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 9 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 281
Sb. z. a n,, jímž se upravuje správa zeměděl
ského školství a dozor na ně:
Zkoušky učitelské způsobilosti.
§ 1.
Učitelské způsobilosti pro nižší školy ovoc
nické, vinařské a zahradnické a učitelské způ
sobilosti pro odborné předměty z oboru ovocnictví, vinařství a zahradnictví na vyšších
školách ovocnických, vinařských a zahradnic
kých se nabývá zkouškami před „Státní zku
šební komisí pro učitelství na školách ovoc
nických, vinařských a zahradnických^. Tato
zkušební komise se zřizuje při státní zkušební
komisi pro učitelství na školách zemědělských
a lesnických, ustanovené podle vládního na
řízení ze dne 22. prosince 1925, č. 287 Sb. z.
a n., o zkouškách kandidátů učitelství nižších
škol hospodářských.
Zkušební komise.

§ 2.
(!) Zkušební komise se skládá z předsedy,
místopředsedy a ze zkušebních komisařů. Je
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nejméně pětičlenná. Předseda a místopředseda
mohou býti zároveň zkušebními komisaři.
(2) Předsedou zkušební komise je předseda
státní zkušební komise pro učitelství na ško
lách zemědělských a lesnických. Místopřed
sedu a ostatní členy zkušební komise jmenuje
z odborníků školských i prakticky činných mi
nistr zemědělství, a to zpravidla na dobu tří
let. Po uplynutí funkčního období může býti
jmenování člena komise obnoveno. Zaniklo-li
členství před uplynutím funkčního období,
jmenuje ministr zemědělství nového člena ko
mise pro zbytek období.
(3) Zkušební komise, jest orgánem mini
sterstva zemědělství, jemuž jest přímo pod
řízena.
(!) Potřebný počet senátů zkušební komise
a jejich sídla určuje ministr zemědělství.
Podmínky pro připuštění ke
zkoušce učitelské způsobilosti.
§ 3.
(i) Kandidátu učitelství na ovocnických, vi
nařských a zahradnických školách jest doložiti vlastní rukou psanou žádost za připuštění
ke zkoušce těmito doklady:
1. Křestním nebo rodným listem.
2. Průkazem o státním občanství republiky
československé podle vyhlášky ministra vni
tra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 Sb. z. a n.
3. Vysvědčením zachovalosti, vydaným do
movskou obcí; vysvědčení musí býti potvrzeno
politickým (státním policejním) úřadem I. sto
lice.
4. Vysvědčeními o studiích a zkouškách:
a) vysvědčením maturitním buď ze vše
obecné školy střední nebo z vyšší školy hospo
dářské, případně vyšší školy ovocnické, vinař
ské a zahradnické a
b) vysvědčením o absolvování odboru země
dělského, resp. odboru zemědělského inženýr
ství vysokých škol zemědělských se všemi pře
depsanými zkouškami prospěchovými i stát
ními nebo jiné vysoké školy, pokud by dávala
potřebnou míru vzdělání v oboru ovocnickém,
vinařském nebo zahradnickém.
5. Vysvědčením o nejméně tříleté praksi
ovocnické, vinařské a zahradnické při výkon
ném zemědělství po absolvování všeobecné
školy střední, případně vyšší školy zemědělské
(hospodářské nebo ovocnické, vinařské a za
hradnické) nebo vysoké školy zemědělské.
Předpokládá se stejnoměrné rozvržení všech
tří druhů této prakse.

6. Vysvědčením o úspěšném absolvování pe
dagogického semináře pro vzdělání učitelů
škol zemědělských, je-li tento již aspoň dva
roky zřízen.
7. Podrobným vlastním životopisem, který
se kandidátům nevrací.
(2) V žádosti za připuštění ke zkoušce
uvede kandidát druh škol (nižší neb vyšší),
pro které hodlá dosáhnouti učitelské způsobi
losti, a kandidát učitelství na vyšších školách
též skupinu předmětů, kterou si vyvolil.
§ 4.
O žádostech za připuštění ke zkoušce, dolo
žených plně vyhovujícími doklady, rozhodne
zkušební komise, v pochybných případech roz=hoduje o žádostech na návrh zkušební komise
ministerstvo zemědělství.
Zkušební předměty.
§ 5.
V) Kandidáti učitelství se zkoušejí z věd
a nauk ovocnických, vinařských a zahradnic
kých podle stavu současné vědy, při čemž se
přihlíží především ku praktickým znalostem
kandidátovým a zvláště k tomu, jak by jich
dovedl používati při' vyučování.
(2) Vědomosti kandidátů ve všeobecně vzdě
lávacích předmětech, zvláště v jazyce vyučo
vacím, se rovněž při zkoušce posuzují.
(3) Při zkoušení kandidátů z odborných
předmětů ovocnických, vinařských a zahrad
nických se přihlíží k jejich základním vědo
mostem přírodovědeckým a národohospodář
ským, při zkoušení z vychovatelství a z vyučovatelství k jejich teoretickým základům
z psychologie a logiky.
§ 6.

(1) Kandidáti učitelství na nižších školách
ovocnických, vinařských a zahradnických se
zkoušejí z těchto předmětů: '
a) ovoenictví a technologie ovoce a zeleniny,
b) vinařství a sklepního hospodářství,
c) zelinářství a květinářství,
d) sadovnictví a pěstování okrasných dře
vin,
e) spravovědy a účetnictví,
f) základů vychovatelství a vyučovatelství.
(2) Pro kandidáty učitelství na vyšších ško
lách ovocnických, vinařských a zahradnických
určují se zkušební předměty podle těchto
skupin:
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I. skupina.
Hlavní předměty:
a) ovocnictví,
b) vinařství.
Vedlejší předměty:
a) encyklopedie sklepního hospodářství a
technologie ovoce a zeleniny,.
b) nauka o organisaci podniků ovocnických
a vinařských.
II. skupina.
Hlavní předměty:
a) zelinářství,
b) květinářství.
Vedlejší předměty:
a) pěstování okrasných dřevin,
b) nauka o organisaci podniků zahradnic
kých.
III. skupina.
Hlavní předměty:
a) sadovnictví a kreslení,
b) pěstování okrasných dřevin.
Vedlejší předměty:
a) encyklopedie květinářství a zelinářství,
b) nauka o organisaci podniků zahradnic
kých.
IV. skupina.
Hlavní předměty:
a) sklepní hospodářství,
b) technologie ovoce a zeleniny.
Vedlejší předměty:
a) encyklopedie ovocnictví a vinařství,
b) nauka o organisaci podniků ovocnických
a vinařských.V.
V. skupina.
Hlavní předměty:
a) spravověda,
b) účetnictví.
Vedlejší předměty:
a) encyklopedie ovocnictví, vinařství a za
hradnictví,
b) národní hospodářství,
c) obchodní nauka zemědělská a družstev
nictví.
U kandidátů všech výše uvedených skupin
jsou ještě hlavním předmětem základy vy
chovatelství a vyučovatelství.
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Zkušební ř á d, j e d n a c í ř á d, zku
šební t a x a, h o n o r á ř e.
§ 7Zkušební řád pro státní zkušební komisi,
zkušební taxu, určenou k úhradě nákladů
s výkonem zkoušky spojených a honoráře
členů zkušební komise stanoví a další podrobné
předpisy, učitelských zkoušek se týkající,
vydá ministerstvo zemědělství, a to, pokud
jde o zkušební taxu a honoráře členů zkušební
komise, v dohodě s ministerstvem financí.
Ustanovení přechodná a zá
věrečná.
§ 8.
Tímto nařízením se zrušují všechny dosa
vadní předpisy o zkouškách způsobilosti kan
didátů učitelství na ovocnických, vinařských
a zahradnických školách, zejména nařízení
ministerstva orby ze dne 9. července 1877,
č. 63 ř. z., a ze dne 28. února 1879, č. 36 ř. z.,
o zkouškách způsobilosti pro učitelství ovoc
nictví, vinařství a sklepního hospodářství na
školách ovocnických a vinařských nebo na
takových zemědělských školách, které ustano
vují pro tento předmět vlastní učitele.
§ 9Učitelé a kandidáti učitelství na ovocnic
kých, vinařských a zahradnických školách,
kteří nabyli učitelské způsobilosti podle dosa
vadních předpisů, zmíněných v § 8, nejsou
povinni podrobiti se zkoušce podle tohoto na
řízení, ani dodatečně doplniti podmínky nově
požadované tímto nařízením.
§ 10.
Toto nařízení se vztahuje i na zemi Podkarpatoruskou, pokud nebude zákonem jejího
sněmu v mezích jeho působnosti jinak usta
noveno.
§ liToto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr zemědělství.
Udržal v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Beneš v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Slávik v. r.
Dr Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Dérer v. r.
Cr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.
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