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174. 175.

Vládní nařízení 
ze dne 5. prosince 1930,

kterým stanoví se celní přirážka k celní sazbě 
na vepřový dobytek.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle 3. odstavce poznámky za sazebním 
číslem 70 celního sazebníku, stanovené záko
nem ze dne 13. června 1930, č. 85 Sb. z. a n., 
jímž se mění celní sazebník pro československé 
celní území:

§ 1.
K celní sazbě s. č. 70 (vepřový dobytek) 

československého celního sazebníku stanoví se 
až na další celní přirážka Kč 267'— za 100 kg 
živé váhy.

§ 2.
Vládní nařízení ze dne 6. listopadu 1930, 

č. 152 Sb. z. a n., kterým stanoví se celní při
rážka k celní sazbě na vepřový dobytek, se 
zrušuje.

§ 3.
Nařízení nabývá účinnosti dnem 10. pro

since 1930; provede je ministr financí.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Slavik 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. Viškovský v. r. 
Dr. Czech v. r.
Dr. Spina v. r. 
Bechyně v. r.
Dr. Šrámek v. r.

Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností

ze dne 13. listopadu 1930 

o vysvědčeních odborné školy hostinské a ho
telové v Mariánských Lázních.

Podle ustanovení § 2, odst. 4., zákona ze dne
15. července 1927, č. 112 Sb. z. a n., kterým se 
zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostin
skou a výčepníckou, ustanovuji v dohodě s mi
nistry školství a národní osvěty a zemědělství:

§ I-
Vysvědčení o absolvování odboru hostin

ského při odborné škole hostinské a hotelové 
v Mariánských Lázních nahrazuje dvě léta a 
vysvědčení o absolvování odboru hostinského 
a hotelového při téže škole dva a půl roku za
městnání pomocnického, potřebného pro prů
kaz způsobilosti k nastoupení živnosti hostin
ské a výčepnické.

§ 2.
žákům, kteří do účinnosti této vyhlášky 

absolvovali odbor hostinský, případně i odbor 
hotelový zmíněné školy, avšak před vstupem 
do ústavu řádně neukončili dobu učební v živ
nosti hostinské a výčepnické, nahrazuje vy
svědčení o absolvování těchto odborů pouze 
dobu učební.

§ 3.
(i) Vysvědčení o absolvování odboru hostin

ského buďtež opatřena touto doložkou:
„Toto vysvědčení nahrazuje podle ustano

vení § 2, odst. 4., zákona ze dne 15. července 
1927, č. 112 Sb. z. a n., kterým se zavádí prů
kaz způsobilosti pro živnost hostinskou a vý-
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čepnickou,. dvě léta zaměstnání pomocnického, 
potřebného pro průkaz způsobilosti.“

(2) Vysvědčení o absolvování odboru hostin
ského a hotelového buďtež opatřena touto do
ložkou :

„Toto vysvědčení nahrazuje podle ustano
vení § 2, odst, 4., zákona ze dne 15. července 
1927, č. 112 Sb. z. a n., kterým se zavádí prů
kaz způsobilosti pro živnost hostinskou a vý- 
čepnickou, dva a půl roku zaměstnání po
mocnického, potřebného pro průkaz způsobi- 
losti.“

(3) Vysvědčení pro. žáky, uvedené v § 2, 
buďtež opatřena touto doložkou:

„Toto vysvědčení nahrazuje podle ustano
vení § 2, odst. 4„ zákona ze dne 15. července 
1927, č. 112 Sb. z. a n., kterým se zavádí prů
kaz způsobilosti pro živnost hostinskou a yý- 
čepnickou, průkaz řádného ukončení poměru 
učebního v živnosti hostinské a výčepnické.“

Dr. Matoušek v. r.

Státní tiskárna v Praze.


