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lice podle národohospodářského významu do
tčených zájmů o opatřeních k ochraně ložiska
a po případě stanoví lhůtu k jejich provedení.
§ 6.
(!) Kutání na živice a jejich těžba, zejména
hlubinné vrtání, jakož i doprava hmot získa
ných při tom, musí se prováděti podle provoz
ního plánu, schváleného báňským revírním
úřadem.
(2) Při zkoumání plánu jest přihlížeti
hlavně k tomu, aby kutné dílo a celé zařízení
provozu bylo účelné a zužitkování živic co
možná úplné.
§ 7.
O umístění potrubí pro tekuté a plynné ži
vice, elektrického vedení a jiných podobných
zařízení platí vedle příslušných jiných před
pisů ustanovení § 99, odst. 2. a 3., obecného
horního zákona.
§ 8.
Ustanovení všeobecných trestních zákonů
a řádů vztahujících se k telegrafům nebo je
jich příslušenství platí obdobně také ohledně
zařízení k těžbě živic.
§ 9.
(U Báňské hejtmanství trestá pokutou od
100 do 1000 Kč a podle okolností i dočasným
nebo trvalým odnětím práva těžiti živice:
1. toho, kdo neprovede pravoplatně naří
zená opatření k ochraně ložiska živic ve lhůtě
ustanovené (§ 5) ;

stávají se úplnými ve smyslu §§ 22 a 123
obecného zákona horního, zaniknou-li kutiska
nebo dolová pole třetích osob.
(2) Výhradná kutiska a propůjčená pole do
lová soukromých podnikatelů, která podle
ustanovení zákona č. 197/1920 Sb. z. a n. ne
zahrnují právo hledati a těžiti živice, stanou
se dnem, kdy tento zákon vstoupí v účinnost,
úplnými ve smyslu obecného horního zákona,
pokud tím nejsou dotčena oprávnění státu,
mezitím nabytá. Jinak stanou se úplnými te
prve zánikem těchto státních oprávnění.
(3) Kutiska platně ohlášená dříve, než zá
kon č. 197/1920 Sb. z. a n. se stal účinným,
jakož i všeobecná kutací povolení vůbec po
kládají se bez dalšího za úplná ve smyslu
obecného horního zákona.
§ 11.
Zpracování (čištění) vytěžených živic smí
se díti za šetření předpisů zákona ze dne 26.
května 1882, č. 55 ř. z., případně uh. zák. čl.
XVIII. z roku 1882 ve znění zákona ze dne
4. dubna 1924, č. 75 Sb. z. a n., o dani z mine
rálních olejů.
§ 12.
Úkony uložené v tomto zákoně báňskému
revírnímu úřadu vykonává na Slovensku báň
ský komisariát a není-li zřízen, báňský kapitanát; úkony báňského hejtmanství vykonává
na Slovensku báňský kapitanát. V Podkar
patské Rusi obstarává až do jinaké zákonné
úpravy úkony báňského revírního úřadu a
báňského hejtmanství podle tohoto zákona
báňský úřad I. stolice.

2. podnikatele, kteří, vyjímajíc případy na
léhavé nutností, bez úředního povolení se
uchýlí od schváleného plánu provozního
(§ 6);

§ 13.
Zákon tento provede ministr veřejných
prací v dohodě se súčastněnými ministry.

3. podnikatele, v jejichž závodě živice při
otvírce, těžení nebo dopravě vedením přijdou
na zmar úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

T. G. Masaryk v. r.
v. r.
Srba v. r.

Švehla

(2) Pokuty plynou do revírní bratrské po
kladny, kterouž báňské hejtmanství určí.

304.
§ 10.
Zákon ze dne 19. prosince 1924
(i) Báňská oprávnění československého
státu, omezená podle ustanovení §u 6 zákona o zřizování a rozšiřování pivovarských pod
č. 197/1920 Sb. z. a n. jen na kutání a těžbu
niků v obcích sousedících s městem Plzní.
živic a týkající se území, kde již před česko
slovenským státem obdržely osoby třetí výNárodní shromáždění republiky českoslo
hradná kutiska nebo propůjčená dolová pole, ) venské usneslo se na tomto zákoně:
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C) Na území obcí Bolevce, Božkova, Doubravky, Doudlevců, Lobez a Skvrňan v poli
tickém okrese plzeňském nelze po dobu dva
ceti let ode dne, kdy tento zákon nabude účin
nosti, zřizovati a rozšiřovati pivovarských
podniků. Po této době lze na území jmenova
ných obcí zřizovati a rozšiřovati pivovarské
podniky jen s předchozím svolením, které
udílí se zřetelem na ochranu označení původu
plzeňského piva ministerstvo průmyslu, ob
chodu a živností v dohodě s ministerstvem
vnitra po vyslechnutí těch, kdož mají zájem
na této ochraně.
(-) Ustanovení předchozího odstavce ne
vztahují se na rozšiřování pivovarských pod
niků, které v den účinnosti tohoto zákona jsou
již zřízeny v městě Plzni.
(3) Pro posouzení otázky, zda jde o některé
z území v odstavci 1. uvedených, jest roz
hodný stav katastru a úřední název příslušné
obce v den 1. listopadu 1924.
§ 2.
živnostenský úřad nevezme na vědomí opo
vědí živnosti pivovarské a oznámení o zřízení
vedlejších závodů pivovarských a odepře
schválení příslušných provozoven, pokud opo
vědí, oznámení neb žádosti o schválení provo
zoven odporují ustanovením § 1.
§ 3.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vy
hlášení. Vztahuje se též na opovědí živností,
oznámení o zřízení vedlejších závodů a žádosti
o schválení provozoven, podané po 1. září
1924.
§ 4Ministrům průmyslu, obchodu a živností a
vnitra se ukládá, aby ve shodě se zúčastně
nými ministry zákon tento provedli.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Novák v. r.
Malypetr v. i.

305.
Zákon ze dne 22. prosince 1924
o prozatímní úpravě obchodních styků
s cizinou.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby se souhlasem pre
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sidenta republiky uváděla vyhlášením ve Sbír
ce zákonů a nařízení v prozatímní platnost
obchodní smlouvy s cizími státy v době od
1. února 1924 až do 30. června 1925 sjednané,
v nichž se cizím státům za přiměřené vzá
jemné výhody poskytují též úlevy z cel plat
ného autonomního celního tarifu.
§ 2.
Vláda jest povinna obchodní smlouvy uve
dené podle tohoto zákona v prozatímní plat
nost předložití bez prodlení Národnímu shro
máždění se žádostí za dodatečné schválení. Ve
Sbírce zákonů a nařízení bude bez prodlení
vyhlášeno, jestliže smlouva Národním shro
mážděním schválena nebyla a tudíž od doby,
kdy jedna z obou sněmoven na odepření sou
hlasu se usnesla, prozatímní platnosti po
zbyla. Rovněž tak bude vyhlášeno, kdy smlou
va po schválení Národním shromážděním byla
ratifikována a nabývá mezinárodní platnosti.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
§ 4.
Provésti tento zákon- ukládá se všem čle
nům vlády.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Habrman v. r.
Malypetr v. r.
Udržal v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Bečka v. r.
Novák v. r.

Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.

Dr. Markoviě v. r.,
též za ministra Dra Kállaye.

306.
Zákon ze dne 19. prosince 1924,
kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne
16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla
vláda zmocněna zřizovati státní policejní
úřady.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Platnost zákona ze dne 16. března 1920,
č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna
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