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105.
Vládně nariadenie 

zo dňa 26. mája 1925 
o preukaze zvláštnej spósobilosti pri kon- 
cessovaných živnostiach uvedených v § 37,
odst. 1., živnostenského zákona pre územie
Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. 

októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n.

Vláda Československem republiky nariaďuje 
podl’a § 37, odst. 1., zákona zo dňa 10. októbra 
1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona 
pre územie Slovenska a Podkarpatskej E,nsi):

§ 1.
Preukaz zvláštnej sposobilosti bud’ podaný 

pri týchto koncessovaných živnostiach, a sice 
takto:

I. O živnostiach tlačových.
C1) žiadatelia o koncessiu k živnostiam, 

uvedeným v § 22, pol. 1., zák. č. 259/1924 Sb. 
z. a n., ktoré sa vztahuj ú na rozmnožovanie 
literárnych alebo uměleckých výrobkov me
chanickým alebo chemickým spósobom (tla- 
čiarne knih, médi-, ocelo-, drevorytín; ka- 
menotlačiarne a podobné, v to rátajúc šlapacie 
lisy), majú sa vykázat’ vysvědčením o viac- 
ročnom praktickom zaměstnaní v príslušnej 
živnosti.

(2) Tiež žiaaatelia o koncessiu k živnostiam, 
uvedeným v § 22, pol. 2., zák. č. 259/1924 Sb. 
z. a n. (požičiavarne věcí v § 1 uvedených a

provodzovanie čítarní), majú sa vykázat’ vše
obecným vzděláním, ktoré postačuje ku pro- 
vodzovaniu týchto živností.

II. O kominároch.
žiadatelia o koncessiu k živnosti kominár-

skej, uvedenej v § 22, pol. 7., zák. č. 259/1924 
Sb. z. a n., vykážte sa riadnym vyučením živ
nosti a aspoň dvojročným praktickým zaměst
náním v živnosti.

III. O čističoch stok.
žiadatelia o koncessiu k živnosti čističov 

stok (prietočníckej), uvedenej v § 22, 
pol. 8., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n., vykážte sa 
aspoň dvojročným praktickým zaměstnáním 
v živnosti.

IV. O výrobě a předají zbraní a střeliva.
í1) žiadatelia o koncessiu k uvedeným 

v § 22, pol. 10., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. živ
nostiam výroby a predaja zbraní a střeliva 
vykážte sa aspoň dvojročným praktickým za
městnáním v príslušnom živnostenském zá
vode.

(2) Ak ide o koncessiu k výrobě a predaju 
střelných zbraní, žiadatel’ okrem toho musí 
preukázať, že sa príslušnej živnosti riadne vy
učil.

V. O výrobě a predaji ohňostrojného mate
riálu, ohňostrojných telies a všelijakých prí- 

pravkov trhacích.
X1) žiadatelia o koncessiu k živnostiam vý

roby a predaja ohňostrojného materiálu a
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ohňostrojných telies, uvedeným v § 22, 
pol. 11., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n., preukážte 
potřebné vědomosti z pyrotechniky preuka- 
zom predchádzajúceho, aspoň jednoročného 
zamestnania v příslušných živnostiach alebo 
preukazom získaných chemicko-technických 
odborných vědomostí.

(2) žiadatelia o koncessiu k výrobě trha
cích preparátov nech preukážu svoju zvláštnu 
sposobilosť vysvědčením o náležitých vedomo- 
stiach chemických a preukazom o najmenej 
j ednoročnom zaměstnaní v podobnej dielni.

(s) Preukaz zvláštnej sposobilosti spome- 
nutý v predchádzajúeich odstavcoch nahra- 
ďuje sa vo všetkých případech vysvědčením 
o vykonanej druhej štátnej zkúške z odboru 
chemicko-technického inženierstva na niekto- 
rej tunajšej vysokej škole technickéj alebo 
diplomem o doktoráte technických vied s che- 
miou jako disertačným oborom niektorej tu
najšej vysokej školy technickej alebo diplo
mem o doktoráte filozofie s chemiou jako di
sertačným oborom alebo diplomem o dokto
ráte prírodných vied niektorej tunajšej uni
verzity alebo vysvědčením dospělosti alebo 
vysvědčením o úspešnom absolvovaní posled- 
ného ročníku chemického oddelenia vyššej 
priemyselnej školy alebo na niektorej štátnej 
priemyselnej škole. VI.

VI. O výrobě jedov a príprave látoh a při
prav kov, určených za, lieley, ako aj o předají 
obidvoch věcí, nakoVko nie je výlučné vykra
dený lekárnikom; potom o výrobě a predaji 

strojených vod minerálnych.

(!) Uchádzači o koncessiu k uvedenej 
v § 22, pol. 14., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. vý
robě j edov, príprave látok a prípravkov k lie- 
čivým účelom a výrobě stroj enej minerálnej 
vody majú s preukazom o najmenej dvojroč- 

. nom zaměstnaní v niektorom chemickom labo- 
ratoriume alebo v niektorom chemicko-farma- 
ceutickom laboratoriume alebo v niektorom 
živnostenskom závode, ktorý sa zaoberá pred- 
metom tohoto oprávnenia, alebo v niektorej 
lekámi, předložit’ vysvedčenie o vykonanej 
druhej štátnej zkúške z oboru chemicko- 
technologického inženierstva na niektorej tu
najšej vysokej škole technickej alebo diplom 
o doktoráte technických vied s chemiou jako di
sertačným oborom niektorej tunajšej vysokej 
školy technickej, alebo diplom o doktoráte 
filozofie s chemiou jako disertačným oborom 
alebo diplom o doktoráte prírodných vied nie
ktorej tunajšej univerzity alebo diplom magi
stra farmacie niektorej tunajšej univerzity

alebo vysvedčenie dospělosti alebo vysvedče
nie o úspešnom absolvovaní posledného roč
níku chemického oddelenia vyššej priemyslo- 
Vej školy na niektorej štátnej priemyslovej 
škole.

(2) žiadatelia o koncessiu ku predaju jedov, 
uvedených v odst. 3., musia preukázať, že 
alebo

a) absolvovali s úspechom 4 nižšie triedy 
niektorej školy strednej alebo niektorú školu 
odbornú tejto škole rovnocenná alebo

b) iným sposobom, obzvláště dlhším za
městnáním v niektorej živnosti, ktorá má 
právo obchodovat’ jedami alebo liečivy jed ob
sahuj úcimi, alebo v niektorej tovární chemi- 
ckej získali dostatečných vedoňiostí o jedoch 
a o tom, ako sa s nimi má zachádzať.

(3) Za jed sa pokládá:
a) arzen či utrejch a rozné slúčeniny tento 

jed obsahujúce;
b) slúčeniny antimonové, chlór a kyslík 

obsahujúce;
c) kysličníky a soli živého síríebra (ráta- 

júc k nim i slúčeniny živého striebra s chió- 
rom, brómom a jódom);

d) biely fosfor;
e) bróm;
f) kyanovodík a přípravky kyanovodík ob

sahuj úce vynímajúc žltú a červená krvnú sol’;
g) prudko účinkuj úce přípravky z jedova

tých rastlín a zvierat alebo umele vyrobené, 
jako alkaloidy, kuráre, kantaridin atď.

(4) žiadatelia o koncessiu k predaju látok 
a prípravkov za lieky, ďalej ku predaju stro
jených vod minerálnych, nakofko predaj 
týchto výrobkov nie je vykradený lekárnikom, 
vykážte sa všeobecným vzděláním, ktoré po
stačuje k provodzovaniu týchto živností, ako 
aj praktickým, aspoň dvojročným zaměstná
ním.

VIL O instalovaní plynovodov a domových 
vodovodov.

(i) žiadatelia o koncessiu k živnosti inšta- 
lovania plynovodov a domových vodovodov 
preukážte:

a) vyučenie sa živnosti inštalovania plyno- 
a vodovodov alebo živnosti strojnické] alebo 
zámočníckej alebo klampiarskej alebo živnosti 
kováča médi a

b) štyrročné zamestnanie pri inštalačnýcli 
prácach svojho oboru.,.
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(2) Miesto tohoto preukazu nastupuje vo 
spojení s výkazom o tom, že bolí aspoň po 
2 roky zaměstnaní při inštalačných prácach 
prináležiacich do ich oboru, vysvedčenie 
o prvej štátnej zkúške z odboru stroj ného 
alebo elektrotechnického . inženierstva, vyko- 
nanej na niektorej vysokej tunajšej škole 
technickej, alebo vysvedčenie o jednotlivých 
prospěchových zkúškach vykonaných zo všet- 
kých predmetov tejto štátnej zkúšky s úspě
chem aspoň dostatečným, v oboch prípadoch 
však vedl’a toho yysvedčenie o úspešnom vy
konaní prospěchových zkúšok z nauky o stro- 
joch, zo stavby stroj ov a z mechanickéj 
technologie, alebo

vysvedčenie o vykonanej prvej štátnej 
zkúške na vysokej tunaj šej škole banskej ale
bo vysvedčenia o jednotlivých prospěchových 
zkúškach vykonaných zo všetkých predmetov 
tejto štátnej zkúšky s úspěchom aspoň dosta
tečným, v oboch prípadoch však vedl’a toho 
vysvedčenie o úspešnom vykonaní prospěcho
vých zkúšok z nauky o stroj och baníckych a 
hutnických, alebo

vysvedčenie o druhej štátnej zkúške 
z oboru inženierského staviteFstva vodohospo
dářského a kulturného, drievejšieho odboru 
kulturného inženierstva, drievejšieho odboru
stavebného inženierstva na niektorej tunajšej 
vysokej škole technickej, alebo

vysvedčenie dospělosti alebo vysvedčenie 
o úspešnom absolvovaní posledného ročníku 
strojnického alebo elektrotechnického oddele- 
nia vyššej priemyselnej školy na niektorej 
štátnej priemyselnej škole, konečne'

vysvedčenie na odchodnú majstrovskej 
školy strojníckej alebo elektrotechnickej na 
niektorej štátnej priemyselnej škole.

VIII. O výrobě a opravě parných kotlov.
žiadatelia o koncessiu k živnosti výroby a 

opravy parných kotlov, uvedenej v § 22, 
pol. 18., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n., nech spolu 
s výkazom o praktickom zaměstnaní v rečenej 
živnosti predložia vysvedčenie o prvej štátnej 
zkúške z odboru strojného inženierstva, vyko
nanej na tunajšej vysokej škole technickej, 
alebo vysvedčenie o prospěchových zkúškach 
vykonaných zo všetkých predmetov tejto 
štátnej zkúšky s úspechom aspoň dostateč
ným, v oboch prípadoch však vedla toho vy
svedčenie o úspešnom vykonaní prospěcho
vých zkúšok z nauky o stroj och, zo stavby 
stroj ov a z mechanickej technologie, alebo

vysvedčenie dospělosti alebo vysvedčenie 
o úspešnom absolvovaní posledného ročníku

strojnického oddelenia vyššej priemyselnej 
školy na niektorej štátnej priemyselnej škole.

IX. O podkovárstve.
(!) žiadatelia o koncessiu k živnostenské

mu provodzovaniu podkovárstva, uvedenému 
v § 22, pol. 20., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n., sú 
povinní preukázať svoju sposobilosť vysvěd
čením o úspešnej návštěvě vojenskej podko- 
várskej školy alebo občianskeho podkovár- 
ského kurzu alebo vysvědčením o podkovár- 
skej zkúške bez navštevovania kurzu.

(2) Organisačný poriadok občianskych pod- 
kovárskych kurzov, ako aj zkušobný poriadok 
pro zkúšky podkovárske bez absolvovania 
kurzov buď vyhlášený vo Sbierke zákonov a 
nariadení.

X. O živnostenskom ničení potkanov, myší, 
škodlivého hmyzu a pod. prostriedkami jedo

vatými.
žiadatelia o koncessiu k živnosti, uvedenej 

v § 22, pol. 21., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. 
(ničenie potkanov, myší, škodlivého hmyzu 
a pod. jedovatými prostriedkami), vykážte sa 
potřebnými odbornými vedomosťmi a prakti
ckými zkušenostmi.

XI. O provodzovaní pohřebných podnikov.
(!) žiadatelia o koncessiu ku provodzovaniu 

pohřebných podnikov, uvedenému v § 22, 
pol. 28., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n., vykážte 
sa všeobecným vzděláním, ktoré postačuje po
dlá příslušných miestnych pomerov a podl’a 
rozsahu vyžiadaných oprávnění ku provodzo
vaniu koncessie, ako aj náležitou praktickou 
sposobilosťou.

(2) žiadatel’ o koncessiu má menovite vy
svědčením úradného lekára podat preukaz, že 
je oboznámený s platnými předpisy a zdra- 
votne-policajnými ustánoveniami o exhumo- 
vaní, prevážaní a spalovaní mrtvol a o tom, 
ako třeba jednat, ak ide o mrtvoly osob, ze
mřelých nákazlivou nemocou.

XII. O závodoch provodzovaných po živno
stensky na výrobu a rozvádzanie elektriky 
k osvetVovaniu, ku převodu sily a k inému

živnostenskému i domácemu používaniu.
žiadatelia o koncessiu k živnosti uvedenej 

v § 22, pol. 24., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. 
výroby a rozvádzaniu elektriky k osvetlova- 
niu, ku převodu sily a k inému živnostenské
mu i domácemu používaniu preukážte po
třebná odbornú sposobilosť vysvědčením tu-
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najšej vysekej školy technickej alebo iného 
tunajšieho odborného učilišťa příslušného 
oboru alebo preukazom o dlhšoiji zaměstnaní 
v obore elektrotechnickom.

XIII. O živnosti zubných technikov.

Pre nastúpenie živnosti zubného technika, 
uvedenej v pol. 27. §u 22 zák. č. 259/1924 Sb. 
z. a n., sú směrodatné předpisy § 2 zák. zo 
dňa 14. apríla 1920, č. 803 Sb. z. a n., o zub- 
nom lekárstve a zubnej technike.

XIV. O živnosti výroby sódovej vody.

C1) žiadatelia o koncessiu k provodzovaniu 
živnosti výroby sódovej vody, uvedenej v pol.
35. §u 22 zák. č. 259/1924 Sb. z. a n., pre- 
ukážte aspoň dvojročné praktické zamestna- 
nie v živnosti výroby sódovej vody, v lekárni 
alebo v obchode s tovarom pri živnosti drogi
stické j.

(2) Tento preukaz móže byť nakradený vy
svědčením o úspešnej návštěvě štátneho alebo 
právom veřejnosti opatřeného neštátneho 
živnostenského učilišťa s denným vyučováním 
okrem živnostenských pokračovacích škol, ve
řejného alebo právom veřejnosti opatřeného 
jednoročného obchodného kurzu alebo takejto 
obchodnej školy, daťej vysvědčením o úspeš- 
nom absolvovaní 4 nižších tried niektorej 
státněj alebo právom veřejnosti opatrenej ne
státně j školy strednej, konečne vysvědčením 
o úspešnej návštěvě jednoročného učebného 
kurzu, spojeného s niektorou občianskou (mě
šťanskou) školou; pokial’ ide o absolventov 
občianskych škol na Slovensku a Podkarpat- 
skej Rusi, pri ktorých v době ich absolvova- 
nia dotyčným žiakom nebol sriadený jedno- 
ročný učebný kurz, postačí výnimečne miesto 
vysvedčenia o úspešnom absolvovaní jedno
ročného učebného kurzu, spojeného s niekto
rou občianskou školou, vysvedčenie o absol
vovaní úplnej občianskej školy s veskrz do
brým prospěchem vydané do 15. júla 1927 
v každom případe musí však mimo toho byť 
podaný preukaz aspoň šestimesačného prak
tického zamestnania pri výrobě sódovej vody.

(3) V predchádzajúcom odstavci spomenutý 
preukaz zvláštnej sposobilosti pokládá sa tiež 
vtedy za podaný, keď sa preukáže návštěva 
chemicko-technických predmetov na niektorej 
tunajšej vysokej škole alebo úspěšné absolvo
ván i e chemického oddelenia vyššej priemy- 
selnej školy na niektorej štátnej priemysel- 
nej škole alebo absolvovanie niektorej veřej-

nej alebo právom veřejnosti opatrenej ob
chodnej akademie (vyššej obchodnej školy).

XV. O vzduchoplavbe,

žiadatelia o koncessiu k živnostenskému 
provodzovaniu vzduchoplavby (pol. 36. §u 22 
zák. č. 259/1924 Sb. z. a n.) preukážte dosta
tečné odborné vzdelanie.

§ 2.

(!) O rovnocennosti vysvědčení, vydaných 
niektorým cudzozemským ústavom s vysved- 
čeniami, ktoré podťa prédpisu tohoto naria- 
denia poskytuj ú alebo čiastočne nahraďujú 
preukaz sposobilosti, rozhoduje v každom 
jednotlivom případe minister školstva a ná- 
rodnej osvěty v dohodě s ministrom priemy- 
slu, obchodu a živností, po případe v dohodě 
s inými zúčastněnými ministrámi.

(2) To isté platí o vysvedčeniach, ktoré 
boly vydané před 28. októbrom 1918 niekto
rým vyučovacím ústavom na území bývalého 
Uhorska.

(s) § 1 tohoto nariadenia vzťahuje- síutiež 
na vysvedčenia vydané niektorým tunajším 
vyučovacím ústavom v době od 28. októbra 
1918 do dňa, kedy toto nariadenie nadobudne 
platnosti.

§ 3.
(!) Akým sposobom má byť preukázaná 

zvláštna spdsobilosť k nastúpeniu koncessova- 
ných stavebných živností, uvedených v § 22, 
pol. 6., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n., stanovené 
je osobitným vládnym nariadením.

(2) Pri koncessovanej živnosti prostredko- 
vania služieb a miest, uvedenej v § 22, pol, 22., 
zák. č. 259/1924 Sb. z. a n., obsahuje § 30, 
odst. 2., cit. zákona předpis o preukaze zvlášt
nej sposobilosti.

§ 4.
O tom, ako sa má podávat’ preukaz zvlášt

nej sposobilosti pri veréjných obchodných 
spoločnostiach a komanditných spoločno- 
stiach, platí obdobné ustanovenie § 20 zák. 
č. 259/1924 Sb. z. a n. Ide-li o živnostenský 
podnik po továrnicky provodzovaný, postačí, 
podá-li sa preukaz zvláštnej sposobilosti zá
stupců (obchodvedúceho) (§ 38, odst. 4., zák. 
č. 259/1924 Sb. z. a n.).

§ 5.
(!) Nariadenie toto nadobudne účinnosti 

zároveň so zákonom č. 259/1924 Sb. z. a n.
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(2) Převedením jeho poveruje sa minister 
priemyslu, obchodu a živností v dohodě so zú
častněnými ministrami.

Švehla v. r.
Novák v. r.
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106.

č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre 
územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi) a 
vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925, 
č, 106 Sb. z. a n., pri preukaze učebnej doby 
v obchodnej živnosti preukaz učebnej doby za 
jeden rok z celkového predpísaného zamestna- 
nia učňovského v obchodnej živnosti."

§ 2.
(i) Vysvědčením o úspešnom absolvovaní 

veřej nej, po případe právom veřejnosti nada- 
nej školy obchodnej alebo verejnej, po případe 
právom veřejnosti nadanéj strednej školy 
(vyššie gymnázium ktoréhokotvek typu, 
vyššia reálka) nahraďuje sa úplné preukaz 
predpísanej učebnej doby v obchodnej živ
nosti.

Vládně nariadenie 
zo dňa 26. mája 1925, 

ktorým sa označujú učilištia, ichž vysvedčenia 
cele alebo z časti nahraďujú preukaz o učeb
nej době v obchodnej živnosti, po případe na
hraďujú preukaz o predpísanej služobnej 

době v obchodnej živnosti.

Vláda československej republiky nariaďuje 
podl’a § 14, odst. 4., zákona zo dňa 10. októbra 
1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona
pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi):

§ 1.
(') Vysvedčeniami o úspešnom absolvovaní 

veřejného alebo právom veřejnosti nadaného 
jednoročného obchodného, kurzu alebo štyroch 
nižších tried verejnej, po případe právom ve
řejnosti naclanej strednej školy alebo jedno
ročného učebného kurzu, spojeného s niekto- 
rou občianskou školou, nahraďuje sa pri pi'e- 
ukaze učebnej doby v obchodnej živnosti je
den rok predpísaného zamestnania učňov
ského.

(2) Pokial’ ide o absolventov občianskych 
škol na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, pri 
ktorých v době ich absolvovania dotyčným 
žiakom nebol sriadený jednoročný učebný 
kurz, postačí výnimečne miesto vysvedčenia 
o úspešnom absolvovaní jednoročného učeb
ného kurzu, spojeného s niektorou občianskou 
školou, vysvedčenie o absolvovaní úplnej ob- 
čianskej školy s voskrz dobrým prospechom 
vydané do 15. júla 1927.

(3J Vysvedčenia na odchodnú dotyčných 
učilišť buďte opatřené touto doložkou:

„Toto vysvedčenie nahraďuje na základe 
§ 14, odst. 4., zákona zo dňa 10. októbra 1924,

(2) Vysvedčenie na odchodnú dotyčných 
veřejných alebo právom veřejnosti nadaných 
obchodných škol opatřené buďte touto do
ložkou :

„Toto vysvedčenie nahraďuje na základe 
§ 14, odst. 4., zákona zo dňa 10. októbra 1924, 
č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre 
územie Slovenska -a Podkarpatskej Rusi) a 
vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925, 
č. 106 Sb. z. a n., preukaz riadneho dokonče- 
nia učebného poměru v obchodnej živnosti."

§ 3.
(D Vysvědčením o úspešnom absolvovaní 

verejnej alebo právom veřejnosti nadánej ob
chodnej akademie nielen nahraďuje sa pre
ukaz predpísanej učebnej doby v obchodnej 
živnosti, ale snižuje sa krom toho tiež v § 14, 
odst. 2., zák. č. 259/1924 Sb. z. a n. predpísaná, 
aspoň dvojročná služebná doba v obchodnej 
živnosti na jeden rok.

(2) Absolventem týchto obchodných akade
mií buďte na roven postavené osoby, ktoré 
úspěšně absolvovaly jako riadni posluchači 
abiturientský kurz sriadený pri obchodnej 
akademii alebo verejnej alebo právom veřej
nosti nadanej škole obchodnej, ktorého orga- 
nizácia bola ministerstvem školstva a národ- 
nej osvěty schválená.

(3) Vysvedčenia na odchodnú týchto ob
chodných akademií a zmienené vysvedčenia 
po absolvovaní niektorého svrchu dotknutého 
abiturientského kurzu opatřené buďte touto 
doložkou:

„Toto vysvedčenie nahraďuje na základe 
§ 14, odst. 4., zákona zo dňa 10. októbra 1924, 
č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského zákona pre 
územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi) a 
vládneho nariadenia zo dňa 26. mája 1925,


