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kázané, nepriaznivé pozorovania čo do činnosti 
spoločenstiev a icli.svázov, pokusia sa najprv 
o odstranenie takýchto nepřístojností poučo
váním a radami. Zostanú-li tieto pokusy mar
nými, podajú o tom zprávu živnostenskému 
úřadu, ktorý zase je povinný o opatreniach, 
ktoré učiní následkem oných zpráv, dať zprá
vu spoločenstevným inštruktorom.

§ 7.
(r) Prv než živnostenské úřady sriadia spo- 

íoěenstevných komisárov, dohodnu sa so spo
ločenstevným inštruktorom.

(2) Spoločenstevní komisári sú povinni o ne- 
priaznivých snáď pozorovaniach pri hospoda
ření společenstva ihned’ uvědomit’ spoločen- 
stevného instruktora, aby mu bola daná pří
ležitost’ pósobiť na odstranění týchto nepří
stojností. Bolo-li toto posobenie bez výsledku, 
bud’ to oznámené živnostenskému úřadu.

(3) Spoločenstevnému instruktorovi vyhra- 
ďuje sa právo žiadať spoločenstevného komi- 
sára prostredníctvom živnostenského úřadu 
o podporu, aby mohol vykonat’ úkoly jemu 
patriace.

§ 8.
Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa 

napomáhania živností spoločenstevní instruk
toři majú jednat’ v shodě s příslušnými sria- 
dencami a ústavami.

§ 9.
Spoločenstevní instruktoři majú tiež na- 

viazať styky s obchodnými a živnostenskými 
komorami v příčině spoločenstevných záleži
tostí v příslušných komorných okresech a po
užívat’ účelne pomocok komorami poskytova
ných k porozumeniu života vo spoločenstvách 
(výročně a kvinkvenálne zprávy, zasedacie 
protokoly, kataster živností a spoločenstiev 
atd’.).

§ 10.

(i) Spoločenstevní inštruktori majú o svo
je j činnosti a o svojich pozorovaniach podávat’ 
zprávy ministrovi priemyslu, obchodu a živ
ností a po případe činit’ návrhy.

(J) Spoločenstevní inštruktori možu mini
strem priemyslu, obchodu a živností byť pově
řovaní prevádzaním zvláštnych šetření, vzťa- 
hujúcich sa na záležitosti spoločenstevné.

§ 11.

í1) Nariadenie toto nadobudne účinnosti 
sucastne so zákonem č. 259/1924 Sb. z a n.

(2) Převedením jeho pověřuje sa minister 
priemyslu, obchodu a živností v dohodě s mi
nistrem vnútra.

švehla v. r.
Novák v. r.
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Dr. Winter v. r. 
Udržal v. r. 
Srba v. r.
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Šxámek v. r.
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Bečka v. r. 
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109.
Vládné nariadenie 

zo dňa 26. mája 1925,
kterým sa ustanovuje posobnost’ výborov spo- 
ločenstevných župných svázov na Slovensku 
a Podkarpatskej Rusi jako pořádných sborov 

živnostenských úradov.

Vláda českoslovcnskej republiky nariaďuje 
podl’a §u 222, odst. 4., zákona zo dňa 10. ok- 
tóbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živnostenského 
zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej 
Rusi) :

§ 1.
(D Výbor svazu spoločenstiev podl’a stanov 

na obvod jednej župy obmedzeného, ktorý je 
utvořený na základe zák. č. 259/1924 Sb. z. a 
n. a obsahuj e aspoň dve třetiny všetkých spo
ločenstiev v.tejto župě sriadených, v žiadnom 
případe však nie menej než tri spoločenstvá, 
je pořádným sborom živnostenského úřadu 
druhej, po případe prvej stolice.

(2) Tento pořádný sbor má podávat’ od
borné dobrozdanie vo všetkých záležitostiach 
týkaj úcich sa organizácie živnostenských spo
ločenstiev a ich přídavkových ústavov vobec, 
potom v otázkách týkajúcich sa hospodář
ských a Tudomilných podníkov a odborné 
vzdělávacích ústavov svazových spoločenstiev, 
pokial’ o takých otázkách živnostenský úřad 
druhej, po případe prvej stolice rozhoduje ale- 
bo vyššiemu úřadu k rozhodovaniu povola
nému návrhy činí.

(3) Pořádný sbor je krém toho povolaný 
k vyzvaniu živnostenského úřadu druhej, po 
případe prvej stolice podávat’ dobrozdania 
o úradných opatreniach dotyčné úpravy živ
ností náležiacich ku svazovým spoločenstvám, 
ako aj vobec o zásadné důležitých rozhodnu- 
tiach a opatreniach pri použitiu zákonných 
predpisov živnostenských na dotyčné živnosti.
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(4) Menovite buď pořádný sbor vypočutý 
živnostenským úradom druhej stolice:

a) před utvořením nových spoločenstiev 
v obvode svazu (§ 152, odst. 1. a 2.),

b) před slúčením dvoch alebo viac svazo
vých spoločenstiev v jedno společenstvo, tre- 
bárs len jedno zo slučovaných spoločenstiev 
náleží ku svazu (§153),

c) před přetvořením svazových spoločen
stiev (§ 155, odst. 1.),

d) před přidělením jednotlivých druhov 
živností aleb jednotlivých živností k niekto- 
rému společenstvu svazu (§ 155, odst.'3. a 4 ),

e) před schválením úmluv svazových spo
ločenstiev o pracovnom pomere (§ 161),

f) před vydáním zásadných rozhodnutí ale
bo opatření v otázkách učňovských, menovite 
před vydáním predpisov o zkúške tovaryšskej 
(ustanovenie předsedu, vydanie zkušebných 
poriadkov [§§ 148 a 149]) pri spoločenstvách 
svazu,

g) před změnou rozvrhu remeselných živ
ností na skupiny (§ 1, odst. 4.),

h) před vytýčením tých závodov v obvode 
svazu sriadených, zo živnostenského zákona 
vyňatých, a ich pomocných ústavov, ktorým 
bude vládnym nariadením udelená výhoda, že 
zamestnanie v nich pokladať třeba na roveň 
zamestnaniu učňovskému alebo pomocníckemu 
v remeselných živnostiach (§ 17, odst. 2.),

ch) před udělením dišpenzu od predloženia 
preukazu sposobilosti pre majitelov remeselne 
provodzovaných alebo na takom preukaze zá
vislých koncessovaných živností v případe 
přechodu k príbuznej živnosti alebo keď sa 
příbuzné živnosti súčasne provodzujú, poklať 
tieto živnosti sú zastúpené vo spoločenstvách 
svazu (§ 18, odst. 1.),

i) před vytýčením remeselných živností 
provodzovaných obecne ženami, ktoré vytýče- 
nie stať sa má vládnym nariadením (§ 19, 
odst. 2.),

j) před tým, než vládnym nariadením sa 
zavedie preukaz zvláštnej sposobilosti pre 
určité druhy živností hostinských a výčapní- 
ckych, pokial’ tieto živnosti sú zastúpené vo 
spoločenstvách svazu (§ 37, odst. 3.),

k) před stanovením maximálnych sadzieb 
podí’a § 67 uvedeného zákona, pokial’ odborné 
společenstva příslušných živností náležia ku 
svazu,

l) před živnostensko-policajnou úpravou 
jednotlivých druhov živností, pokial’ tieto sú

zastúpené vo spoločenstvách svazu (§ 70, 
odst 2.).

(5) Pořádný sbor može krém toho tiež 
z vlastného popudu živnostenskému úřadu 
druhej, po případe prvej stolice podávat’ ná
vrhy a dobrozdania o vykonávaní živnosten- 
sko-právnych predpisov, patriacich k posob
nosti tohoto úřadu, a o úpravě živnostensko- 
policajných záležitostí.

(s) Proti rozhodnutiam a opatreniam živno
stenského úřadu po vypočutí pořádného sboru 
vydaným odvolacie právo tomuto sboru nepří
sluší.

§ 2..

(!) Pořádný sbor svolávaný bude živnosten
ským úradom druhej stolice z vlastného pod
nětu alebo na žiadosť živnostenského úřadu 
I. stolice podťa potřeby, každým spósobom 
však štvrťročne j edenkrát ku schodzam, ktoré 
nie sú veřejné. Před každým svoláním živno
stenský úřad II. stolice vypočuť má přednostu 
svazu o lehote svolacej, oznámivši jemu denný 
poriadok.

(2) Starosta svazu, po případe jeho zá- 
stupea předsedá ve schodzach a riadi roko- 
vanie.

(3) Schopnost’ usnášať sa riadi sa dl’a usta
novení stanov svazu.

(4) úradník živnostenského úřadu druhej 
stolice a dl’a možnosti tiež úradníci živnosten
ských úradov I. stolice príslušnej župy majú 
sa zúčastnit’ schodzí pořádného sboru, aby je
mu dávali potřebné vysvetlenia; úradníci tí 
možu sa kedykoťvek ujmúť slova.

(5) Spoločenstevní inštruktori ministerstva 
priemyslu, obchodu a živností majú právo zú
častnit’ sa rokovania pořádného sboru a majú 
hlas pořádný.

(s) Pořádný sbor podává svoje dobrozdania 
na základe usnesení učiněných prostou váčši- 
nou hlasov přítomných členov výboru.

(7) O rokovaní pořádného sboru buď napí- 
saná usnášacia zápisnica.

§ 3.
V naliehavých případech živnostenský úřad

II. stolice može od svolania pořádného sboru 
upustit’ a zariadiť, aby sa usniesol písomne, 
pri čom určená buď primeraná lehota pre po- 
danie dobrozdania.

§ 4.
Jestliže vzdor opátovnému úradnému svolá- 

niu pořádného sboru nestane sa usneseme ale-
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bo keď pri písomnom vypočutí nebude lehota 
pre podanie dobrozdania dodržaná, příslušné 
úradné opatrenia móžu byť učiněné bez dobro
zdania pořádného sboru.

§ 5.
Funkcia členov pořádného sboru je úradom 

čestným; stanovy svazu určia, pokial’ členovia 
majú nárok na náhradu potřebných výdaj ov 
z prostriedkov svazu.

§ 6.

í1) Nariadenie toto nadobudne účinnosti 
zároveň so zákonom č. 259/1924 Sb. z. a n.

(2) Převedením jeho pověřuje sa minister 
priemyslu, obchodu a živností.

švehla v. r.
Novák v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Udržal v. r. 
Srba v. r.

Dr. Franke v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Malypetr v. r.

Dr. Markovič v. r. Dr. Dolanský v. r. 
Dr. Kállay v. r.

110*

Vládně nariadenie 
zo dňa 26. mája 1925 

o vyhledávaní objednávek tovaru bez 
vyzvánia.

Vláda Československej republiky nariaďuje 
dl’a § 74, odst. 3., a § 76, odst. 1. a 3., zákona 
zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (živ
nostenského zákona pře územie Slovenska a 
Podkarpatskej Rusi):

§ 1.
Soznam věcí výhod požívajúcich.

Pri nasledujúcom tovare dovoluje sa vy- 
hladávať objednávky mimo stanoviska u osob 
v § 74, odst. 2., zákona 259/1924 Sb. z. a n., 
zmienených tiež bez vyzvania:

1. stroje a motory a ich súčiastky;
2. stavebné materiály, čítajúc v to umělý 

kameň každého druhu, korkové došky, le
penky na střechu a umělý materiál ku dlažde- 
niu ciest;

o. technické potřeby pre pece, pre osvetlo- 
yacie a vodovodně zariadenia;

4. dřevené záclony a žaluzie;
5. šijacie stroje, pisacie stroje, velocipédy;
6. vozidlá motorové, razítka, přepychová 

bielizeň, t. j. biela bielizeň z jemnějších tkanin 
shotovená, ozdobnými stehy, ozdobnými obru
bami, výšivkami, krajkami aleho náberami a 
pod. hojnejšie zdobená;

7. belletristické a umělecké diela,

§ 2.

žiadosť o legitimáciu pre obchodných cestn- 
júcich.

(!) Legitimáciu zmienenú v §§ 74 a 76, odst. 
1., zákona č. 259/1924 Sb. z. a n. vydá na ústnu 
alebo písomnú žiadosť majiteťa živnosti, 
v ktorého službě je obchodný cestujúci, živ
nostenský úřad I. stolice, v ktorého okrese je 
stanovisko živnosti.

(2) Příslušné žiadosti, rešp. protokoly o nich 
sú podrobené predpísanému poplatku.

(3) žiadateť má uviesť měno a priezvisko, 
rok narodzenia, bydlisko a příslušnost’ cestu- 
júceho, ako aj údaje, kterých je třeba, aby 
osoba cestuj úceho v legitimačnom lístku bola 
popísaná. Okrem toho má1 žiadateť uviesť 
živnost’, pre ktorú žiada o vydanie legitimač- 
něho lístku a zaplatit’ příslušný kolkový po
platek.

§ 3.
Vydanie iegitimačného lístku pre obchodných 

cestujúcich.

C1) Legitimačné lístky buďte vyhotovené 
na tlačivách úradne vydaných, ktorých vzor 
a cena bude stanovená výnosom.

(2) Legitimačný list ok musí byť opatřený 
číslom a musí obsahovat’ měno a priezvisko 
obchodného cestujúceho (zm-ocnenca), jeho 
vlastnoručný podpis, popis jeho osoby, ďalej 
potvrdenie, že majitel’ legitimácie je v služ
bách živnostníka, ktorého měno a sídlo je 
v legitimácii uvedené, označenie úřadu, ktorý 
legitimáciu vystavil, dátum a podpis před
nostu úřadu.

§ 4.
Kedy smie byť odoprený legitimačný lístok 

pre obchodných cestujúcich.

Legitimačný lístok buď odoprený, keď:
a) pri podaní žiadosti neboly zachované 

předpisy § 2;
b) žiadateť nemá udaného oprávnenia živ

nostenského.


