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192. Nařízení, jímž se vydávají nové předpisy o Státní radě živnostenské.

192.
Vládní nařízení
ze dne 17. září 1925,
jímž se vydávají nové předpisy o Státní radě
živnostenské.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 90 ústavní listiny:
ČI. I.
§ 1.
(t) Pod názvem „Státní rada živnostenská"
zřizuje se pro oblast republiky českosloven
ské poradní sbor se sídlem v hlavním městě
Praze, který jest povolán, aby podával vládě
návrhy a dobrozdání v zákonodárných, správ
ních a organisačních záležitostech živnosten
ských.
(2) Návrhy a dobrozdání bude Státní rada
živnostenská podávati buď k vybídnutí mini
sterstva průmyslu, obchodu a živností, nebo
z vlastního podnětu; ministerstva vyslechnou
dle možnosti předem Státní radu živnosten
skou před vydáním zákonů neb nařízení, jež
by se týkala živností a obchodu.

§ 2.
(!) Státní rada živnostenská skládá se ze
členů, jež volí:
a) svazy živnostenských družstev po jed
nom zástupci;
b) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku živ
nostenské a obchodní organisace, mající po
vahu zemských svazů živnostenských [§ 130 c)
ž. ř.] po jednom zástupci;
c) v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zem
ské živnostenské a obchodní organisace od
borné, založené podle zákona spolkového ze
dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř. z., s obmezením vytčeným v § 3 tohoto nařízení po jed
nom zástupci;
d) na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
Slovenská remeselníeka a obchodnická jednota

v Turč. Sv. Martině, Obchodnícko-živnostenská jednota československá pre Slovensko a
Podkarpatská Rus v Bratislavě, českosloven
ská obchodnická jednota v Bratislavě, Zemský
svaz obchodných grémií v Bratislavě, Svaz
slovenských hostinských pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Bratislavě, Zemský svaz ho
stinských a výčapných živnostníkov v Brati
slavě; organisace tuto uvedené rovněž s obmezením vytčeným v § 3 tohoto nařízení po
j ednom zástupci;
e) ostatní živnostenské a obchodní organi
sace, které jsou na Slovensku a Podkarpatské
Rusi již utvořeny nebo budou utvořeny buď
podle předpisů spolčovacích nebo podle živno
stenského zákona pro území Slovenska a Pod
karpatské Rusi, pokud jim bude přiznáno mi
nistrem průmyslu, obchodu a živností zastou
pení případ od případu, po jednom zástupci;
f) celostátní živnostenské a obchodní orga
nisace odborné, založené podle předpisů spol
čovacích, pokud dotyčná živnost není již po
dle předchozích ustanovení ve Státní radě živ
nostenské zastoupena po jednom zástupci;
g) zemské rady živnostenské po dvou zá
stupcích ;
h) obchodní a živnostenské komory po dvou
zástupcích, z nichž jeden musí náležeti stavu
maloživnostenskému, druhý obchodnímu.
(2) Ministr průmyslu, obchodu a živností
jmenuje 20 členů, z nichž nejméně šest ze Slo
venska a Podkarpatské Rusi.
§ 3.
členství zástupců, jež vyslala volná sdru
žení živnostenská a obchodní uvedená v § 2,
lit. c)—f), trvá potud, pokud sdružení tato
nebudou nahrazena organisacemi zřízenými
dle předpisu § 130 c) ž. ř. nebo § 218 živno
stenského zákona pro území Slovenska a Pod
karpatské Rusi.
§ 4.
Ministr průmyslu, obchodu a živností vyzve
korporace oprávněné dle § 2, aby v určité
lhůtě provedly volbu svých zástupců.
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§ 5.
(1) Všichni členové musí býti státními ob
čany republiky československé a požívati ob
čanských a politických práv.
(2) Ubude-li před uplynutím úředního ob
dobí člen úmrtím, vzdáním se nebo odvolá
ním, bude nahrazen doplňovací volbou dotyčné
korporace [§ 2, lit. a)—h)] nebo jmenováním
(§ 2, poslední odstavec). O přípustnosti odvo
lání toho kterého zástupce dotyčnou korpo
rací rozhodne v každém případě ministr prů
myslu, obchodu a živností.

§ 6.
Úřední období Státní rady živnostenské
trvá 5 let ode dne ustavení.
§ 7.
(1) Státní radu živnostenskou svolává mi
nistr průmyslu, obchodu a živností ke schůzi
plného shromáždění nejméně dvakráte do
roka, mimo to pokaždé, když o to požádá
aspoň čtvrtina členů.
(2) Těmto schůzím předsedá ministr prů
myslu, obchodu a živností, neb náměstek jím
jmenovaný.
§

8.

(1) Plně shromáždění rozestoupí se na od
bor živnostenský a odbor obchodní. Mimo to
může plné shromáždění dle potřeby zvóliti vý
bory, jimž by náleželo připravovat! jednot
livé záležitosti pro poradu v odborech neb
plném shromáždění.
(2) Odbory a výbory zvolí si svého před
sedu a jeho náměstka.. Podrobná ustanovení
o zřízení odborů a výborů, jakož i o jednání
v plném shromáždění, v odborech a výborech
upravuje jednací řád, na němž se usnese
v mezích tohoto nařízení plné shromáždění a
jejž schválí ministr průmyslu, obchodu a živ
ností.
§ 9.
Odbory a výbory ke schůzím svolává mi
nistr průmyslu, obchodu a živností dle po
třeby, neb když předseda navrhne, aby se
schůze odbývala.
§ 10.
K platnému volení a usnášení v plném^ shro
máždění, odborech a výborech potřebí jest
přítomnosti poloviny členů a rozhoduje při
nich prostá většina hlasů. Nelze-li při volbách
docílit! většiny ani při užší volbě, rozhodne se
losem. Volby konají se zpravidla pozdvižením
ruky; hlasovacími lístky jen tehdy, když se
pro to rozhodne nadpoloviční většina přítom
ných. Při usnesení sluší návrh, docílivší rov

nosti hlasů, považovati za zamítnutý. Předse
dové odborů a výborů zúčastní se hlasování.
§ 11.

Státní rada živnostenská může v otázkách
j í proj ednávaných slyšeti znalce a navrhovati
ministerstvu průmyslu, obchodu a živností po
řádání znaleckých anket.

§ 12.
C1) Schůze plného shromáždění, odborů a
výborů jsou veřejné.
(2) Vláda může vysílati do schůze své zá
stupce. Tito mohou kdykoliv promluvili, ne
mají však práva hlasovacího.
§ 13.
Veškeré agendy Státní rady živnostenské
obstarávali bude ministerstvo průmyslu, ob
chodu a živností.
§ 14.
Úřad členů Stádní rady živnostenské jest
čestným, účastníkům schůzí, nebydlícím v ob
vodu Velké Prahy, poskytne se však ze státní
pokladny kromě cestovného náhrada výloh
obnosem, jejž určí ministr průmyslu, obchodu
a živností v dohodě-s ministerstvem financí.
§ 15.
Ministr průmyslu, obchodu a živností jest
oprávněn rozpustiti Státní radu živnosten
skou, nekoná-li svých povinností, nebo pře
stupuj e-li po marné výstraze obor své působ
nosti. Nové volby jest provést! do 3 měsíců.
ČI. II.
§ 16.
Vládní nařízení ze dne 27. ledna 1920, č.
59 Sb. z. a n., a ze dne 9. prosince 1921, č.
442 Sb. z. a n., o zřízení živnostenské rady
československé, se zrušují.
čl. III.
§ 17.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provésti je přísluší ministru prů
myslu, obchodu a živností.
svehla v. r.
Udržal v. r.
Novák v. r.
Dr. Káliay v. r.
Malypetr v. r.
Šrámek v. r.
Dr. Hodža v. r.
Srba v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Dolanský v. r. Dr. Winter v. r.
Dr. Markovič v. r.
Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze.

