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(4) Schválení sazby buď zejména tehdy 
odepřeno, není-li sazba přiměřená poměrům 
nebo není-li podrobně specialisovaná.

(s) Každá změna provozovacího řádu i saz
by poplatkové podléhá schválení úřadu, který 
koncesi uděluje.

(s) Provozovací řád i poplatková sazba, 
opatřená schvalovací doložkou, buďtež vyvě
šeny v potřebném počtu stejnopisů v míst
nostech podniku určených pro j ednání se stra
nami na nápadném místě a buďtež udržovány 
stále v čitelném stavu.

(7) Podnikatel jest povinen, převezme-li 
sprostředkování, doručiti straně při zahájení 
jednání jeden exemplář schválené sazby po
platkové a zachovati se při provozování pod
niku přesně podle této sazby.

(s) Ti, kdož nabyli podle starších předpisů 
oprávnění k některému z druhů soukromého 
sprostředkování vyznačených v § 1 tohoto zá
kona, jsou povinni do jednoho měsíce po účin
nosti tohoto zákona předložití živnostenskému 
úřadu II. stolice ke schválení řád provozovací 
i sazbu poplatkovou ve smyslu předchozích 
odstavců.

(9) Mimo to jsou povinni všichni, kdož na
byli podle tohoto zákona nebo zákonných 
předpisů dřívějších oprávnění k některému 
z druhů soukromého sprostředkování vyzna
čených v §u 1 tohoto zákona, na vyzvání živ
nostenského úřadu podati údaje o svém pod
niku k účelům statistickým.

§ 5.
(i) Vláda nařízením vydá podrobnější usta

novení o všeobecném vzdělání a odborné způ
sobilosti žadatelů o koncesi; mimo to může 
vláda nařízením vydati podrobnější ustano

vení o způsobu, rozsahu a podmínkách provo
zování živnosti, zejména pokud snad zakázáno 
jest provozovat! živnost pachtýřem, anebo 
provozovati současně jiné živnosti.

(2) Kromě toho mohou nařízením býti vy
dány předpisy o povinnosti k vedení zvlášt
ních knih a výkazů a o přípustnosti zvláštní 
živnostensko-policejní úpravy.

§ 6.

Provedení zákona ukládá se ministru prů
myslu, obchodu a živností v dohodě s mini
strem vnitra a ministrem školství a národní 
osvěty.

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Novák v. r.

204.

Vyhláška ministra financií 
zo diia 2. októbra 1925, 

ktorou sa čiastočne prevádza vládně naria- 
denie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., 
o úpravě sídiel a obvodov štátnyeh měrníckych 
úradov evidencie pozemkového katastru na 

Slovensku.

Počínajúc dňom 1. novembra 1925 zahája 
podlá §u 1 vlád. nar. č. 83/1925 Sb. z. a n. 
svoju činnost’ štátné mernícke úřady evidencie 
pozemkového katastru v Nových Zámkoch 
a v Skalici a onen v Senici sa ruší.

Bečka v. r.

Státní tiskárna v Praze.


