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PROZKOUMAVŠE TUTO SMLOUVU, SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI.
TOMU NA SVĚDOMÍ JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKO

SLOVENSKÉ PŘITISKNOUTI DALI.
NA HRADĚ PRAŽSKÉM DNE 24. ÚNORA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO DVACÁTÉHO ŠESTÉHO.

PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:

T. G. MASARYK v. r.

MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:

Dr. EDVARD BENEŠ v. r.

Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 29. března 1926 a že 
úmluva tato nabývá podle čl. 14 působnosti tři měsíce po výměně ratifikacních listin.

Dr. Beneš v. r.

71.
Vládní nařízení 

ze dne 14. května 1926
o úpravě některých oborů soukromého spro- 
středkování jakožto živností koncesovaných.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle § 5 zákona ze dne 19. srpna 1925, č. 203 
Sb. z. a n., kterým se některé obory soukro
mého sprostředkování prohlašují za živnost
koncesovanou ve smyslu živnostenského řádu 
(zákona):

§ 1.
(!) Žadatelé za koncesi ku provozování živ

nosti soukromého sprostředkování ve smyslu 
§ 1 zák. č. 203/1925 Sb. z. a n. musí podati 
průkaz dostatečného všeobecného vzdělání a 
průkaz o odborné způsobilosti.

(2) Průkaz dostatečného všeobecného vzdě
lání podává žadatel aspoň vysvědčením, že 
s úspěchem vychodil poslední třídu školy 
občanské (měšťanské).

(&) Odbornou způsobilost jest prokázati vy
svědčeními o nejméně pětiletém zaměstnání 
v podniku úředně povoleném k soukromému 
sprostředkování ve smyslu zák. č. 203/1925 
Sb. z. a n., včítajíc v to i podniky k soukro
mému sprostředkování úředně povolené dle 
dřívějších předpisů, nebo vysvědčeními o nej
méně sedmileté činnosti v jiném podniku, 
umožňujícím žadateli nabýti odborných vědo
mostí a zkušeností k řádnému výkonu toho 
kterého oprávnění vytčeného v § 1 zák. 
č. 203/1925 Šb. z. a n.

§ 2.
žadatelé za koncesi ku provozování živnosti

soukromého sprostředkování ve smyslu § 1 
zák. č. 203/1925 Sb. z. a n musí ve své žá
dosti zevrubně uvésti ona oprávnění, o která 
se ucházejí, a uvedená oprávnění buďtež, 
jestliže budou udělena, přesně vypočítána 
v koncesním dekretu.

(1) Každý majitel živnosti jest povinen 
o svých provedených obchodech vésti knihu, 
obsahující data uvedená v § 4.

(2) Tato kniha musí býti pevně vázána, 
veskrz čísly za sebou jdoucími stránkována a 
na hřbetě prošita silnou nití.. Musí míti na 
příslušném místě jméno majitele živnosti a 
dříve než se počne jí užívá ti, musí býti předlo
žena živnostenskému úřadu I. stolice k pro
hlédnutí a potvrzení. Úřad tento má úředně 
zapečetiti konce niti, kterou jest prohlédnutá 
a potvrzená kniha sprostředkovací provlečena.

(3) Na této knize nesmí býti ničeho měněno, 
zvláště žádný list nesmí býti vyňat nebo nově 
vložen. Každé nahodilé porušení listů, niti 
nebo pečeti budiž oznámeno živnostenskému 
úřadu I. stolice, aby bylo vhodně napraveno.

(-i) V knize této nebudiž oprav. Je-li přes 
to třeba opravy, budiž příslušné slovo pouze 
přetrženo, aby zůstalo čitelným, nikdy však 
nebudiž vyškrabáváno nebo vymazáváno. 
Každá oprava budiž mimo to jako oprava vy
značena a opatřena datem a podpisem majitele 
živností.

(s) Knihy buďtež uschovány po deset let 
od posledního zápisu.

(G) živnostenský úřad může kdykoliv pro
vést! kontrolu knih sprostředkovacích a od- 
straniti shledané nesprávnosti, nebo opatřiti, 
aby byly odstraněny.
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§ 4.
Každý provedený obchod budiž zřetelně, 

úplně a dle pravdy zapsán do příslušné knihy 
sprostředkovací, při čemž budiž uvedeno:

a) běžné číslo a datum,
b) jméno, povolání a byt súčastněných 

stran,
c) předmět jednání,
d) docílená cena za předmět jednání, výše 

nájemného (pachtovného) neb úvěru,
e) výše odměn přijatých od smluvních 

stran.
§ 5.

(1) živnostenské úřady I. stolice jsou opráv
něny provésti živnostensko-policejní úpravu 
této živnosti.

(2) Majitelé živnosti jsou povinni dáti orgá
nům úředním všechna potřebná vysvětlení 
jich obchodu se týkající, za něž orgány tyto 
požádají.

§ 6.
Provedením tohoto nařízení pověřuje se 

ministr průmyslu, obchodu a živností v do
hodě s ministrem vnitra a ministrem školství 
a národní osvěty.

černý v. r.
Dr. Engliš v. r. Dr. Krčmář v. r.
Dr. Haussmann v. r. Dr. Peroutka v. r.
Dr. Říha v. r. Roubík v. r.
Dr. Slávik v. r. Syrový v. r.
Dr. Schieszl v. r. Dr. Fatka v. r.

Dr. KáMay v. r.

72.
Vyhláška ministerstva financí 

ze dne 10. května 1926
o stažení pětikorunových státovek s datem 

28. září 1921.

Národní banka československá stahovati 
bude pětikorunové státovky s datem 28. září 
1921 podle §§ 23 a 24 zákona ze dne 14. dub
na 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance 
cedulové, jakož i podle čl. XII, odst. 2., zákona 
ze dne 23. dubna 1925, č. 102 Sb. z. a n., kte
rým se mění a doplňuje zákon právě zmíněný, 
způsobem určeným v oznámení této banky 
níže podaném.

Dr. Engliš v. r.

Oznámení
Národní banky Československé

o stažení pětikorunových státovek s datem 
28. září 1921.

Pětikorunové státovky s datem 28. září 
1921, vydané vládním nařízením ze dne 14. 
září 1922, č. 268 Sb. z. a n., a vyhláškou Ban
kovního úřadu ministerstva financí z téhož 
dne,_č. 269 Sb. z. a n., přestanou dnem 31. 
prosince 1926 býti zákonným platidlem.

Od 1. ledna 1927 do 31. prosince 1928 bude 
Národní banka Československá tyto z oběhu 
vzaté státovky vyměňovati u všech svých po
kladen, a to jak hlavního ústavu v Praze II., 
Bredovská ulice č. 5, tak i všech svých od
boček, od 1. ledna 1929 do 31. prosince 1931 
však již jen u pokladen hlavního ústavu 
v Praze.

Po 31. prosinci 1931 jest jakákoli výměna 
vyloučena.

V P r a z e dne 5. května 1926.

Národní banka Československá.
Guvernér:

Dr. Pospíšil v. r.
Bankovní rada: Vrchní ředitel:
Smělý v. r. Novák v. r.

73.
Vyhláška ministra průmyslu, obchodu 
a živností ve shodě s ministrem školství 

a národní osvěty 
ze dne 22. dubna 1926 

o vysvědčení české odborné školy pro ženská 
povolání v Prachaticích.

Česká odborná škola pro ženská povolání 
v Prachaticích zařazuje se podle §u 14 d), 
odst. 3., zákona ze dne 5. února 1907, č. 26 ř. 
z., o změně a doplnění živnostenského řádu, 
a podle nařízení ministra obchodu ve shodě 
s ministrem kultu a vyučování ze dne 26. čer
vence 1907, č. 180 ř. z., do seznamu oněch 
živnostenských učilišť, jejichž vysvědčení na 
odchodnou nahrazují průkaz řádného dokon
čení učebního poměru (tovaryšský list neb 
zkoušku tovaryšskou), opovídají-li ženy živ
nost oděvnickou, omezenou na šití šatů žen
ských a dětských.

Dr. Peroutka v. r. Dr. Krčmář v. r.

Státní tiskárna v Praze,


