
598 Sbírka zákonů a nařízení, č. Í4CS. a I4S.

ního nákladu schváleného ministerstvem ze
mědělství v dohodě s ministerstvem veřej
ných prací, prokáží-li elektrické podniky, že 
nemohou provésti stavbu přípojky vlastním 
nákladem bez trvalé hospodářské újmy.

§ 4.
(!) Roční částky povolené § 1 použije se též 

na vyplácení podpor, které ministerstvo země
dělství povolilo již před účinností tohoto 
zákona, při čemž o postupu výplaty splátek 
se dohodne ministerstvo zemědělství s mini
sterstvem veřejných prací.

(2) Ve výjimečných a zvláštního zřetele 
hodných případech může ministerstvo země
dělství v dohodě s ministerstvem veřejných 
prací, s ministerstvem financí, a pokud by šlo 
o podniky nevšeužitečné též s ministerstvem 
obchodu, povoliti podnikům, uvedeným v §u 2, 
lit. b) přiměřenou podporu také k částečné 
úhradě jiných finančních břemen, která jim 
vznikla nebo vzniknou za účelem usnadnění 
soustavné elektrisace venkovských obcí.

§ 5.
Vláda se zmocňuje, aby každoročně do roz

počtu ministerstva zemědělství zařadila po
třebnou částku.

§ 6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení. Jeho provádění ukládá se ministrům ze
mědělství, financí a veřejných prací.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Slávik v. v. Dr. Engliš v. r.
Roubík v. r.

14-0.
Zákon ze dne 1. července 1926, 

kterým se prohlašuje živnost fotografická ve 
všech svých oborech za řemeslnou.

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
živnost fotografická včetně pořizování foto

grafických snímků při živnostenské výrobě 
filmů prohlašuje se ve všech svých oborech 
za řemeslnou s obmezeními, obsaženými v § 1 
odst. 5 zákona ze dne 5. února 1907 č. 26 ř. z.

a § 1 odst. 5 zákona ze dne 10. října 1924, č. 
259 Sb. z. a n.

§ 2.
živností fotografickou podle § 1 jest roz

umět! celý po živnostensku provozovaný pro
ces fotografický, j akož i j eho j ednotlivé části.

§ 3.
Ustanovení §§ 1 a 2 tohoto zákona nevzta

hují se na živnostenskou výrobu filmů s ob- 
rnezením, vytčeným v § 1, na používání foto
grafie ve věcech úředních, na fotografii ama
térskou a na používání fotografie ve vědě, 
umění, průmyslu a živnostech, pokud toto po
užívání má povahu činnosti pomocné, anebo 
sleduje účely vyučovací a vzdělávací.

§ 4.
Nařízení-ministra obchodu v dohodě s- mi

nistrem vnitra ze dne 12. prosince 1911 č. 226 
ř. z. a § 1, odst. 3, bod 65 zákona ze dne 
10. října 1924, č. 259 Sb. z. a n. se zrušuje.

§ 5-
Od průkazu způsobilosti jsou osvobozeni ti, 

kdož do doby nabytí účinnosti tohoto zákona 
byli zaměstnáni jako učni neb pomocníci v živ
nosti fotografické, prokáží-li Stileté zaměst
nání v této živnosti; do tohoto pětiletí včítá se 
i doba ztrávená v tomto zaměstnání po účin
nosti tohoto zákona.

§ 6.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedením jeho pověřuje se ministr prů
myslu, obchodu a živností, ve shodě s mini
strem školství a národní osvěty.

T. G. Masaryk v. r. 
černý v. r.

Dr. Peroutka y. r.

141.
Zákon ze dne 1. července 1926, 

jímž se pokuty, ukládané za přestupky živno
stenského řádu, po příp. živnostenského zá
kona pro území Slovenska a Podkarpatské 
Rusi, přikazují pro účely živnostenských škol 

pokračovacích (škol učňovských).

Národní shromáždění republiky česko
slovenské usneslo se na tomto zákoně:


