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b) vysvědčení škol z území Slovenska a
Podkarpatské Rusi vydaná po 28. říjnu 1918,
jež dle živnostensko-právních předpisů plat
ných na tomto území opravňují k úlevám při
nastoupení živnosti;
c) vysvědčení škol z jiných než pod písmenou b) uvedených území bývalého státu uher
ského vydaná do konce školního roku 1918—
1919, jichž návštěva dle živnostensko-práv
ních předpisů platných na území Slovenska a
Podkarpatské Rusi před 1. červnem 1925
opravňovala k úlevám při nastoupení živnosti;
d) vysvědčení škol z jiných než pod písmenou a) uvedených území bývalého Rakouska
vydaná do konce školního roku 1918/1919,
jichž návštěva dle živnostensko-právních
předpisů platných na území dříve rakouském
opravňovala k úlevám při nastoupení živnosti.
§ 2.

Vysvědčení o zkouškách stavebních živností
složených před kteroukoliv komisí v republice
Československé jsou platnou součástí průkazu
způsobilosti pro nabytí koncese k provozování
příslušné stavební živnosti kdekolivěk na úze
mí Československé republiky.
§ 3.
^ Vládní nařízení ze dne 13. září 1920, č. 528
Sb. z. a n., o postavení československých stát
ních živnostenských učilišť, nacházejících se
na území dříve uherském, na roveň ostatním
státním živnostenským učilištím ohledně ná
hrady předepsané doby učební, po případě
předepsaného zaměstnání pomocnického, ss
zrušuje.
§ 4.

Provedením tohoto zákona pověřuje se mi
nistr průmyslu, obchodu a živností v dohodě
s ministrem školství a národní osvěty.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr. Peroutka v. r.

66.

Vyhláška ministra zahraničních věcí
ze dne 11. května 1927
o přístupu československé republiky k Mezi
národní úmluvě o mšici révové a k Prohlášení
doplňujícímu úmluvu.

K žádosti vlády československé republiky
oznámila dne 14. října 1926 Spolková rada

švýcarská státům vázaným Mezinárodní
úmluvou o mšici révové sjednanou 3. listo
padu 1881, že Československá republika při
stupuje k úmluvě se závěrečným protokolem
téhož data a k Prohlášení ze dne 15. dubna
1889, doplňujícímu článek 3. úmluvy, čímž
přístup ten podle čl. 13 úmluvy nabyl mezi
národní působnosti.
Úmluva a Prohlášení byly vyhlášeny v říš
ském zákoníku z r. 1882 pod č^ 105, pokud se
týče roku 1890 pod č. 16 a ve Sbírce zákonů
uherských v zákonném článku XV z r. 1882,
pokud se týče XLI z r. 1889, a jsou jimi vá
zány tyto státy: Německo, Rakousko, Belgie,
Španělsko, Francie, Maďarsko, Pcalie, Lucem
bursko, Nizozemí, Portugalsko, Rumunsko,
Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, Švý
cary a Československo.
Dr. Beneš v. r.

67.
Vládní nařízení
ze dne 28. května 1927,
kterým se provádí zákon o volebním právu
příslušníků branné moci a četnictva.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §§ 3 a 5 zákona ze dne 8. dubna 1927,
č. 56 Sb. z. a n., o volebním právu příslušníků
branné moci a četnictva:
§ I-

C1) Vojenskými osobami uvedenými v § 1,
odst. 1., zákona č. 56/1927 Sb. z. a n. rozumějí
se ti, kdož jsou povoláni:
a) ke cvičením ve zbrani (služebním) po
dle § 22 branného zákona;
b) k činné službě za mobilisace a ve válce
podle § 23 téhož zákona;
c) v míru k výjimečné činné službě podle
§ 27 téhož zákona;
d) k výjimečné činné službě za mobilisace
a ve válce podle § 28 téhož zákona.
(2) Tyto vojenské osoby zapisují se do stá
lých seznamů voličských a mohou býti voleny
do zákonodárných sborů a do všech zastupi
telských sborů, do nichž se volí podle seznamů
těch, vyhovují-li jinak zákonným podmínkám;
voliti však nemohou.
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§ 2.
(!) Vojenskými osobami uvedenými v prvé
větě §u 1, odst. 2., zákona č. 56/1927 Sb. z.
a n; jsou:
a) osoby vykonávající zákonitou presenční
službu (§§ 17 a 18 branného zákona) ;
b) příslušníci náhradní zálohy vykonáva
jící dvanáctinedělní vojenský výcvik;
c) osoby vykonávající další činnou službu
podle § 17 branného zádíona;
d) osoby vykonávající dobrovolnou další
činnou službu podle § 19 branného zákona,
počítajíc v to i déle sloužící poddůstojníky;
e) důstojníci a rotmistři z povolání v činné
službě, počítajíc v to i důstojníky a rotmistry
na dovolené s čekaným a bez platů;
f) důstojníci a rotmistři ve výslužbě po
volaní přechodně k činné službě v míru podle
ustanovení § 120 platového zákona.

(2) Tyto vojenské osoby do stálých sezna
mů voličských se nezapisují, nemohou voliti
a nemohou býti voleny.
§ 3-

i1) Budou-li osoby uvedené v § 2 propu
štěny nebo vystoůpí-li z činné služby, zapíší
se k své přihlášce předložené předsedovi re
klamační komise po usnesení této komise do
platných seznamů voličských, vyhovují-li ji
nak zákonným podmínkám kromě tříměsíč
ního bydlení. K přihlášce o dodatečný zápis
připojiti jest potvrzení o propuštění nebo vy
stoupení z činné služby k účelu tomu vydané
vojenskou správou. Potvrzení toto jest pod
kladem pro dodatečný zápis do seznamů volič
ských a zůstane u úředních spisů, bude-li na
podkladě jeho zápis proveden. Dodatečný zá
pis zařídí předseda reklamační komise; pří
slušné zápisy v seznamech u obce uložených
provede k jeho poukazu starosta obce (magi
strát, městský notářský úřad, obecní neb ob
vodní notář).
(2) Byla-li podána přihláška o dodatečný
zápis po vypsání volby do zákonodárného
sboru nebo zastupitelského sboru, do kterého
volí se podle stálých seznamů voličských, a
došla-li, řádně jsouc doložena, nejpozději šest
náctý den přede dnem volby, zařídí předseda
reklamační komise po usnesení komise doda
tečný zápis žadatele ještě pro tuto volbu a
učiní opatření, aby to bylo provedeno nej poz
ději devátý den přede dnem volby ve stálých
seznamech voličských.
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§ 4.
(!) Nejde-li o dodatečný zápis podle usta
novení § 3, nýbrž o zápis do stálých seznamů
voličských, jež se po propuštění nebo vystou
pení z činné služby vojenské osoby, o jejíž
zápis jde, teprve vykládají podle ustanovení
§ 8 zákona o stálých seznamech voličských
k veřejnému nahlédnutí, platí v tomto pří
padě pro zápis všeobecné zákonné podmínky
kromě tříměsíčního bydlení. Podkladem pro
zápis bude i v tomto případě, nebydlí-li osoba
ta v obci tři měsíce, potvrzení uvedené v § 3,
jež zůstane u úředních spisů, bude-li zápis
proveden.
(2) Opominula-li osoba z činné služby vo
jenské propuštěná nebo vystoupivší žádati
o zápis do stálých seznamů voličských, jež bu
dou vyloženy podle § 8 zákona o stálých se
znamech voličských po propuštění nebo vy
stoupení z činné služby vojenskés ve lhůtě
v témž paragrafu stanovené, nelze provésti
zápis do těchto a pozdějších seznamů volič
ských na podkladě potvrzení uvedeného
v odst. 1.
§ 5.
Byla-li osoba z vojenské služby propuštěná
nebo vystoupivší zapsána do stálých seznamů
voličských podle ustanovení § 3 a jde-li o zá
pis její do. seznamů téže obce podle ustano
vení § 4 nebo naopak, provede se další zápis
na základě potvrzení, jež bylo podkladem zá
pisu prvního. Ustanovení odst. 2. § 4 není tím
dotčeno.
§

6.

Podmínkou zápisu podle ustanovení před
chozích jest, že ten, o jehož zápis jde, v obci
bydlí.
§ 7.
(!) Vojenské osoby v činné službě uvedené
v § 2, které nemají býti zapsány v stálých
seznamech voličských, škrtne předseda rekla
mační komise ze seznamů těch z moci úřední
(§2, odst. 2., zákona), a uloží provedení téhož
starostovi obce (magistrátu, městskému no
tářskému úřadu, obecnímu neb obvodnímu
notáři) v seznamech, jež jsou u obce uloženy.
(2) Seznam odvedených branců zapsaných
do stálých seznamů voličských, kteří činnou
službu vojenskou nastoupili, předloží předse
dovi reklamační komise starosta obce. Se
znamy ostatních osob vojenských, jež bude
třeba škrtnouti v seznamech voličských po
dle ustanovení odst. 1, obdrží předseda rekla47*
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mační komise od velitelství příslušného vo
jenského útvaru.
§

8.

K případům, ve kterých podle platných
ustanovení řádů volení volič ve stálých sezna
mech voličských zapsaný nesmí býti připu
štěn 3f hlasování, náleží též případ, že ode
vzdává při volbě hlasovací lístek, kdo nemůže
voliti podle ustanovení odst. 2. § 1 zákona
č. 56/1927 Sb. z. a n.
§ 9-

Ustanovení §§ 2—8 platí obdobně i o pří
slušnících četnictva.

10.
Toto nařízení nabývá účinnosti zároveň se
zákonem č. 56/1927 Sb. z. a n.; provede je
ministr vnitra v dohodě s ministrem národní
obrany.
švehla v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Nosek v. r.
Černý v. r.
Dr. Peroutka v. r.
Dr. Engíiš v. v.
Dr. Spina v. r.
Dr. Gažík v. r.
Dr. Srdinko v. r.
Dr. Hodža v. r.
Šrámek v. r.
Najman v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Mayr-Harting v r. Udržal v. r.

Státní tiskárna v Praze.

§

