Sbírka zákonů a nařízení, č. 112.

909

112.

1. kdo před účinností tohoto zákona :
a) nabyl koncese hostinské a výčepnické
Zákon ze dne 15. července 1927,
anebo provozoval živnost hostinskou a výčep
kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živ nickou jako schválený náměstek nebo schvá
lený pachtýř,
nost hostinskou a výčepnickou.
b) byl zaměstnán nejméně šest let v živ
Národní shromáždění republiky českoslo nosti hostinské a výčepnické jako číšník,
venské usneslo se na tomto zákoně:
kuchař nebo sklepmistr,
c) byl zaměstnán nejméně šest let při vý
§ 1.
robě piva jako sládek, podstarší, sklepmistr,
Pro nastoupení živnosti hostinské a výčep- spilečný, vařič, nadsladovník, sladovnický,
nické zavádí se průkaz způsobilosti:
d) byl zaměstnán nejméně šest let při vý
1. V obcích, čítajících podle posledního sčí robě vína jako sklepmistr;
tání lidu 4000 i více obyvatelů,
2. majitel obchodní živnosti podle § 38,
2. bez ohledu na počet obyvatelstva:
odst. 5. živnostenského řádu, který žádá za
a) v nádražních živnostech hostinských a koncesi obmezenou na výčep vína v časové
i místní spojitosti s vlastní živností obchodní;
výčepnických,
3. cukrář, který žádá za koncesi obmeze
b) v turistických hotelích,
nou
na podávání kakaa, čokolády a čaje bez
c) v živnostech hostinských a výčepnických
alkoholických
přísad v časové i místní spoji
v místech lázeňských a poutnických.
tosti s vlastní živností cukrářskou;
4. uzenář-výrobce, který žádá za koncesi
§ 2.
obmezenou na podávání studených i teplých
I1) Průkaz způsobilosti budiž podán listem
výučným, vydaným příslušným společenstvem uzenářských výrobků v časové i místní spo
jitosti s vlastní živností uzenářskou.
po ukončení doby učební (§ 14, odst. 4. živ
nostenského řádu) v živnosti hostinské a vý5. právnické osoby, pokud jde o jejich ná
čepnické uvedené v § 1 a dokladem o tříletém městka nebo pachtýře při provozování živ
zaměstnání pomocnickém v takové živnosti, nosti hostinské a výčepnické ve vlastních spol
kových domech v místech do 6000 obyvatelů
stvrzeným příslušným společenstvem.
podle
posledního sčítání lidu.
(2) Průkaz způsobilosti v předchozím od
stavci uvedený nahrazuje se vysvědčením za
(2) Osobám, uvedeným v odstavci 1., bod
městnavatele o šestiletém zaměstnání při vý 1. lit. b)—d), které v den účinnosti tohoto zá
robě piva (§ 3, odstavec 1., bod 1. lit. c)) anebo kona ještě nedokončily šestiletou dobu zaměst
vysvědčením zaměstnavatele o šestiletém za nání tam požadovanou, započítává se do to
městnání při sklepním hospodářství viničném hoto šestiletí také doba ztrávená v zaměstnání
jako sklepmistr (§ 3, odst. 1., bod 1. lit. d)). po účinnosti tohoto zákona. Ustanovení toto
(s) Absolvování dvouleté odborné školy pro platí také tehdy, jestliže během tohoto šesti
živnost hostinskou a výčepnickou v Brně na letí přešly k některému z ostatních zaměst
nání, vytčených v lit. b)—d).
hrazuje dobu učební.
(4) Ministr průmyslu, obchodu a živností
§4.
vyslechnu obchodní a živnostenské komory,
zřízené snad společenstevní jednoty a spole
C1) Průkaz způsobilosti vytčený v § 2, odst.
čenstva ve shodě s ministry školství a ná 1. může býti prominut při provozování živno
rodní osvěty a zemědělství označí úřední vy sti hostinské v pensionátech nebo domech
hláškou vyučovací ústavy, jichž absolvování v místech lázeňských, je-li živnost hostinská
nahrazuje dobu učební, po případě zkracuje omezena na podávání pokrmů v nich ubytova
dobu zaměstnání pomocnického, potřebného ným hostům a neslouží-li tyto pensionáty nebo
pro průkaz způsobilosti.
domy k veřejné a všeobecné návštěvě.
(2) Rovněž může býti průkaz způsobilosti
§ 3.
prominut ústavům a podnikům, které provo
(4) Od průkazu způsobilosti v předchozím zují živnost hostinskou a výčepnickou v zájmu
paragrafu uvedeného jest osvobozen:
veřejném pouze jako činnost vedlejší.
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(s) O prominutí průkazu způsobilosti v pří
padech v předchozích odstavcích uvedených
rozhoduje živnostenský úřad I. stolice.
§5.

(1) Tomu, kdo chce zříditi nebo převzíti
význačný hotelový podnik (se všemi nebo ně
kterými oprávněními podle § 16, odst. 1., lit.
a)—g) živnostenského řádu), jehož provozo
vání má význam pro povznesení ruchu turi
stického a cizineckého, může býti prominut
průkaz způsobilosti předepsaný v § 2, odst. 1.,
prokáže-li, že svým rozhledem neb zkušenost
mi a znalostmi podává záruku odborného ve
dení takového podniku.
(2) O tomto prominutí průkazu způsobilosti
rozhoduje ministerstvo průmyslu, obchodu a
živností.

(3) Provésti jej přísluší ministru průmy
slu, obchodu a živností ve shodě s ministry
vnitra, školství a národní osvěty a země
dělství.
T. G. Masaryk v. r.
švehla v. r.
Dr„ Peroutka v. r.

113.
Zákon ze dne 13. července 1927,
jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona
ze dne 17. března 1925, čís. 58 Sb. z. a n.,
o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 6.

O přeložení živnosti hostinské a výčepní
ze Slovenska a Podkarpatské Rusi na
ostatní území republiky platí zákon ze dne
23. června 1925, č. 155 Sb. z. a n., kterým se
upravuje teritoriální rozsah nabytých živno
stenských oprávnění.
§7.

Ustanovení §u 23, odstavce 3. a 4. živ
nostenského řádu se zrušují; ostatní předpisy
živnostenského řádu zůstávají nedotčeny,
pokud tento zákon nemá odchylných ustano
vení.

§ IPlatnost zákona čís. 58/1925 Sb. z. a n. až
na druhý odstavec § 4. prodlužuje se do 30.
června 1928 a rozšiřuje se též na vozidla sa
zební položky 553 d) a jejich součástky, při
čemž se přiznává na ně sleva autonomní celní
sazby o 30%.
§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.
ledna 1927 a provede jej ministr financí po
dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živ
ností a ministrem zemědělství.

§ 8.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
(2) Jeho platnost nevztahuje se na území
Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Státní tiskárna v Praze,

T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dr. Engliše.

