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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.

§ 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.

§ 8.

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

(2) Jeho platnost nevztahuje se na území 
Slovenska a Podkarpatské Rusi.

(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:

§ I-
Platnost 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.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.

Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dr. Engliše.

Státní tiskárna v Praze,


