
630 Sbírka zákonů a nařízení, č.

§ 7.
(!) Výčapná miestnosť musí vyhovovať 

svojmu účelů, menovite po stránke bezpeč- 
nostnej a zdravotně]. Po čas trvania výčap- 
ného obdobia je zakázané používat’ miestnosti 
tej k obývaniu.

(2) K výčapu oprávněný povinný je vy
kázat’ pre návštěvníkův výčapnej miestnosti 
záchod, vyhovujúci zdravotným požiadavkom.

(3) Výčapnú miestnosť a jej příslušenstvo 
(odst. 2.) třeba udržovat’ v náležitej čistotě, 
rovnako tak i nádobie a náradie, ktorých sa 
používá pri výčape.

(4) Zakázané je používat’ pri výčape nádob 
alebo náradia shotovených z látok zdraviu 
Tudskému škodlivých. K výčapu vína pre 
hosťov, ktorí poživajú víno v miestnosti vý
čapnej, třeba používat’ nádob s vyznačeným 
kubickým obsahom.

§ 8.

Po čas trvania výčapného obdobia (§ 3, 
odst. 3.) upevnit’ třeba z vonka na budově, 
v ktorej je výčapná miestnosť, zreteťný nápis 
označujúci, že sa v budově čapuje víno vlast
ně] výroby, ako aj v mieste obvyklé odznaky, 
ktoré slúžia k význaěeniu tejto okolnosti.

ktorým sa zrušuje zák. čl. XXV/1899 o štát- 
nom důchodku z výčapu nápoj ov, ďalej § 11 
zákona zo dňa 10. decembra 1918, č. 64 Sb. z. 
a n., o mimoriadnych přechodných ustano- 
veniach na Slovensku, a doplňuje sa živno
stenský zákon pre územie Slovenska a Pod
karpatské] Rusi. Platí na území Slovenska a 
Podkarpatské] Rusi a prevédie ho minister 
zemědělstva a minister veřejného zdravot
nictva a teleshej výchovy v dohodě so zúčast
něnými ministrami.

T. G. Masaryk v. r.
Udržal v. r.

Dr. Srdínko v. r. Dr. Tiso v. r.

98.

Zákon ze dne 25. června 1929, 
kterým se doplňují a částečně mění některá 
ustanovení honebně-poiieejm, zejména o há

jení zvěře.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 9.
X1) úřad je povinný dozerať, aby ustano- 

venia tohoto zákona boly zachovávané a aby 
výčapného oprávnenia nebolo zneužívané.

(2) Přestupky tohoto zákona, nakolko nie 
sú už trestné podťa predpisov iných, trestá 
úřad pokutou až do 5000 Kč, a ak je ne
dobytná, vážením až do 14 dní.

(3) Úřad může odňat’ právo k výčapu podťa 
tohoto zákona alebo na čas alebo trvale, ak 
bolo po opátovnej písomnej výstrahe opráv
nenia toho zneužité.

§ 10.
Obce sú povinné spolupůsobit’ pri prevá- 

dzaní tohoto zákona.

§ 11.
Kde sa v tomto zákone hovoří o úřade, bez 

toho že by sa úřad ten bližšie označoval, 
rozumie sa ním okresný úřad, nakoťko však 
ide o trestné věci, i štátny policajný úřad 
v medziach jeho příslušnosti.

§ 12.
Zákon tento nadobude účinnosti so zákonom 

zo dňa 7. júna 1929, č. 96 Sb. z. a n.,

§ I-
(i) Následující druhy lovné zvěře užitkové 

nesmějí býti stíhány, ani chytány, ani usmrco- 
vány:
jelen : od 1. prosince do 15. srpna,

v zemích Slovenské a Pod- 
karpatoruské od 16. října 
do 15.srpna;

daněk - : od 1. prosince do 15. srpna;

laň, danělka, ko
louši jelení a
dančí : od 1. ledna do 31. října;

srnec : od 1. listopadu do 15. květ
na ;

srna a srnče :
zajíc :
kamzík a muflon:
kamzice a muf- 

lonka :
svišť :

od 1. prosince do 31. října; 
od 1. ledna do 31. srpna; 
od 1. ledna do 30. září;

po celý rok; 
po celý rok;

tetřev, tetřevec, 
tetřívek a di
voký krocan : od 1. června do 15. března;

jeřábek od 1. prosince do 15. září;
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slepice tetřeví, 
tetřívčí, je
řábci a divoká 
krůta

bažant
koroptev a kře

pelka 
sluky

divoké kachny a 
divoké husy 

drop

po celý rok;
od 1. ledna do 15. září;

od 1. prosince do 31. srpna;
od 1. ledna do konce února 
a od 16. května do 31. srp
na;

od 1. ledna do 30. června; 
od 1. června do 15. dubna.

(2) Při zvěři jelení, dančí a srnčí považují 
se mláďata za kolouchy a srnčata až do po
sledního dne měsíce října následujícího po vy
líhnutí.

§2.

(1) Zemský úřad může pro jednotlivé nebo 
všechny honitby jednoho nebo několika poli
tických okresů nebo i pro celý svůj obvod mě- 
niti dobu hájení určitých druhů zvěře, pro 
které jest podle tohoto zákona nebo podle do
savadních honebních předpisů stanovena doba 
hájení, je-li změna ta místními, klimatickými 
nebo jinými poměry odůvodněna, přihlížeje 
zejména k tomu, aby jednak nepoměrným 
rozmnožením některých druhů zvěře nebylo 
ohroženo provozování polního, lesního a ryb
ničního hospodářství, jednak, aby všechny 
druhy zvěře zůstaly zachovány. V případech 
zvlášť mimořádných, na př. při živelních po
hromách, kterými byl stav některého druhu 
zvěře povážlivě ztenčen, lze takto stanovití 
i celoroční dobu hájení, zejména pokud se týče 
koroptví a křepelek.

(2) Opatření v předcházejícím odstavci 
zmíněná lze stanovití zpravidla jen na rok a 
jen z důležitých důvodů na více let nebo do od
volání.

(3) Hrozí-li některému druhu zvěře, který 
není podle tohoto zákona nebo podle dosavad
ních honebních předpisů hájen, vyhubení, 
může zemský přad stanovití částečnou nebo 
celoroční dobu hájení takového druhu zvěře.

§3.
Výjimky ze zákazů obsažených v předpisech 

o hájení zvěře může okresní úřad v jednotli
vých případech povoliti, je-li toho třeba, aby 
byl zachován zdravý stav zvěře, nebo aby bylo 
zabráněno jejímu degenerování.

§4.
Jelení a dančí zvěř, která v honitbě pře

vážně polní jen přebíhá, může býti, není-li pro 
ni ochrana podle § 2 zvýšena, zastřelena 
v době hájení s povolením okresního úřadu 
tím, kdo jest oprávněn k výkonu honebního 
práva, a to jen mimo les a jen tehdy, není-ii 
půda pokryta vrstvou sněhovou.

§5.

Objeví-li se v některé honitbě potřeba, aby 
počet některého druhu zvěře v zájmu odvrá
cení škody na hospodářstvích polních a lesních 
byl zmenšen, může okresní úřad k žádosti 
ohrožovaných zájemníků naříditi, nebo k žá
dosti toho, kdo jest oprávněn k výkonu ho
nebního práva, povoliti, aby určitý počet tohoto 
druhu zvěře byl v oné honitbě třeba i v době 
hájení odstřelen.

§ 6.

Ustanovení §§ 1, 2 a 5 neplatí o zvěři cho
vané v oborách, nemůže-li přebíhati přes 
ohrazení obory.

§ 7-
(!) Chytati koroptve do sítí jest přípustné 

jen tehdy, dosáhne-li ten, kdo jest oprávněn 
k výkonu honebního práva, zvláštního povo
lení okresního úřadu.

(2) Sbírati vejce užitkové zvěře pernaté 
jest dovoleno jen tehdy, činí-li tak osoba k vý
konu honebního práva oprávněná pro účely 
vlastního chovu; jde-li o sbírání vajec těch 
pro jiné účely, jest k němu třeba zvláštního 
povolení okresního úřadu.

§8.

V záležitostech odborných má příslušný 
úřad, nejde-li o působnost trestní, vyžádati si 
vyjádření příslušné zemědělské rady a v zemi 
Podkarpatoruské, dokud tam nebude zřízena 
zemědělská rada, vyjádření té zemědělské or- 
ganisace, kterou určí ministerstvo zeměděl
ství.

§9.

Ustanovení § 7 zák. čl. XX/1883 (honební 
zákon) o náhradě škod způsobených zvěří je
lení a dančí platí v zemích Slovenské a Pod- 
karpatorúské i co do náhrady škod způsobe
ných černou zvěří.

§ 10.
(i) Přestupky tohoto zákona i dosavadních 

zákonů honebních, jakož i přestupky předpisů 
podle nich vydaných, trestá, pokud nejde o čin 
trestný soudem, okresní úřad pokutou až do
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1000 Kč, kterážto pokuta, byl-li přestupek 
opětován nebo vz’ešla-li z něho značná škoda, 
může býti zvýšena až do 5000 Kč.

(2) Nedobytné pokuty buďtež přeměněny 
podle míry zavinění v náhradní trest vězení, 
nejdéle však dvacetidenní.

(s) Jde-li o těžší přestupky, které byly po 
delší čas páchány nebo opětovány, nebo o pří
pady mimořádně těžké, může na místě pokuty 
býti uložen trest vězení v mezích stanovených 
v předchozím odstavci.

(4) Pokud podle dosavadních zákonů ho- 
nebních bylo přípustné stíhati některé pře
stupky jen na žádost poškozeného, jest je 
nyní stíhati z povinnosti úřední.

dokončily pětiletou dobu zaměstnání tam po
žadovanou, započítává se do tohoto pětiletí 
také doba ztrávená v zaměstnání po účinnosti 
tohoto zákona.

§ 3.
Ustanovení živnostenského řádu (živno

stenského zákona), pokud zákonem tímto ji
nak se neustánovuje, zůstávají v platnosti.

§ 4.
C1) Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
(2) Provésti jej přísluší ministru průmyslu, 

obchodu a živností v dohodě s ministrem škol
ství a národní osvěty.

§ 11-

Pokud není v tomto zákoně jinak stano
veno, zůstávají dosavadní honební předpisy 
nedotčeny.

§ 12.
Zákon tento nabude účinnosti osmým dnem 

po vyhlášení a provede jej ministr zeměděl
ství v dohodě se zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r.
Udrža! v. r.

Dr. Srdínko v. r.

99.
Zákon ze dne 27. června 1929, 

kterým se živnost mlynářská prohlašuje za 
řemeslnou.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
živnost mlynářská prohlašuje se za řemesl

nou s obmezeními vytčenými v § 1, odst. 5. 
živnostenského řádu (živnostenského zákona).

§ 2.

U) Od průkazu způsobilosti pro živnosti 
řemeslné jinak předepsaného (§ 14 živnosten
ského řádu, § 15 živnostenského zákona) jest 
osvobozen, kdo před účinností tohoto zákona

a) živnost mlynářskou samostatně provo
zoval nebo

b) byl nejméně po 5 let v živnosti mlynář
ské zaměstnán.

(2) Osobám, uvedeným v odst. 1., lit. b), 
které v den účinnosti tohoto zákona ještě ne-

T. G. Masaryk v. r. 
Udržal v. r. 
Novák v. r.

100.
Vládní nařízení 

ze dne 28. června 1929 
o dalším přerušení sporů týkajících se někte

rých závazků obcí.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 337 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti 
opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou:

§ 1.
Platnost vládního nařízení ze dne 30. dubna 

1926, čís. 57 Sb. z. a n., o přerušení sporů, 
týkajících se některých závazků obcí, prodlu
žuje se až do jiné úpravy.

§ 2.

Toto vládní nařízení nabude účinnosti dnem 
vyhlášení; provésti je náleží ministrům spra
vedlnosti a vnitra v dohodě se zúčastněnými 
ministry.

Udržal v. r.
Dr. Beneš v. r. 
černý v. r.
Dr. Vlasák v. r.
Dr. štefánek v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r. 
Novák v. r.

Naj man v. r.
Dr. Spina v. r. 
Dr. Srdínko v. r. 
Dr. Šrámek v. r. 
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.

Dr. Labaj v. r.


