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ihHs,kárny Štursa, Kraut a 

PUBLIKA' CIE ministerstva pre sjednotenie 
zákonov a organizácie správy 

VESTNÍK. 

Ministerský tajemník A,nL Hons: 

Výjimka odst. 3. § 38. živnostenského zákona pro 
území Slovenska a Podkarpatské Rusi. 

l. 
Ustanovení 3. OdlSlt. § 38. 'živnost,e11Js,kého zákona pro úze.mÍ 

Slolvenska a Podkarvatské R'liIsä ze dne 10. fHna 1924, ČÍIS. 259 Sb. 
fZ. an., pres to, že Ipfevlzato bylo ze 'ŽiVlHoslt'enskéa1o rádu pla,t'ľ)ého 
na oSlta,tlním úZlemÍ ,f,e;puhl'i'ky, llIaJbýlvá pro OdCihYllné dfÍ'Vej'ší zálmn
né pomery ina Slovensku a v POIdJlm.lrlPlaJnslké Rusi o.bzvláštnÍho vý 
znamu a je 1Jot'rebí IPr:ot'O tbJí:ž,ese jÍlm obí'rrati, ipOneVl3ld:ž ilTlUrže ~.:tpu

solbirni :mnohé 1I1elpfíJemlliosltli p:ráve v živote Iprakititckém.1
) 

Politické !Úfady, které ľ<Olzho.dudke, pridľlžlu\jí se IprlO'ste str;i,kJtního 
11Isrra'lllOlvemí zá'l\iOlnla, nelbudtou slhledávlaJti snad oe]ke,m pfi pT'ovádení 
tohoto usta.novenÍ zvláJšltnÍoh olbÍÍlžV) lale ohóamstv.o Zlde tang'O'v,ané 
bude zač:aslto Ishledá'vlart.i v zák.onném IPOStilIlPU IÚtfadu 'pfi~r'ost , za 
k~erou tÍ,ento úrlad illú~te,nalk luelmuve. Dusledek bude se je'VHi, a ta'ké 
se jlVž jevÍ v četných ,odv!oláníc:h V Ito.mtÍo sme.ľll ipodá'vlanÝ.cIh, čílmž 
opet 'Zlatež,O'váiny js'Ou 'úfady 'Vyšších li'lls,taJll'cí. 

UStÍ:anOlvení It.ot'O týká :se sioe vš,ech sltavebních 'ŽlÍ.vnostÍ, nej
vke však dolehine lna žlad:a~ele o o lP lľ á v rr e ník lP !r.Q v á den Í 
mein Š Í c th z e d 'll 'i 'C !k Ý c th, k Im e /ll i ,c k Ý IC íh a :t e IS ra r IS k Ý c h 
pra c í. 3

) A Z ,tohot'O hl,ediisJm 'práve hodláime pO'Stuzovlalti toto usta
novení, ph čemlŽ se Ipoklusílme o 'to, 'Zda :by Inebylo možno v mezích 
zákona Inaljíti ce,stu, kJterá by zmí,rn'ova,La pfíiknolStt strĽkitního uSlna
lliovenÍ zákoIna. Nerp'Odralrí-li 'se InáJm cestu tuto naj ílhl , pak aleslp,oň 

bude náJm IPOlukáJz'afÍ'i lna ztPUtSOIb, jra'kÝlm Iby se .mimo rálmec ž'iv'no
stenského zál\iOllIa dJallo dosíd 'z}epšení rryne!j,šího stra VIU. Za tím 
účeJ.em bude nUltno, laJbydlOlm si IPOIv,š'i'mli :neje\ll'om sta:vu, jlak byl 
vy,tvofeúl novým 'ZákOluem ČíIS. 259/1924 Sb. ,z. a In., ale li stavilI 
pred ÍÍtmtÍo zákO'nem, os nimž nová úprava Ipf,i1ľlOZene Iro'Vnež mus,Ha 
1JočHati. 

1) Žádný zákon nemuže predvídati veškeru casuistiku, jež se pfi jeho 
provádení vyskytne, a toho Inení ušetfeln ani ' predmHný zákon. 

2) úrad rozhoduíící v prvé instanci proste rozhodne podle striktního 
ustanovení zákona, a tím je vec pro Ineho vyrízena; odvoilání, je-li podáno, 
predloží pak iiž ~nstanci vyšší. 

3) Potreba této menší živnosti se jeví práve na venku, mimo velIká 
mesta a ie techto živ;nostníku také velmi pouŽíváillO. 
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II. 
Živnost stavi:t'elská, žiVlnOls,t z edtniClkého, !~aJme!niiC\kého ,a tesar

ského mistra, jakorž i ,ž1vlnOlSlti ,t ed1 , ktefí js'Oru oiprárvneni k Ipr,ovádelní 
menších zednickýoh, kra1menirc:kÝIC:h :a t 'eSlaflskýd1 prad, !pľ'ohlá,šeny 
bYlly § 22., pol. 6., zák. Č. 259/1924 Sb. z. a n. ~a ŽliV,nOIs:ti kOlncetso
vlaJné, dež j.SOlU IPodle § 239. téhož IzáJkOlna udel'O'Vá!l1Y žurpIT1ími úfrady. 
Ž'rvno.Stti ty-to 'l1áležejí dMe Imeizi ž:ivln'Os\ti, Ik jetj1d1'ž l1Jaslt'Oupení se 
p odle § 37. citova ného záJlmna v y!žradude vedIe v ,šeobeonýd1 nále
imos-tí též slpole:hlivo'St vzihl'edem k ,pfíslU'Š'né .žtiVil1'O'sH a dále 
z v l á š t In í z p u ,s o b i 110 iS rt. O této 's'e Ipak pnaví v od Sit. 2. § 37. 
dtovlaJného zákoIT1a, že vládním l1Jafílz'eIT1Ím bude 'stlatUOVen :Pifúka,z 
'z,pús o:b:Ho Siti ,a ro'Zsah živIT1o'stel1ts'kého oa)rávne,ní sltra'velbníoh ž'iv'no
stí, ,uvedený,ch v § 22., IPOl. 6. Je pf,iro'Zeno, že i o t.omto vlátdnÍ.m 
'l1JafízenÍ platí olmezelní, o. 'netmlž s,e Iillllll'ví v 1. odst. § 37., že 10titž 
vládmí nafízení strunOlvÍ pOUlze tto , co ,nenÍ jilž OtbSlaJž'eno v zákone 
samotn ém. 

·V § 38. ,pNPOIUŠtí se Ipa:k v oldst. 2. 10SlvolbozemÍ od ,p,rukazu 
~pťrso.bnosrti Ipfi k'Onee,s-ovlruných ži~vll1Jo 'SltetC.h, k jejiiVhž na:slt'O,upeIT1Í se 
vyžlélJduj'e zvláštní ZlPÚSlOlbiJo'S,t ra Ipoul~a'~Ulje :se ,pfi tom lna tIO, že má 
se IPr'O toto osvobOlz'emÍ :P:OUlŽÍlti rrulllaliOg:itCIký'ch p,fedp,isu, othsra:ženýclh 
pr'O feme.slné živInosti v § 18., vy;jlma jeho tÓvvr'tý odstavec. Pľ-etdpis 
tohort,o odSlta'v,ce o OisvíQlboze:nÍ ad ;Pifuka'Zu z/púsohHo'slti VŠIruk se 
'll e v z t a h tU j e /n ra s ,t a v e th níž li v In 'o s ti (odslÍ. 3. § 38.). A tu 
je práve '01110 doS/ti (pfíkré us!ÍlanovenÍ zák'Ona, které te:ž,ce doléhá 
p:ráve na žadate.J.e o oplrá-VlnenÍ k IPrlorVlO'Z1oválnÍ menších zednriJc'kých, 
l{JaJmEmitCký'ch a tesarstkýoh IPrrad. 

,MeZIi žadruteli äs'O'll Čla,Slt'O o's'O:by, ,ktetrré !po 20 až 30 ba i vÍtC.e if'oku 
pr,acovlaly v dortylčné žlivmlolSlÍi , kte.r-é 'VŠIaik tse Inikterlalk nes'Íra,raly o 
fo:r,maHlty, slPlOléhadÍlCe , se lP\fri tom na IPOlmetfy drÍv~jlšÍ, f'OrlmaJ'i,ty, jež 
nYlnÍ jim sohá'zejí a jež si lÍelžk'O 'nyní mIOhou olpat:fHi a které jSOtU 
od ,nitch tpO'ž:adO'válny, ,ponevraldlž nový zákoln vyžaduje jich jalm 
f'Onmálních ná:l'ežli1vosltí k nralS11U1pO'vánÍ ŽWtuosti. 

DfÍvej,ší p'Omery se prece j'enoll11 tQ.dchylovaly od pome!ru v 
olstartní.ch čáSttech relpub1i1ky a lPiftQ!tlO /musÍme se· i telCht'O nyní ale,spoň 
let'mo dOltkJnouti. 

III. 
POSltačí, je:sltl.ilže pouká:ž'eme na nelkiterá zásadní ustanovení dfí

vejšÍho živl1tos.tenského záJkol1Ja čl. XVII/1884. 
Sem spadaJ.o by pfledne us,tanolV,enÍ § 6. citov:alného iZálkoll1Jného 

článlkm, dle mea10'Ž tOi111IU, ,kdo Inemwže se IvyikázaiJi 'VYSlvedčenÍm 
určebnÍlm, avšak doko/llIôil 21. rlOk vektu Isvého a dolkáJže, že ne!jméne 
po itfi r'Oky v t,ováflne ne/bo v dÍ,1ne '~amestnán ,byJ 'v urtČilté 'Odborné 
práci, vydá se živ'l1losri:enský liSlt i k p:rovtQ'ZolvánÍ ilaJlmvého femesla, 
které je vázá'no na prÍl1kalz ZIPU1S01bil10'slÍ,i. Z ItOthO t'edy je pra1ttrlno, že 
p re d .1 ,o ž e In Í· u č e b n í h 'O V Y S 'ved ,č e ,n Í n e lb y Ion e z lb y t
n }r Im p f ,e d lP 'o tk lia :ct e Im k ~l1ialstOlU'pení žlilvnolSÍ'Í, pfi čelmž O'v,šem 
nezalPomÍ'náme toh'O, že 1l111\uvÍ se tu 'o živnoSlti felme'SlLné, váJ~ané 
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110, ilmlmeniokého a tesar-
0'11 OipráJ\TIneni k vr,ovádelní 
i1ských prací, IPr'OhlákŠeny 
a n. Zla žlÍv,nolsti komceslO
ldeloO'vá:ny žu'pmÍmi úrlady. 
, Ik jedÍIC\hž naSltoQupení se 
vedIe v,šeobeoných nále
'ísluš'né ,žrÍvluosH a dále 
ak praví v IQidst. 2. § 37. 
n bude sltarnoven :p:rúkalZ 
á vn en í stavebnírCIh ž'Í,vlno
nIQ , že i o tGmto vláidnim 
v 1. ods't. § 37., že 1tQ.t]ž 

tí jilž obsalž,eno v zákone 

IO SlV olboQ zemí od ,prukazu 
1, k jejichž na-s,tou:pell1í se 

:se ,pri t'oim lna to, že má 
vd1 p'redtpisu, obsa:ženýClh 
ótvrtý IQdstavec. Pf.edtpis 

l'ZU zlPúsohHo'slti vŠ/aik se 
; ti (oidsrt. 3. § 38.). A tu 
koQTlJa , kter.é te:ž,ce dtoléhá 
váll1í menšíoh zednriJc'kých, 

POQ 20 až 30 ba i vÍtC.e 'roQku 
[ 'se Intktenalk nes1larfaly o 
:,ry dríveulší, foQflmaJi1y, jež 
lh-OU olpatfdt,i a které jsou 
átlmm vyžaduje jich ja1m 
nO's.ti. 
1chyliQvaly .od pomeru v 
e se· i tetCht,o Jnyní a:les'Poň 

'á zásadní ustanovení dfí-
884. 
6. citov:amého iZá/koQlJ1Iné.ho 

e ',vYlkázati vysrvedče,ním 
§hto a dOlkáJže, že tliedméne 
,tn án .byJ v U,ftČilt.é odborné 
l'Zolvání tlallmvého remesla, 
~ ItIQiho t'edy je paltmno, že 
e .ll í n e Jb y l tO n e z lb y t
žlÍ\vnos ti , pri čelmž .ov,šem 
~i,vnoSlti reme'SlLné, váJZlané 

:prukazem zlPusohHosui, kdtežltlO 'ž i1vrno's1 , o k!tertO'll nám jdte, je ž-iv;nosltí 
lmnce s'o\nail1IOU. ll) 

Podle § 61. dMD se prujÍil11ání učenlllíku u 'ž li 'v tli .Q s It en s k é h o 
ú rad u I. stoihee pílsemnou .smlouViou a podle § 67. 'VYlhort.O'VÍ 
Ž i v n oo s It ens k Ý tÚ 'f a d učel1lní1k;ovi iP'0 slk!OInčenÍ U'ôebníiho po
meru vysvedčení. Tento úňaJd vedI také Ipodle § 77. ~vlá§ní Tejlsrtrík 
'o učennídch v jeho obvodu, IV mélmž byla vlšeohna 'pO'tfelblná data 
Zlaznalmelnána. Aby rectsHíky ,tyto byly úlPlné, bylo z oa m e s ,t 11 a
va It e l U'll ulolželno V § 79., aby do 6 me-sÍtCu ,po vyhlá,šení zákol}1a 
'Svoje učeuníky jakož ,i obsah učební smlouvy O\Známili živnosten
skému úradu za 'účelem zátpisu do rej'svríiku. Obdobné 1llsfÍlalnov5iní 
'mel § 110. o pomocnících. 

z' te,chto ustanovení die te-dy Ipatflno, že ,učelnníkov,i nebyla tu 
DoviJnnost primo UlkiláJdá,na, a/by se Isma'ľlal o predlpolkltady nUltné pr'O 
prokázání pOlmeľiu u ôetbní,ho , nÝ1bnž, že po'v,iu1Il1lQts1 tato s'P,očÍvá 
slPíše na z a 'm est n a v a ~ e l ,i a I}1 la Ú rad ech. Z toho dále by 
ovšem i ,plynulo - za pre/dpokladu, že tYlto rejstfíky byly od úradu 
lS,práv!ne vedeny - že byl0 možno kdyk01ŕv piOlZtdélj'i a ~edy i nYlní 
zHlSltiJti, z.da, pOikiud a jak dlouho učební 'Pomer Itrval. Ph tom 
o'Všem :nezapom~nálme ni,kit~l d.,K ani na Utstlail1ove.ní § 127. zák. čl. 
XVII/1884.5

) 

Pokud jde o po:mocnílky, t,u bylo § 99. na,rízeno, že každý 
I[}o!mocntk ,musí míti IPflClJOOIVlní IkiniÍžkiU.6

) Z ,irrnveraJt'i'v[l v § 101., 
rzed'méllla pa/k, pOlkud jde o Htenu ,b) 1'ohoíto pana,grafu, plyne, že práIVe 
v duslediku 'Vede:ní 'rejstrí:ku o Illlčel1lnídch bylI ITJlráJve Úlrad iP IO 'v ine n 
po sl~ončel}1í učebného ipome,ru vnaoovlní kinílž;ku novému 'Pomoc
níkovi vydatí. Te.nto úratd vedI .také selZlnam o vydaIných pľacov
ních kní'žkách (§ 102.). 

Ph l1Iast oUlpení do práice byl t,o opM ž j'V n o s tt In í k, ,kJterý 
mel 'ulož,eno za Ipovinnost IPrevZÍ'ti od pomorCn~lm IP:flaoovln( kinílžku 
a 'O'známtti n edlplOlZtd eú i do 2 týdnu 'ž\Í~noSltens:kérmu úradu prjjmu.tí 
pomocníka, ,predlože mu SOlltČIalSlne tUrDO ,kinílžk!u. Le-žela 'Ílu tedy 
poviJnll1,o,st na z,a'mestna'Va1teilli ,knílžk'll IPo'žladova1i a ll1oolČuni1-1i tak, 
nem-ohl ani úrad 'zjÉSltÉti, že doty'č'l1Ý buď vUibec ,PľilioO'Vll1í kmíž!ku 
nemá a že j,e potfebí mIU jí vystavilti taneho, že jeho .pomóCini,cká 
doba IPO právu IPoklfaôuj'e. Mel by palk nevedomý pomocník trlPeti 
za to, že Iza'meS'nl1lav,altel porv:iTIlITost svou In ekoOll1lall , a 'tÍim nedostávalo 
se jp,omooníkm [oflmálnkh Iná~ežH:ostí v-olžladolVlanýoh Ipf.i nalSltolllQJe.ní 
ŽlÍvnos-ti? 

Stedlne by tomu Iby/Io ITJlilik, de,s:iJ1~že ,zalmestll1a'vatea by nekolI1aol 
svoji p'o'VlrnnO'st ,podle § 104. t.élhož zákona, a k;dyby .nad tIO tpl01moc-

") Je tu podobná analogie jako v no'Vém ži,vnostenstkém zálkone, kde 
formality, ne ní-li jina:k sta:noveno, posuzují se i u konces,ovaných živností 
podlle § 15. 

5) K tCimuto se ješ te vrátíme pozdeji. 
6) Pracovní knížky po,zby.ly dnem účinnosti nového zákona platnOsti, 

avšak pbpoušteiÍ se jako prukaz o zamestná-ní pomocnkkém, odbytém 
pred úClllností nového zákona (§ 15. odst. 8.). 
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ní!k ne'vy,slovil vťubec žátdného práJní, pol~u:d j,de o vysltavení zvlášrt:
ního vysvedčení ve smYlslu doveiÍ1wu Itoihoto pamalg'raďu IP'O príipade 
v,e smyslu § 108. PoviJl1'l11oSlt stíhajíd zame/Slul1la'Vatele de IpaMrha dále 
i v § 106., dIe nehož mel z a,fi e 's t n a va tel ucho'VáJvaltj !pľlaoO'v:ní 
knrž/ku u sebe ,télJk cUo,uiho , :pokud byl pomocník u neho zameslunán. 
KaJždá ZlmellJa (IJ'fa;cO'v/nÍlhIO IPolmenu ipolmocnílko/V'a melIa Ibý,ti IŽ i v n o
ste 'll ,s fk Ý ,m ú rad e Im ZlélJZlllJame:nána v praoQ/vní knílžce a i v rej
stríku, který mely tyto úfady ·0 vlšeoh v dejilOh olbv1odu se /l1Ia'chá'Ze
jkích rPO'illocníckh vés'vi. K t,omu nutno jelšte pf.i!pOIjHi uSltalllOlvení 
Zlmíneného již § 127., dIe néihiOlžž i v n o s It e n'S ,k á lk o rp 'O ;r a c e 
vyko:náva,la ve svém obvo du ·oihledne žj'V'llos'Íll1Ílku a jej.ilch pomoc
ného perso:nálu agendy srvelr.ené zá'kJol1lem ži'VTIlolstens/kÝ:m úfa.dťum 
1. stlOl,j.c.e. 

PNbéfeme-li tu j'eŠlte provádécí 'Predpis , vydaný na záJdade 
posledního ods!ta'Vce § 10., dl,e Ille!ho:ž se Ik nasrt:'O!llIpení žlÍ1v:nosti p,ro 
me'llší Ipráce zedndcké, ika\luenk:ké a tesar,siké vyžadovala jako 
púkélJz ' zpusobilos'ti t r í I e ,t á lP Ir a fk s ·e, máme jasný obra;z 'o ,tom, 
že ne.konall-li z.amesunava,tel , ŽiVlllo'stensiký úrad a žáv:nos,tel1lská 
korpor'élJCle Isvých ,po'v,inl1losrtí, že pomo:CIní,klov,i skJu1e,č;ne nedosltáJvlcvlo' 
se ,pa,k onech fO,flmálnfch p:ri':u~a'zu 'o albsol'Vova:néim ,IJ1O:me'ru učehní:m 
a ,Polmocnickém a krome toho vidíme ,i tO, žle Plo!ž:ada'Vek prukJa,zu 
ZlPusobilosti bYlI tak mírný, že posnaóovalo i IPloiU'hé dodate·čné P1ro
kázáJnÍ prak,se .po urlčitou dOIbu; a v ito,m pf.íipade, je.stI.irže by 
~amestna'Valtel ,svých Ipo'vilunOls'tí IneZianedbáVlal, (alv,Šlak \pomocník 
se oVIčasné vYSltav,e:ní ,prísl'uŠiný,c!h P!ri':uka'zu nesItaral, nebo prúka.zy 
tyto ztratil, imohao býlti v'ždy olpatf'eno dodat,ečné P1o'Í'V,f'zení na 
zá:klade Zlmíne!ných jllž rejlstfílku. 

Byla-li tu pak ,prakse lPo:nekud Isnad d:ilberálneljší, Ilze to 
vyS'vetliti olhle,dem na ,osoby' 'po'mocní1ku Slalmýoh, krterí s,uaralli se 
hla'vne o svou existelľ1lC1Í, z.á,~OllJa vJšak neZll1lalli .a ne1hl,edeli proto 
na lto, aby dobu :pnak'ÍlÍClkého za'mes'tJnání, klt'erou kde Zltrává1i, meli 
skutečne :p0'Í1v1"lzenou rfo!ľ1uáJlnílm ~púslQlbem ZáJkOll1Ja, zlV,lá,šte když 
nektefí z nioh byli Z,élJČ,a,stO celá desetHetí ,za'mesrLmáni u jednoho 
a tého,ž Zla:me,stJna:valtele. J els1liiže lP'ak ,tenno zemreJ a oni v klidJl 
pracovJal:i dá1e u dr'Ulhého, lpiak de podliOvite,llno, že by dnes, když 
by ohteH dosíc:i koncese k P,ľlo~o'zo'VáIT1í ipifíslu,š-rié ži1vnosti, težko 
mo:hli do,kladu 'o Sivé Ipr1alksri 'slÍ ve SIffiYs'lu zákona 'Ova'tfoIVlati a túm 

str,]ktnímu zákonné·mu pferd!pi,s'u vYlhovMi. (Dokončení.) 

Unifikace smenečného práva. Minilstenstwo 1P'ľ'Q sjednocení zákonuv 
a ,org.anisace s,právy .s:vo:lialo na ·den ,29: ill. m. ,kolneČlnou poradu o osnove 
sjednoceného zákona smenečného. V této byly za p·redsedndct'ví experta 
mini,sterstva unifikačnÍlho uniN. IprolÍ. Dra Ii,ory, za relÍere;ntství doc. Dra 
Roučka, minilSíer.ského mÍ's,totalÍ'emníka unifilkačnLho minist,erstv,a, a za účalsi1:i 
ex,pe,ftU ,pp. untv. Ipro,f. Dra Iiermana ... Otavského a iprolÍ. Dra Weniga a zá
SltwpcU mjnis,terstva spr,avedlnos,ti a OhCihodu :prOlje.cLnány návrhy do té 
doby došlé z mezimini'sten;,kié činnoslti 'pNjp.omínkoWlé a z vere,jné ex'Vertilsy. 
Po 'P'roiednání o,sno,vy by~a táž predložena mLnils,terské r.ade, aby jako 
vlládní návrh se sta!la ,predmetem ústavního ,p,rojerdnávání v parIamentu . 

Dr. .r a ruslaN 

DIe Mag;.'l 
A a d,l.užnÍlke m 
A, C atd. nas 
kdežto zákoll 
sporu: i!ll'terve 
na jeho žádos 
vefHely ohl I 

však, že se tu 
vodního s'ponl 
metu, jakmLle 
dalšího nárok 
témuž dlužní 

Mínení 
z,anikne a že 

Zpôsob 
sporu podmí 
(dlužníka). 

Tvrzení, 
vznikl, musiiia 
ného byla ,po 
sa ma stala se 
sporu in te rve 
sporu interve 

V tom to 
sporu, neb oť s 

Výraz i 
llient« dIe § 
(ev. spory) 
\'šak, jež se 
(substanciací 
teprv soudu k 
ipso iure ohl 
vádejí. Soud, 
tohoto spoje n 
ze sporu takt 

Správne j 
musí ze »spo 
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