
Pomůeky pro živnostniky. 
Pořádá PROF. B. HOLMAN. 

Jak žádá kupec 

za 

E 
a jak 

se opovidají 

živnosti svobodné a řemesl 
J-é/./ 

J. Zí s k a 1. 

V Brně 1904. 
Tiskem Antonína Odehnala v Brně. - Nakladem poi'adaMlov,}·ID. 

Vešk:erá práva 



Živnostenské úřady. 

I. tl'adem PI'HlI :,tolice w věcech ŽiYllostenslq'ch jsou 
c. k. okresní hejtmallstyí. Vyjmuta z toho jsou města Ylast
]lího statutu. totiž v Cechcí.ch Praha a Liberec. na Moray(' 
Brno, Olom~mc, Fh. Hl"alliiště, ,Jihlava, Kr·oměř·fž a Znojmo, 
Y8 Slezsku Opava, Bílsko a Fr~'llek, kdež jest ži vnostensk~'m 
úřadem první stolice magistrát. 

2iYllostensk(Ó úi'ad~< první stolice kroml" toho: že vy
i-izují opovědi a yešken\ žclclosti o ]Wovozoyání živností, vy
šetřuji také a trestají jJJ-estupky žinlOstenského l'ádu: roz
hodují o objemu a vykonávání žiYllostenských práv ye sporech 
a stížno:,tech, a mají práyo odejmouti živnostenské oprávnění. 

I Jlokud se to više net~;kcí. ollh:h v~chzellí, jež si vyhradil živ-
. llostensh úř'ad Vyšší. . 

II. < 2ivlloste;1§kým Ctl'adem druhé sLoJíce j :30U politické 
úřady zemské. V Cechách jest to tedy c. k. místodržitelstd 
králov:3td českého ,. Praze. na }Iorayě c. lL místodržitelstyí 
markrabství moravského r\·í31~n(~ a!.~,e:.Slezskuc. 1\, zemskcí. 
dáda v O.paYě. . 'tt'" t • ... ' . ~l ('J »"'~ 

• vv' " v v' .... ~ ~,.". : . 

III. NejYyS:31 sto11C1: ve yecech Zl;>lfo,i,;fenškí'fiiJllf}8st c. k. 
ministerstvo vnitra YE' IUdlli. . " ,,' , 

Tyto dvě posledniiilsťan'e-e"y,yhl'adily si některá roz
hodování ve \'ěcech živnostenských. 

Pi'íslušnost živností Jr úřadům. 

Ohlášení a žádosti w věcech živnostensk)~ch podávají 
se oněm živnostenským úřadům, Y jichž okresu bude nebo 
jest stanoviště (sídlo) živnosti. 

I'" 



-4-

Písemnosti k úřadům. 

Ohlášení a žádosti k úřadům sluší psáti na celém archu 
kancelář'ského formátu, a to y podobě, jež jest zřejma 
z př'ílohy. 

Podává-li se žádost okresnímu hejtmanství, dává se 
žádosti nadpis: 

Slavné c. k. okresní hejtmanství. 
V záhlaví pak se píše: Slavnému c, k. okresnímu 

hejtmanslt;í, 'e ...................... _____ ................. 

Podává-li se žádost magistrátu, píše se: Slavnt} magistrál!'. 
V záhlaví: SLavnému magistrátu krát. hlavního měsftf, 

Pmhy. (Slavnémzi magistrátu xemského hlavního města Br17({ 
a t. p.) 

Podává-li se žádost místodržitelství, dává se jí nadpis: 
Veleslacné c. k. mlstodriitel.ství králoudui českého. (Na ;\:loravě: 
Veleslavné c. k. místodriitelství markrabství moram:i/cého, Ve 
Slezsku: Veleslavná c, !c. xemská 'vládo.) 

Podává-li se žádost ministerstm, jest nadpis: Vysoké 
c. k. ministerstvo mútTa. 

Záhlaví však žádostí, jež vyhzuje místodržitelství nebo 
ministerstvo, sluší yždy psáti takto: Sla1.JltélllZt c, k. okresnímu 
/wjtmanství/J ....................................... ....... 

N. N, bydlíCí v . , .. (nebo: kupec r ... . )/klice .... , 
číslo . ... , prosí o pi''Í,:x,nicé doporučení iádosti uvnit1;; napsmu'. 
Bydlí-Ji žadatel v městech vlastního statutu (viz str. 3.). 
adressuje záhlaVÍ magistrátu svého lněsta místo hejtmanstvi: 

Takoyá žádost se pak neposílá přímo na místodržitelstr í 
ím i n:i,st::eistvo) , í1J'br~c\ pošle 1 se (odevzdá se) hejtmanstYÍ 
(maglstrátu), k Iiěn1už žadatel přísluší. 

P o z II á 111 k a. Ve mnohých vzorcích opovědí a žádostí, 
jež se vyskytují v tomt08pisku, k vůli stručnosti není nad
pisů, k úřadům. Kdokoli by dle těch formulářů žádosti a 
opovědi psal, rozumí se samo sebou, že by nadpisy doplnil 
tak, jak jest naznačeno hořejšími řádky. 

Římská jednotka (I.) v tomto spisku znamená. že se 
žádost nebo opověď podává první instanci živnost~nského 
Madu (tedy c. k. okr. hejtmanství nebo magistrátu), 1"<ímská 
dvojlc'.:{ (II,) znamená, že se žádost podává druhé instanci 
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žiynostenské. (Tedy c. k. místodržitelstyi ,~ Čechách nebo 
na l\-foravě, c. k. zemské yládě ye Slezsku.) 

Není-li jiného Ť'ečeno, znamená I. nebo II., také ~~ště? 
že se opoyědi (žádosti) kolkují, jak je~.t u;~edeno ,mže, a ty?e-l; 
~p věc živnosti koncessoyané že se p1'1lozl v obalce nezavrene 
k~lek K 2'-- na dekret, jín~ž se udílí povolení k živnosti. 

Dále viz též str. 10, o poplatku inkorporačním. 

Kolkování písemností. 

Některá ohlášení živnostenská jsou kolku prosta, Žádosti 
yšak, opově di živností a j. nutno kolkoyati, jakož i některé 
přílohy. 

Žádosti xa iivnosti koncessované, pak opovědi iivností 
svobodných a 1;;erneslných kolkují se: 

a) ye Vídni E 12'-: 
y ostatních místech, jež mají yí(;\:' llež 

b) 50.000. obyvatelů K 8'-, 
c) 10.000-50.000 6'-, 
d) 5.000-10.000 » 4'-, 
e) ve všech ostatních místech Jl 3'-. 

Nedostačil-li by na žádost jeden arch, pak kolkuje se 
každý následující ar~h vždy jen kolkem K 1'-, 

J{olkování ]J1;;íloh. .Je-li podání kolku; podrobeno, je~~ 
pravidlem, že i přílohy mají ,~)ýti kolko,\'any. Tu pak sl?s~ 
rozeznávati. zda na pI'íloze J1Ž kolek Jest, anebo nema-ll 
llhloha kolÍul Y('lhec, V prvním případě znoyu l~říl?hJ k?lko~ 
yati není třeba, pokud prvotní kolek Jest neJ111ene t1'1cetl 
haléřoy";: hyl-li hy menší. doplní se p.hlepením nového kolku 
na tI'icei haléř1L V druhé~n případě dlužno kolkovati př-ilohu, 
čl to kolkem třicetihaléřov~~m za každý arch. Tak na př. při
l)ojuje-li se k podání křestní list, netřeba jej z,novu k?lko~ 
yetti, protože již jest kolkován (kolkem korunovym na predm 
straně). 

Kolek lepí se ua přední straně (viz vzor v př'íloze), a 
llepřepisuje se ani na podáních, ani na př'ílohách, 
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Všeobecné llodmínk,r samostatného provozování živnosti. 

Osoba, jež horllá samo:-:tatru', proyo:wyati živnost. mUi'í 
míti právo sama spravO\-ati :,vE' jmění. Práva toho se'u ná:, 
nabývá dosažením věku 2,1 let nebo úl'edním prohlá~enílll 
plnoletosti. 

Volně spravO\-ati své jrHl'ní nemohou osoby dušeyn(' 
nevyspělé Heh OSOh~T marnotratlH:', jimž hyl M;ldem dáll 
poručník. }HHe se však provozovati žinlo:'t fl a Ú čet těchto 
osob, svolí-li úkonní zástupeorl' jejich a soucl. 

Od lla:-:tollpení ú\lIo:'ti Hl o II o 1] nl011ČellY býti osoby. 
kte~é j"oou ve yyš?třo\-álli, lle])o kter0' 'byly OdsOl,izeny prvc; 
ZIO,CUl yubec, pro p1'estupek ze zištno:,ti, proti yei;ejné mr"TO
poe~stnostl, JWO podJoucillictd, pro tf'zk)' pi'estupek dilchocl
kovy nebo pro zaviněn)' úpadek. 

Současné provozování nl'kolika žinlOstije"t dO\-oleno. 
yyho.':.~~li v :'~. llálcžitostem zákollJl)'m .. Jisté omezení jest to]ikó 
\'e pl'lel;1e ~lmostl hOStlllské ~y};čepllické') a ŽiYllOSti podon1l1í. 

Dll sLo.J llíkuru, úř'edníklim Cl j. o:-:o]),[m bráni úřad jejich 
provozovati hmost. 

Rozdělení žimostí. 

;l:ivllostensJq' hid l'ozd('luje žírností: 

1. na ži \'l1osti syohodn('. 
') 

3, 
koneessm-an<'. 
i\mwslné. 

Živnost svobodná. 

l:\:do vvhoyuje všeobecným podmínkám, kladeným \-e 
pÍ'Íčině provozování živností vůbec, může sam~statně pro
vozoyati kt.eroukoli svobodnou živnost. Jest tolIko pOVll1ell 
opověděti to živnostenskému úi'ach 

S provozovánÍm. lze započíti hned po opoyědi, a He

Lí'eba čekati. na živnostensk~' list, jejž Mad pak vydá. 

Obchod y obyčejném slonJ. smyslu, proyozoyaný Y roz
měrech malých nebo n~Jkýeh, jest živností svobodnou. 

Obchodovati he loliko :-: oním druhem zboží, jenž 
Iwl úřadu opovězen. Lze však kdykoli učiniti opověď další 
ll~ jiný druh zboží, a tím jest zrušena překážka omezeného 
obchodoYání. 

Kdo tedy opovi obchod na [Jl'. barvami, rybami, dřÍ\~íll1, 
dnem a pod., nebo kdo vyjmenuje určité' druhy zboží, je:'t 
oprávněn obchodovati jenom př'edmětem opoYčzen)~m. 

Lze však též opověděti obchodovánÍ: jež se týká růz
lI~ich druhll zboží, vytčeni-ch společným. pojmenováním, na př·. 

obchod zbožím smíšeným, 
kořenným a osadním, 

~ modním, 
» ozdobným, 
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obchod zbožím střižným, 
krupai-stv-L hokynářstvL obchod potravinami a pod. 

Vznikl-li by rozpor, zda jest oprávněn prodávati určité 
zboží kupec, jenž opověděl živnost na př. jakožto »obchod 
zbožím smíše111~m«, tu rozhoduje živnostenský úřad, kter~~ 
si vyžádá před rozhodnutím dobrozdání obchodní a živno
stenské komory. 

Dobrozdání její zakládá se y pnní řadě na obsahu 
seznamů, jež byly kdysi v té příčině podány ministerstvu 
obchodu. Však i jiné okolnosti mohou míti vliv na dobro
zdání komorní. 

Dle toho seznamu zahrnuje y sobě ob c hod s k o
l' e n n Ý m (s m í š e n Ý m) a o s a dní m z b o ž í m všecky 
druhy zboží smíšeného a o",adního, jakož i lahůdky. Kořenné 
(smíšené) a osadní xboxí: Caj, káva, náhražky kávové, rýže, 
kakao. čokoláda. cukr a cukrovinky. koi-ení yšeho druhu. 
šafrál{, vanilka ~ pod. Již n í o v o c ~': Rozinky, vinná zrna: 
fíky, datle, ořechy, mandle, citrony, karobe (svatojansk~; 
chléh), kaštany a pod. Ol e j e a t u k y: Olej stolní, řepkový, 
lněnÝ, minerální a etherické oleje, laky a fermeže, stearin, 
parafin, slanina, přepouštěné máslo, máslo, tuk rybí a jaterní 
a rozličné smíšeniny tuku. Ryb y a č á s t]z Y ryb: Sledi, 
slanečci, úhoři, jikry (kavial') a všecky druhy ryb, nasolené, 
uzené nebo nakládané, rybí kůže, vyzí měch;;ř a pod. Pl o
d i n y a výr o b k Y ml Ý n s k é: Škrob, kroupy, zboží moučné 
a těstové, luštěJ1iny všeho druhu, \'osk, med a pod. O y o c e 
a sem e n a: Cerstvé, sušené a naložené ovoce, semínko 
jetelové, lipnice, fenykl, kmln, anýz atd., kořínky a byliny a pocl. 
Luč e h n í p o m ů c k I' a v,' rob k v II o r nic k é: Rtut 
(mercurium), suřík, run;ělka, h"ledna (l;orax), běloba a olom)' 
eukr. soda. louhov,; kamínek. kamenec. draslo. síra a sirnt> 
plátl~o, kř{da, sádr~, kyselin~ karbolová, sírová, solná a du
sičná a pod. P rys k y ř i c e a 1 uče h 11 í v Ý l' o b k y: Dehet 
terpentýn, smůla, klovatina, klíh, rosolina (gelatina), šelak, 
lepek, pečetní vosk, kalafuna a pod. Bar y í l' s k á dře v a, 
ze 111 i n y a 1 uče b n í bar vy: Kampeška (prizilové dřevo), 
sandaloy6 dřevo, žluté dřeyo (prizila žlutá) atd., okr, angl. červel'L 
satinohr. modlo ultramarinová. žluť ehromová. zelel'í císařská atd. 
SVíčký, m!~dla a pomů'ck~T ku praílÍ: Svíčky steari-
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nové a lojové, m~~dla ku prap~ a l~lytí, pr~šek .1?ra~~, vodní 
sklo, prášek lešticí a pod. N a p 0.J ke al.ll ll: o ",ll Ol '~e' ;í~~, 
Jivo, rum, kol'íak, rosolky a ;Tše.c y 110ve l:ap J T",' -

}Iečetěných lahvích, líh, minerall1l vody a yyrobk~ zl,ldel 
(pramenů) atd. Pot r a v i n}T a 1 a ~ ů ~ k y: ~~1l1:\:Y, ~a~am~, 
ltzenky. sýr. sušené potraYmy (stlacene), pastl~J' extla~tJ, 
masoy'i~y, 'pečiva a pod. Z h o ž í z á pal n é, potreb!T psacI a 
houby. 

"Obchod xboxím smíšen?]m zahrnuje y s?bě, zejm~na 
obchod kořenný a zbožím osadnickým, ,a dl~ mIstl1lch f~~tl:e~) 
yšecky druhy zbo~í y o:)c:lodě o,l;vy~le,. :Y,r~hl~y t~\:Il1l a 
í-emeslnické, .Jež neJsou vazany zylast~ll k?~lce:sl,)~ko. z:l~z~, 
kovy a zboží z nich zhotovené .. ZbO,ZI drevene; ko~"tel~~, 
skleilěné kamenné, hliněné, porcelanove, gl~mn:OYe, v.o:':J~o~~, 
~laměné' a lýkové: zboží sedlář'ské, provazmcke, k~rtacmcke, 
klempířské, Jehlář~ké, !:'.orimberské, hračky a ZbOŽl herc~tes
uadenské: obuv. kůže a zboží kožené; vlnu, lněnoy a,bavlner:o~ 
~řízi; zboží "lněné, plátěl;é, ba;Tlněné a prýmkársk?: "he~vahl" 
zboží hedvábné, bílé a stavkove: stuhy, pak modnl, "per kolt' 
čl nitařské zboží. 

Krupah hokynúři a obehodníc~ pO,t.r~v~
II ami mají totó zboží: Výrobky pe~ař~k~, .Zb~ŽI kartacmek~, 
palivo, Y~;rohky h~rnické (kř'ídu psacI" ČIstICI, PIS~~ n,~ dr~l:~utl, 
písek drobn)~, yapno zedmcke.' hh~lU, zem. ~člhlad~I~~o~., 
brusy a pod.), polní ,a Z~lll~~dl1l plodll1~, ~ ~el~Illnu ~ ~e1 "~; ~ 
\'ařivo. zboží dř'evěne (dl'evenlcy, rohozm e pantoflE, I ~h?;6E, 
biče, l)eroutky, košťata a dr~aL~la k nim, l?~aty" Yal~ecl\.» 
piliny a pocl.), luštěnmy a pIcm seme1:a, YyIObk~ ml~ :lsk;, 
yvrohky mlékařské. o\'oee, sůl kuchynskou a ocet, ZbOZI 
p~'oYazl~lÍeké, zboží uzenM'ské ~vyj,ímaje ~,ur?vé, maso), 
zboží slaměné a lýkové, zboží lOJoye a ZbOZl zapalne. 

Pozllámka. Podrobm; seznam pi'edmětů oh chodu zbož,í~n 
smíšenÝm. pak př'edmětll; jež prodávají krupaři, hokynal'l, 
obchocli1íci pot.ravinami, kramál-i, nifah, Y. obch~dech galan
terních a pocl. yiz v »Kalendáři ~bchodmc\Ya ~eskoslo~'al1-
ského« z r. 1902. (Adres:3a: Admullstrace »Ceskeho Llo)du«, 
Praha.) 

Kromě \'yzlla6ellJ~ch způsobú lz~ opověděti též ŽiYIlOSt 
I . v v Cl »za\'I'rá Y sobě -.lH'á Hl "dle § 88. iivn. fárlu«, (teraz opoveu 
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Inkorporační poplatek. 

,l\,d~. podádo žádo:'t za ŽiYllOst kOllCeSSOyanou nebo 
oJť()Vl~la ZIY110St svobodnou, lwlpl'iložiti k podání pot\TZenÍ 
"l~?lpcell~t:'a , (grenll~)" k llěmuž hude ll,íležeti, že zaplatil 
pU:otupm (lDkorporaClll) pOj1laLek. Komll :,e nedovolilo 
Z1vnost pro\'()zoyatL musí mu ]Jak Yl'i'ttiLi ;-;polečell;-;tvo 1)0-
platek zapra,'ell~;. ' 

Kde není spoIcČ,ell::'Lv<t pt-bhl:::111'ho. tam se ol'šem 
llik omu neoc!l';idí 1,)1'1' ;.;,·t·'ll/',)]l í 1)( Il1 'ltok . l' . "I ) ,C I', Cl \ oJ10Yěc 1 (ž,idosti) 
"e o tom zmÍllka neděje. 

Výdělková ďaú. 

. Všeobecll<" dani "j'lH"lkon; podlc"há každý, kdokoli pro
\·o~u.Je podnik Y~idělkov;: llebo yykomil;í zamě"tllání., Sm01;11-
.]IC1 k zIsku. . 

, l~do. po{;ne r)]Ovozo\'~ti POdllik Iw1l0 zam('sillállí, jež 
Jl?dleh~ d,cUl\ nebo l~do otelTe novou proyozovámu (místnost 
zal O(llll,. Íl!wIKlI), n~a to oZllClmiti [ll\ed po(;átkem Pl'oyozování 
n~bo 1~~Jdeh'. s o II C a s II ě s J) o Č či t. k e m proYOZOVállí ber
I.lln~1J ll:'~dl1, ll1stance Pf:;llL Tímto herním úřadem rozumí se 
~. ,~~~, o/~J esm !w}tm,anstm; .Jen ve lllaYllích městech jsou jim 
zvla"tm lJerlll spravy< ' 

Ohlá;;enÍ může se státi ústně ne ho písemně. 
v,', Děj e-lí , se písemně, dostac;í. když se II plně opi;;e opově([ 
zrnlOst1 s,·ohodné. n l' k o 1 k II j '(O se\':; a k a ,v'·l v' 

k opoYělli živnosti: '. " pll OZl se 
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.Jde-li o žinlOst koncessoyanou. no;;je:,e opis ž;>,dosti 
koncessi tému;l; lll<adu, a Il e k oÚ::. ;l j p se l'ovllěž. lJ611Í 

sr tak ale tepne tehdy, když začne se živnost proyozo,:ati. 
iKoncesSoyaIlOU ži"l1ost nelze proYozo\'ati dhye,dokud llt'

])yla udělena kOllcesse.) 

Z nových podniků y)'měř'l1je daú herní úl'ad, nikoli\' 
kO!l1mÍsse, Cl yyzye obyčejně podnikatele nové žiynosti, aby 
se osobně dostayH ve příčině přiznání \')~dělkoyé daně. 

Každ!~ poplatník jest povinen pi-ed počátkem každého 
období ukládacího ye lhůtě, wřejné m:m\mené, podati hud' 
ústně nebo písemně prohlášeni o okolnostech, rozhodných 
pro yyměi;ení výdělkové daně. Prohlášeni podává se c. k. 
okres. hejtmanstd (herní spráYě), y jeho%: o]wodu jest sídlo 
podniku, a lze li tohoto úi-adu obdržeti formuláře prohlášenÍ: 
jež poplatník vyplní a pak úř'adu tomuto odevzdá: kromě 
toho dostane se tam i návod k .-ypln('ní formuláře. 

Y následujícím otiskujeme znl'ní pi'ihl~lŠk)T k dani q'
dělkové, jakož í zpúsob, jak se yyplúuje. l Viz vzor na str. 
12., 13. a 14.) 

OpovM' živnosti svobodné . 

Jak již dl'íre hyl o řečeno, mů;l;e proyozoyati obehod 
zbožím, jež jest zůstaveno volné tržbě; každt kdo vyhoyj 
všeo])eclljTll1 podmínkám samostatného ))rOyozov<Íní ŽiYllOSti. 
Jest však llLltno, aby žÍYl10st opoYěděl, t. j, ab~T ústně neLo 
písemně oznámil ži \'l1ostenskému úí-adu, že živnost hodlci 
11WYOzoyati, anebo že ji prá\'ě proyozoyati počal. I. Pl·i]ohy: 
List kI'estnÍ, list domovskt a pot\Tzení obchodního gremia, 
že byla zapravena t ;t;y. taxa inkorporační. (Viz »Inkorpo
rační taxa«.) Pak též opis opovědi. (Viz »V~Tdělkovcí daI1<.) 

V o]Jo\cědi tl'cha př-esně naznačiti drllh obchodu nebo 
ryjmenovati zboží, jímž se bude obchodovati. 

Nedo\'oluje se y jedné opovědi opovídati několik clruhll 
obchodu: tn se má každJT druh opoyéděti zdáště. 
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Číslo katastrové: 

Království České: 

Okres politický: 

Okres úřadu berního: 

Okres ukládací .. ................... , třída 

Období ukládací 1904. 

Prohlášení pro vyměření všeobecné daně 

pro provozování obelwdu koloniálním xboxím 

v Hoi'icíeh. 

Číslo dosavadního listu d aně výdělkové (třída, číslo) 147, ti'. IV. 

Počátek proyozování, vztažmo kd" . 
20. srpna 1902. J nova provozovárna byla otevřena: 

tdaj, zdali živnost se ' tVl prese lOvala, nebo byla převzata: nově xNrvena. 

1. Údaje v,§eobecné. 

1. .Jméno, a příjmení strany poplatné (označení fl' ,) 
z.mocnenec prohlášení, budiž zmocněnec zvlášť u~~J . 
lIst kolku prostý přiložen. Karel Kubišta, en 

2. Obydlí strany. HOI'ice, Husova t1\ 11. 

3. Sídlo společnosti. 

Podává-Ii 
a mocný 

4. Jméno a obydlí společníků. (Číslo 3 a 4 
II společnostL) budiž vyplněno toliko 
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5. Zdali jest tu oprávnění podle řádu živnostenského nebo jinaké 
oprávnění ku provozování (koncesse, list živnostenský, licence, 
dekret o připuštění a t. d.). 
Žirnostensk/j lút c. k. okr. hejtmanství v Sod) Pace xc dne 1. %áří 1902, 
číslo 107. 

6. Druh živnosti neb zaměstnání. Obchod koloniálním xboxím. 

7. Stanoviště nebo místo provozovací, jakož i provozovárny téže živ
nosti v témž okresu ukládacím (okres, ulice, číslo domu). 

Hofice, Hztsova ti'. Č. 11. Piliálka není. 

8. Zdali kromě provozováren pod číslem 7 uvedených jsou mimo okres 
ukládací ještě jiné provozovárny téhož podniku; která provozovárna 
jest závodem hlavním. Xejsou. 

9. Počet a způsob místností provozovacích a činže z nich zapravo
vaná nebo činžovní hodnota jejich. 
1 krám, 1 místnost skladní, sklep (t půda. N4jemné einí K 600'- roč-ně. 

10. ZdaH živnost anebo zaměstnání toliko místní potřebě slouží, čili 
nikoli; zejména budiž uvedeno, zdali vývoz anebo jinaký obchod 
s cizozemskem se koná 
Ži/'nost slouxí jen pot1"<ebě místní n po/1"<ebě nejblixšího okolí. 

11. Doba, ve které se živnost provozuje, zdali po celý rok anebo toliko 
za jistého času ročního, zdali nepřetržitě nebo toliko v určitých 
obdobích (týdně, měsíčně). 
Po celý rok nepFetrxité. 

12. Při pachtech budiž uvedeno datum smlouvy pachtovní, pachtovné 
a případné dávky vedlejší, jméno propachtovatele. 

13. Jméno předchůdce v živnosti. 

14. Zdali a jakým způsobem poplatník sám, u společností společníci 
při provozování isou činnL 
Poplntník obsfm'á'Dá prodej 'D krámě. 

15. Druh a počet úředníkll, dělníků pomocných atd. s\,\ zvláštním 
označením členů rodiny v tom zahrnutých. 

Úředníci: 
Pomocníci: 
Dělníci tovární: 
Učedníci: 1. 
Podřízené osoby pomocné: 

(atd.) 
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16. Druh a počet prostředkú proyozova 'I ( c zařízení závodních); zejména druh c~ 1 ~otor~l" strojů 
soumarú, při mechanickém provozoY' ~ocety tazn;vch 
VO~l!~,: síly parní nebo jinaké síly moto~'~~kro(~e:k ~llk",'lf'~I<'<TC 
a la ym rozsahem se jich užívá). Ja ym zpns()bEllIll 

Poplqtník . má 1 deámální rá/Ul 1 . 'I 
1 P

'llt'l ,y y,. ' I a ly dolní, dl'oie !'ZIC
Y

' 

. , ,J e)!1Url1l]SZ regclly a rufní roúk. " '. "In 

17. Způsob a hodnota kapitálu zakládacího. 

Všecko ncii'adí a Maří"ení 17,r; . 1 d ov, • ,~ aSI. IlO notu K 

18. Zpúsoh a hodnota kapitálu proyozovacího. 

Pop/atl.zíl.· p)"{u'l(je hlct1Jl1ě s úl'ěrCln lL d t Jest as~ K. . . . . . o no.a !;apitdZll pr01"Ox,ora.cího 

1 H. Jinaká zvláště zdaněná zaměstl'" b nebo je "I lam ne o podniky téže 
Jl 10 manžela, které nejsou již IJod č. 8 u'"e('eI1\" 

provozovací a čísla katastrová. ' .1 ., 

TI. 1; da.je zvláštnÍ. 

strany 
místa 

20. ~e.v:'u b~~jší údaje, kterých snad k číslu 6. 
Jakym zlvnosf se provozuje. 

jest třeba, o zpúsobu, 

Žitnost se prOrO~I{je jenom l' drobném. a to I' poměrech ;~cela. skrol:ných. 

21. Údaje o zvláštních okolnostech které 
rozsahu provozovacího se II \'ádějí. jakožto podstatné známky 

Poplatník. ~,Ndl:l obchod pi"ed rokem 'est ďY 
"Y' 

dosud aJn stálý a.m; relk?! kruh odběJ.~telůtu/x. x,a,Gatecn1kem"c a nemá 
to byla mu vynurrena dali míJ'1lá. . • ]J10S1, aby se', reteleni na 

22. Případné údaje strany 'kl d· , činiti nárok na osvob~z:a, zad a ve kter;r:ch st:ana myslí, že může 
!ll o vseobecne dane výdělkoYé. 

23. J' k ma'é údaje a poznámky stranou přednesené. 

Poplatník nehodlá. 7,//;vnost během dvou let 1"w[.ŠíFiti. 

p o zná m k a. T t .. datum. o o prlznání poplatník podepíše, připojiv 
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Yzor 1. 
Podepsan,rJ oxnamuje, xe bude provoxoz:ati, počínay"e 

dnem 15. t, m., xde, 1J Hlici ..... číslo . ' , . obchod 
vším xb0/7,ím, fímx y"est dovoleno volně obchodovati, a 

jehox prodej neníváxán x1'lástní lwncessí. 

~.\ Podepsaný narodil se roku 18 . 'J y"est svéprávný, a 

B pfíslusí do ...... v Čechách. 
P1~ikláday"e potvrxení, xe byl ":i.apra1Jen l:nko1'porační 

C poplatek, prosí, aby mu byl vydán iÚ'nostcnský list. 

r .... , dne. , .. N. N 

Záhlaví: 
N N'

J 
bydlící 'I' •.• ') IIlice , ... číslo . .. , opovídá 

xfíxení xivnosti obchodní. 
[] pN/ohy. 

p o zná m k a . .lak "e OpOYÍd~l provozování živnosti olJ
ehodní s určit~'m deuhem zboží; Yiz v př'iloženém formuláři 
na konci tohoto spisku. 

Filiálky živností svobodllýcll. 

Kupec mLlže úíditi po])očn2~ch závodů (filiálek), kolik 
mu' libo. Ay8ak yžd} jest povinen oznámiti zřízení Madu 
živnostenskému. (Viz též »"\'ýdělkoyá daň«.) 

Tu sluší dbáti rozdílu, zda se filiálka Ú'izuje v obvodu 
živnostenského úřadu, u něhož hyl opo\'ězen závod hlavní, 
anebo zda se Ú'izuje Y ohyodu jiného živnostenského úř'3du. 

A. Filiálka z.hzuje se: 

aj Y ohci, kde jest závod. hlavní. Tu se zřízení prostě 
oznámí žiynostenskému Madu a podání se nekolkuje (vzor 2.): 

b) y obvodu živnostenského úřadu, II něhož jest zapsán 
závod hlavní: Učiní se r'ádná opověď živnosti I. (Dle vzoru 1.) 
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Vzor 2. 

Oznamuji, xe xi'idím počátkem prosince t. T. ;;de, 
t' NádTaxní ulici číslo 11., pobočný xávod xboxím osad
nickým. 

V ... . , dne . ... 190. .zv: N. 

Záhlaví: 

,N. N, kupec v .... , ulice . ... , číslo . .. , oxnamuje 
xfíxení filiálky. 

'. , B. ,~'iliál~~ zřizuje se v místě, jež patří do okresu 
J1:1eho urad~l 7-lvnostenského, než u kterého hyl opovězen 
zavod hlavl1l. O tom třeba 7.praviti úřady oha. . 

Oznámení úřadu. u něhož byl opovězen závod hlavní 
(kolkuje se kolkem K' 1'-): 

Vzor 3. 

O;;namzl;ji, 'Ýve :n"ídún dnem 15.t. 'ln. V Panlubicíclt. 
filiálku s/'é/w xdejšího obchodu ');,boxím sti"ixnllj'm a prosím 

b . l " , 
a y s~ to s avné c. k. okresní hejtmanství po;;namenalo, 

V Král. HradCI:, dne . ... 190. 

Záhlaví: 

.zv: ,N., obchodník 'v Král. Hmdci, ulice . 
oxnamzl;je x1"íxení filiálky v Pardubicích. 

,iV . .zv: 

číslo . .. , 

v ?pově~ úřadu, v jehož okresu se. zřizuje filiálka 
(I. Pnlohy Jako při opovědi vůbec.): 
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4. 

Podepsan?í o;;namI4e, xe ;d'íclí dnem. 15. t. m. v Par
dubicích, v Panské tNdě číslo 8" obchod xboxím stlixn.IjJn 
jakoxto filiálkzt svého hlavního xácodu v Král. Hradci. 

A Podepsaný narodil se Toku ... " jest s/;éprátm:ý, a 
B pfísluší do . . . . v Čechách. 

C Potvrxení o xaplacené inkorporační taxe pfipojuje. 

Opovidaje ;;}'í::.ení filiálky prosí podepsan.lJ, aby mu 
byl rydán xivnostensk.ý list. 

fT Král. Hradci, dne . ... 190. .zv:.zv: 
Záhlaví. 

lY 1\~, obchodník 'V Král. Hradci, ...... , . . . . ulice, 
číslo .. " opovídá ;;i"í::ení filiálky v Pardubicích. 

.'3 pFíloh.lj. 

Zrušení filiálky živnosti svobodné. 

Zruší-li se filiálka. zřízená y okresu živnostenského 
úř'aclu, u něhož jest zapsán záyod hlavní, oznámí se to 
úřadu tomuto. (OzIiámení jest podobné jako vzor 7., a jest 
bez kolku. Neděje se v něm však 7-mínka o vJhnazu 7.e 
seznamu daně výdělkové,) Zrušení filiálky, zř'ízené v okresu 
iiného úřadu živnostenského. oznámí se úřadlrm ohěma. 
'(Obě oznámení jsou prosta k~lku, a jsou podobná yzoru 7.) 

Přesídlení živnosti svobodné. 

PI'estldmje-li se kupec v OkreSL& živnostenského úřaclu, 
jemuž byl závod při zakládání opovězen, na jiné místo (do 
jiného domu nebo do jiné obce), má to oznámiti tomuto 
úřadu Oznámení jest bez příloh a prosto kolku, přestěhuje-li 
se závod v téže obci, jinak se kolkuje jednokorunov~'m 
kolkem. 

2 
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Přestěhuje-li se do okresu jiného úřadu živnosten 
oznámí přesídlení úřadu, v jehož okresu závod trvati 
stane (bez kolku), a vrátí list živnostensk,'. 

Novému úřadu opoví živnost tak, jako by ji vůbec 
zakládal. 

Vzor 5. 

Oxnamuji, xe pi"estěhuji počátkern pJ';lštího 
sV11j obchod xboxím smíšeným x domu č. . . . . .v ..... 
ulici" clo doml!' Č . . " q, Z' . d 'Vf J 4 v 

U " ••• U ZCL na % .eJsun ·tnzs,e. 

Tl " .. 'J dne . .... 19 .. NN 

ZáhlavÍ: 

]\1. .N, kupec l' ...... , oxnmm(je pi"esídlení 'l;/C.HtIUSI,Zt 

Vzor 6. 

Oxnamuji, ,že XTušZm koncem t. 111. svůj obchod ;~.U,OX:i1)'1í 
galanterním, který mel l' ulici ...... . 
({ xe se pFestěhuji do ..... ") kelci budu dále 
dovati. 

A Z/:vnostensk,ý list pl'"ikládám) a prosím, abych 
vymaxán xe sexnamu daně .N. .N. 

Záhlaví: 

.N.1V, obchodník 1J ....... , uhce ...... č. . "j o;tna 
muje xTusení xivnosti. 

1 pi"iloha. 
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Zrušení živnosti 

oznámiti úřadu; a nátiti živnostensk); list. Oznámení se 
nekolkuje. 

Vzor 7. 
Oxnamu:J'i, xe f~cm právir %rušil sdlj obchod papír

nický %cle, 'L' ulici . .... č. ... , a prosí1l't, abych byl l'y
max.án xe sexnanm daně l:{jdělkol·é. 

Živnostensk.ý list pi"ikládám. 

v . ..... , dne . .... 19 .. 

Záhlaví: 

~y )...~, papírník L' .... ") ulice ...... č. .. ') ox.na-
nwje xTlIšení xi1Jnosti. 

1 pfílo7/Ct. 

2* 
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Zivnosti koncessované. 

\ Kdo h?d~á ži~l1ost !zo11cessovanou provozovati. musí 
13 I ~ d. zaP?Cetlln zlvnostl '-yžádati zvláštního úřed{lího sv 
lem, .J~hoz se dostane osobám s13olehli\nhn. které . 
pok d d vl t 'y'. c , ' ,mImo 
"Ol)'U

1 
tj ke ~ o ne (t etre. ZIV11oStl, musí míti ještě zvláštní zpú 

" 1 os "amosa nemu provozování dotv(',ne' v' T t' M' r d V • • J • zn nos l. 
, 1 a~.l s:- v.u velJt1 někomu živnost koncessovallá. 

dbval~o P:"l Y,etsme t.ěchto živností kromě ostatního t~ké 
me:"L~ mlstl1l~h: zepnéna nesmí býti pl'ekážkv ve 
polIcIe bezpecl1ostm, mravnostnÍ, zdravotnické "IJ v,'" ' 
obchodov~ "oza1nl 

. I~romě konce:ssovanjfcll žiYDOStí jsou i některá od, 
zpro~tl':dkovatel~ke č:nnv~sti, V .i~ž lze provozovati jen 
~l~l~h k ~omu ,,\ olem prls1usny úhel. TakoYému Ol)rávněJ 
nka se hcence. 

To plati na pi:. o procleji poštonlÍch známek, kaj 
novin a pod. 

Zřízení živností koncessovítuych. 

Za ŽiVl:osti, ~značené v živnostpllském řádu jakožto 
koncessovane. mu Sl se žádati a 11e111011011 ~e I']' : 

y , , V , "., ' ,:::>' J ovozovatI 
~okuod l~e~o~lo ured~11 13oyolen,í. Viz též o dani vjédělkové. ' 
mI~Ol pOl aClllm poplatku, o plsemnostech k úřad o ' 

znamku na str. 4. um a 

. R, ovněž nelze dříve 1Jr0vozovati J','11"OlleJ'., d' v • 

I J k d l, po mmeny 
,lcencl, co II nedošlo úřední povolení. 
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Filiálky živností koncessonmych. 

Za zřízení filiálek živností koncessovaných žádá se tak, 
jako za koncesse nové, Je-li povolena filiálka v obvodu 
jiného živnostenského úřadu, oznámí se její povolení i úřadu, 
jenž dal koncessi k zřízení závodu hlavního. . 

Viz str. 15. »filiálky« a též str. 10, o dam výdělkové. 

Pi'esídlení živnosti konceSSOVítllé. 

Kdo hodlá př-estěhovati žiynost konce ss ovanou y obvodu 
téhož úřadu živnostenského, jest tř-eba, aby si vyžádal schvá
lení toho. 1. Podání kolkuje se jednokorunovl~m kolkem, Viz 
"zor 9, na str. 24. 

Kdo hodlá přestěhovati živnost koncessovanou do ob
yodu jiného úřadu živnostenského, mú si počínati tak, jakoby 
8e jednalo o zHzení n(wé ŽiUlOsti. 1. Viz kromě toho i »př-e
::iídlení« na str. 17. 

Zrušení živnosti kouceSSOVítllé. 

Zru:šení živnosti kOllCeSSoyané oznamuje se úřadu tak, 
jako zrušení žiYJ10sti s\Tobodné. Viz str. 19. 

Živnost hostinská ít yýčepniclíá. 

2iYl1ost hostillSk~'ch a vjfčepníků jest živností koncesso
'I'anou a rozděluje se y tyto oprávněnosti: 

aj přechO\"ávání cizinců, tJj podávání pokrmu, cj výčep 
pÍ\'a, "ína a vína oyocného, d) výčep a drobný prodej pá
lených nápojů lihových, ej v:ičep vína strojeného a polo
Yičního, fj podávání kávy, čaje, čokolády a jinjTch teplých 
nápojů a občerstvení, .rl) yydržování dovolených her. 

Tyto oprávněnosti lze uděliti sloučené nebo jednotlivě. 
V žádosti za koncessi musí býti výslovně -každá oprávněnost 
vyjmenována, kterou hodlá žadatel provozovati, a to tak, 
jak jest nahoře udáno pocl aj, bj, c), d), e), tJ a g). Osoba, 
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jež hodlá nabýti koncesse hostinské a vJrčepnické, musí 
nejen spolehliyá a bezúhonná, nJrbrž nesmí ani proti 
ani proti členťtm její rodiny bjTti di'tvodu, že hy . 
bylo zneužíváno k podporování zapovězené hry, 
yačství, nemravnosti a opilství. 

Kromě toho sluší dbáti, zda noyá žimost jest potřebn 
obyvatelstvu, zda jest místo příhodné a zda jest snadn 
dozor policejní. 

Živnostenský Mad. než koncessi udělí. vyžádá si d 
zdání obce (c. lL policeJního úřadu y Praz'e a y Brně). 

Potřeby ohyyatelstva místního netřeha dbáti, jde-
o zřizoyání hotelťt ve vellq'ch nebo v lázeúských městecl 
Pokud jde o 7.velebení turistiky, netřeba dbáti ani 
dozoru policejního. 

I. Přílohy: křestní list, domovslqr list, vysvědčení 
chovalo sti mravní, potvrzení společenstva, že byla zapraven 
taxa inkorporační a kolek na koncessi. 

V žádosti nutno vyjmenovati, za které oprá .H<OHV"ll .. J 

hostinské a výčepnické se žádá a uvésti, kde by se ži 
provozovala (i ulice i číslo domu), a že místnosti by 
vhodné. Kromě toho se doporučuj e odťtvodniti, že 
živnosti jest y obci nebo y ulici potřeha. 

Vzor 8. 

Podepsan.ý prosí, aby lnU byla udělena koncesse 
aj k v.ýčepu piva,vína a vžna ovocného, bj 1c výčepzt 
a drobnému prodeJ'i púlen:!Jch nápojů lihov.lích, cj klJý
čepu vína strojeného a polovičního, d) k prodejz: pokrrml) 
O Je prodeji káry, čCl;jp, čokolády a jin:ých tepl./ích ná
pojů a občerstvení, g) k 1Jydrxování dovolených her. 

A Žadatel narodil se roku .. "J jest svépmvný, a pFí
B sluší do . . . . . .& Čechách. Dle pfiloxeného vysvědčení 
C domol'ské obce jest xcela xachovalý. 

D Potvrxení, xe xaplatil poplatek pi":istupný, y"akox 
E i kolek na koncessi pJ':ikláclá. 
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. f 1 fi?e1.n" r~ "úce]mic7wn r7 l tell)rol"o~ol'al by XWJWSv tWSudvu;W"" u ":J." , 
DaG a. v ~ ".I"~"t 

d v ~'slo "I' nemx JSOO" ,to::!-xde, v ulici . .... ,& mne Cl .•. , ". 7" 

, . ..' Ir toho v1jxadllJe povaha x~l'nostL nost~ tak uprraeny, Jav , 

hostinské. 
od tohoto místa dosti vxdálen, Nejblixší hostinec jest J. 

l t ~ . 1Johodlí obecenstva úplně. e1'í a kromě toho nea os acuJe 
·/'o"'ého hostince v těch místech, a. to se }J1"oto potl'eba OL, 1 

okolí }Ji"ib.ylo opět několik nOL'yc l tím spíše, jexto v 

dOllni. 
. ~ 'd t slavné c Je okr. l opětuje podepsaný uCtwOLl xa os : ". 

hejtmanství, račíx uděliti podepsanému xádanou, koncessl 

hostinskoll a 1.'!lcepnickoll. 

v ...... , dne . ..... 190 . N. N 

Záhlaví: 

N. N., bydlící v ...... , u ulici ...... číslo ... , 

xádá xa hostinskou koncessi. 

5 phloh. 

Ž' Nt ho"tinská a vj'čepnická budiž p:'o:ov~~ván~ 
.JIVno::; '< ~ ." elem koncesse. Provozoval1l z?.:'nostl 

z pravidla o::;obne majlt. t'm musí bJrti schváleno uradem 
náměstkem nebo .pronaJm1u 1 rk ' dťtvodů závažných. 
živnostenským. DěJe se ta \: to 1 o Z . . 

'v' t hONtinská a výčepl1lcka :'fá-li se přestěhovati Z1vnos ~ 'N' t -šak 
" . v . d T í ti;eba nove konces"e, Jes. v v, 

I[ obvodu teze osa J '. nen '< h Tl při čemž dba pn-
rb T to úřad žIVnostensky sc va 1 , . k 

nutno, čt l . ' 'ěkterich místních podmme hodnosti nových mlstnostl a n , To' 

tak, jako kdyby se udělovala koncesse nOl a. 
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Vzor 9, 

Podepsany' lJFos' b vl ~ v 
, , ' l, a y sme, prestehovati svou X/I/7!nn.QJ! 

llOstmskou a 1"ýčepnťckou, kterou ai dosud 
zde v ulici ~' l ' , , , , , , . ClS.O , " do ulzce -:-' I 
na xdey"szm m' t V d ' ' . ' , , , , . ClS o , , 

T ' , lS e, a po poru)e ucttvou svou xádost 
(UdaJ1 se důvody J'ež lJř' vl h . 

hodla' -,; "t'I " ",. 1111e y ostmského k tomu pl e~ e 10vatl svou z:Ivnost.) , 

I opětuje podepsamí uctivou svou iádost: 

Sla'L'né c. k. okres/z.' I 't 
' lle) manství, račii s/mliti 

stěhování ii'L·nosti. 

v , ..... ') dlle . . .. 19 .. NN 
ZáhlaVÍ: 

N. .\~) hostinsk,ý l' .... ") ulice . . . . . . 1 
čís o , . ') 

prosí o dm'olení k }?i"estěhol'ání 'v' sve xUJnost?:. 

LihOYé nápoje pálené. 

-';' " d~bchocl pále:ljmi tekuti,na1ni lihoYJ~mL které "e I . 
pllsa j nebo s pnsadou J d'. ,. '. . " Jez 
r"osolka, rum liké vk . 10 1 z)a 11apoJe JSPI,rltUS; kořalka. 
, . k' '1- .' ,I ,a a pocl.; Y zavrenl'ch nádobácll: 

, J~ e~hoh mnozstvl, jest živností v , J To' : 

zavrenymi rozumějí se nádob T z o 1::;' o Jodnou. ..Na~ohaml 
vřené (11a pf zapečetěné a J Jd t~~ ~em ~1~~hodl1l,~kym za
skému, též k prodávání řečJnoT~I' ::;3\:. k,' yceP:l ZlV~lost~n-
lJotřebí J'e-t '\ d ' k 1 1 tekutm \ malych častkach , , bUle Dl oncesse. I. 

KOllcesse k Y,'če ' . 
tekutin v ho"tům sed'" J PIu Op1'~Y:lUJe prodá, ati řečen~' 
"'V ~', ~ v IClm ne JO stOJICllll nebo' d ' 

lJ1'e,::; .uhCI I' nezavrenj'ch nádobách ' Je pro ayati 
stVl Ja, kékoliy, třelJa I' sebe ,,' nechť jest tekutin množ-, ' ,mene .. 

Koncesse k pro dej i y , . l' I v' • 

l1uje prodávati jmenované' t ll:a ~c: ca,stkách oprav-
však jenom v částkách olr ~kU.t,l~\' n~d~b~ch nezaYřených, 
a st' J .' , ',' ::;a lUJ1ClC neJmene o s min u litru 
yoIlii 1l?1 ~ mdlJe~eIllm" ze ~Jroda\'ač malých částek nesmí do-

, a)J o Jeratele požlVali nápojů jim od' T h _ ' 
nostech, s ktel'JTmi jemu př'ísluší naložiti (f j. ~=lJn~íst~o~l~~~i~ 
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prodejních, nebo vůbec y místnostech prodavacových, ať jeho 
vlastních nebo jím najatých). 

Výčepníci i prodavači V malých částkách mají také 
právo vésti obyčejný obchod řečenými tekutinami. 

Za výčep pálených tekutin lihových a za prodej jich 
y mal'~'ch částkách (nejméně lig litru), též za provozování 
obchodu těmito tekutinami, když se toto děje v uzavřených 
nádobách jen jednoho litru a menších, platí se zvláštní dávka. 

Živnostníci, kteří jsou povinni dávku platiti) jsou pod 
dohledem úřadu finančního, jehož zřízenci mohou vcházeti 
do živnostenských místností a vyžádati si k prohlédnutí 
úřední boletu, že byla dávka zaplacena, nebo boletu vydá
yati na potvrzení. 

Kdo hodlá tedy provozovati yýčep pálených tekutin 
lihových nebo je prodávati v malých částkách, ne b o P r o
voz o vat i ob ch od tě ln i t o t e k u ti na m i (v uzavřených 
nádobách jednolitrových nebo menších), m,á to 14 dní před 
početím opověděti, za př'íčinou yypočítání dávky, příslušnému 
Lernímu úřadu a zaplatiti boletu. 

Ohlášení děje se na tiskopisu, jejž lze u herního úřadu 
koupiti za 1 haléř, načež úřad berní dle znění ohlášky zyláštní 
dávku vyměří a přijme. 

Podobně nutno opověděti témuž úřadu, dříve než se 
živnost taková př'estěhuje, nebo má-li se změniti majitel. 

Kdo se úplně vzdal živnosti takovéto, má to oznámiti 
bernímu úřadu. 

Vzor 10. 
1-'----
i Bez kolku .• , ' 

Slavnénw c. k. úerní:li1u úJ'adu 
v .... .. 

Podepsaný o%uamuje. xc pi"evxal dndfním dnem výčep 
a prodej pálen,ých nápoj1':t lihot',1jch od }Jana N. N xdc) 
tl ulici . . , ... číslo, .. , a xe jej bude dále samostatně 
provowuatin t,ýchx 1'oxměrech a v témie dome: 

Ph:kládaje pak baletu o xaplacené dani do dne , . , .. 
t. r'J prosí, aby to na boletě bylo poxnamenáno a boleta 
aby mu byla Dráccna. 

v ...... , dne . .. , .. 190 . N.N 
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,", ,:ýč,ep pálenfch . nápOj? může sy~ proYozO\'ati hud' jako 
~~' no::;t. samos~atna, y nebo Jen .Jako Zlynost vedlejší při jiné 
Zl:11ost1, hlaY~1~, na pr. obchodní. Y každém případě jest třeba 
\'yslonl~, v, zadost! za koncessi to označiti, a poznamenati, 
zda se zada o výčep pálen7ích nápoili lihov1jch neb o prodej 
/i mali/ch částkách. '. 

Jinak jsou žádosti za koncessi souhlasné se žádostmi 
za koncesse hostinské a Y1'Čepnické, o nichž viz na str.' 21. 

Chtěl-li by kupec zavésti při své žÍnlOsti obchodní 
\'ýčep pálených nápojů lihových jakožto ŽÍ'most vedlejší, 
psal by žádost (I.) takto: 

Vzor 11. 

D 

Podepsaný prosí xa udělení koncesse k /!.I)cepu p{ile
ných nápojtt lihových jakoito vedlejší fjivnosti pli 
jeho obchodu. 

Žadatel narodil se rokli .... , Jest sl'éprárný, be:::.
úhonn:i), Cl plisluší do obce . . . . . . na Morm;ě. 

D~e iivnostenského listu C'tslo ... xe dne . ..... pro-
L'oxuJe xde, v ulici . . . . .. aslo... obchod xboiím 
smišen.l)m, (t b.~lo by Jeho iivnosti prospěšno, kdyby 
l71.ohl pr01'o:romh r.lÍcep pálen.lÍch nápojzt lihor.l/chJ·akoito 
iwnost 1:edlejiJi. 

Kromě toho není na blbdcll podobného prodeje nápojtt 
lihol'?)ch, ač se toho jed potleba. 

PlikládaJe kolek, prosí podepsaný: slavni c. ft. okresizí 
hejtmanstrí, měii podepsanému uděliti iádanou koncessi. 

v ...... , dlle ...... 190 . N. .zv: 
Záhlaví: 

N N, kupec v ...... , v ulici ...... číslo .... , 
prosí :::a koncessi k výčepu líhovin. 

4 pNlohy. 

- ~7 

Stáčení piva do lahví. 

Stáčení piya do lahví jest Ž1Yl1ostí koncessovanou, a 
kdo ji hodlá provozovati, musí míti yhodné místnosti (suché, 
s nepromokavou podlahou, zdi dole tak upravené, aby ne
promokaly atd.), yhodné přístroje k čistění nádob a dbáti 
zejména předpisu ye příčině přístrojů, pomocí jichž se piyo 
stáčí. J. 

Vzor 12. 

Podcpsan;tí prosí Ut udClení koncesse k stácení piva 
do laJní :::a účelem prodejc, a UL'Cídí ~'C pFíčině s1;é iá
dosti toto: 

A. Podepsaný jest 2i rokll stár, jest scéprávn.lÍ, pN,sluší 
B, C do . . . . . . a .jest xcela bexúJwllIl(;' 

PFi plnění laht'í uií'Cal by tlakostTOjtlv, a plnění délo 
by se li ...... , v...... ulid,v čísle domu .... , kde 
má místnosti tak :ral'ixenč, J'ak toho xákon poiad~~je. 

Ostatní :::.aFíxení a xai~ixorací prostFedky 'má podepsaný 
takové, jak 1J1'0 povahu iil'nosti jich jest tFeba. 

D, E Pl'ikládaje polohopisný plán, kolek na koncessi Cl po-
F tl'r"~ení o :rapravení taxy inkorporační, opětuje podepsaný 

prosbu: slcwné c. Je. okr. hejtmanství, mčii mu uděliti 
;'Zádanou koncessi. 

v ..... 'Y dne . ..... 190 . N.N 

Záhlaví: 

N N., bydLící v ...... , ulice . ..... číslo .. , prosí 
;;a konces8z: ku stáčóú pira do lahú. 

6 pFíloh. 

Poznámka. K žádosti se pi'iloží kř'estní list, domovslq' 
list, vysvědčení mravní zachovalosti (obcí vydané), a poloho
pisný plánek místnosti, v níž hy se stáčení dělo, pak kolek 
K 2'~ na dekret a po případě i potHzení o zapravení in
korporační taxy. 
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Koncessi zvláštní ku stáčení nepotřebují hostinš 
mající koncessi k výčepu, jakož i sládci. 

VýčepnÍci, oprávnění k výčepu piva (hostinští), 
prodávati konsumentům pivo v lahvích, byť hy nebyly lahve 
dle předpisu uzavřeny. Totéž platí o sládcích, dodávají-li 
takovéto lahve výčepníkům (hostinským). Mohou tudíž 
])~Tti opatřeny i zátkami t. zv. patentními. 

Prodej piva v lahvích. 

Prodej piva v lahvích jest živností svobodnou, avšak 
lahve musí býti uzavřenr tak, jak toho žádá zákon, t. j. 
zcitka musí býti korková, musí v hrdle lahvovém vězeti těsně, 
a hořejší plocha zátky musí ležeti přibližně Y jedné poloze 
a rovině s krajem lah,"ové hlavy. Na zátce musí býti úetelně 
vypáleno jméno či firma oprávněného plniče, a má býti toho 
způsobu, že ji nelze po druhé upotřebiti. Neleží-li okraj zátky 
Y rovině s hrdlem láhvoYjTm, má býti zátka zapečetěna. 

Vzor 13. 

Podepsaný oxnamllje, xe hodlá :wbývati se z:e st'é 
ximwsti prodejem piva v lahvích) naplněn.lJch a zt:wvi"e
n.lích dle ;.ákonn~ích pi"edpis'L'l. 

A, B Podepsaný narodil se r. 1875, pFíslu§í do ..... . 
t' Čechách, a provoxuje :xde v čísle 79. Obchod ;.boxím 
smišeným na ;.ákladě xÚ'lwstenslcého listu xe dne ..... 
r . .... č.. . 

I prosí) aby slavné c. k. olel'. hejtmanstt'í 1ixalo tuto 
opověď na ú!domí. 

NN 
NN) kupee 11 • Č. "J opovidá prodej lalno-

rého piva. 
2 pNlohy. 

Poznámka. K opovědi phloží se křestní list a domov
,~ký list. I. 
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Prodej cukru. 

Kontrola daně cukerní Yyžaduj~ toho, ~by byly v patr.~ 
nosti osoby, jež cukr prodávají. J Jest povmen, kdo vh~dla 
cukr prodávati, oznámiti to napred .c: k. ok~"es. financl1lIllu 
ředitelství, v jehož okresu se bude d1t1 prodeJ. 

Rovněž jest třeba oznámiti prodej cl;kru v: filiálkácl:, 
,"', J'í-li ~e nebo IJi;estěhuje-li kupec ,m1stnost1 obchodl1l. 
ZIlZU ::; , . fi ' ov d . OSOb'l 
Kromě toho má učiniti opověď nančnllnu ,ur~ u 1, é: 
která přejala obchod, v něm~ ~e cul~r prodava; ma se tak 
státi do 48 hodin od pÍ'evzetl Ž1vnostl. 

Ohlášení se nekolkuj e. 

Vzor 14. 

Slaz;né c. k. okresní finanční J"editelství 

Podepsan!í oten"e počátkem listopadu t. r. obc!w(~ 
xboxím smHen.lJm v Jičíně, na náměstí č. 34.) v n.ern~ 
bude proclávcdi také mffinovcmý cukr. I oxnamnJ13 to 
", povinnosti slavnénnt c. k. olel'. {tnanČní1nll l"editelstvf. 

V Jičíně, dne . ..... 19 .. 
NN 

Poznámka. Záhlaví ncll'eba psáti. 

Prodej denaturovaného líhu. 

Žádost za povolení prodeje denaturovaného .líhu podáv á 
se k c. k. okr. finančnímu ředitelství, a neko1kuJe se. 
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Vzor 15. 

Slanzé c. k. okr. finanční ieditelství 

Podepsa~lý, prosí o dOl; o len í, aby směl prodávati 
naturoL'Ctny llh, a odút'Odiíuje iádost takto: 

Podepsaný má na %Clejší/ll místě v uliá . ; 
:xal'edený obchod (druh ohc110d' j' " ••• " c . . , 

v Q' •• , • • • u , a ma 7ll1W/W 

beratelu x ,1:rllh/lfiL'iwstcnsk,iJch, ktei"í by i poti'Cebu 
n(~turol'al1eho líltu u něho hradili, Poněradi není 
~h,\kll n,lkde prodej tohoto pi"edrnětu, doufá 
;te slavue c, k. okresní finanční ?\ dúelstrf vlJhoví . 
prosbě a porolí mu étáclaný prodej. . 

v .. , .. 'j dne, . , , . , 19 

N, lY, 

kupec .. 

Prodej kalendářú, llak školních a mod.litebních 

T ., ~do h~dlá prov~zoyati prodej školníc;h a modlitebních 
k~lldl, ~p~Jeny s ,pr~deJem kalendář'll, biblí, BY, ohrázků atp 
lne metu poutmckych. necht zaž"a1a' o t v' TV' • Iv l' _ ;" . _ "Cl o II Zlynost. uradu 
.' ::;.to le~. 11,olek K 2'--, (\I Praze a y Brně Y~ak T 

pohce]mho j\editelst'Tí.) . ~ u C. lL 

K žádosti připojí se kolek K 2' 
do nezřdepené ohálky,) na licenci, (Dá se 

Knihy školní nutno odebírati J'en z c 1- I 'h II d 
Tl " 'i' " . . L Ull os ( a u 
< ,.meJl ::;e Jen za cenu na nich napsanou prodávati. 
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Vzor 16. 
Podepsan,ý prosí, abJ} mu byla udělcJ1(I licence li; pro

deji knih školních, kalendái"ll, knih modlitebních a pfed
mět~l }J01dnicklích, 

Podepsmz,ý provowje :xde v ulid , , , , , , číslo , , , na 
xákladě iivnostenského listu, :xe dne , , , , , . číslo .. , . 
obchod xboiím smíšeným, a Ndil by se pi'i prodeji pod
mínkami, platnými dle tiskového xákona. Kolek na licenci 
K 2' - jest pl'iloien. 

F ..... " dne , .. , , . 1.9, , lY lY 

Záhla\'í: 

..LV lY, kllpec 1.' • , . , , ') ulice {, ... , ;'{,ádá Ut povolení 
prodeje ,~kolních knih, kalencláhl Cl dcootionalií, 

1 pl'íloliCi. 

Prodej tiskopisú, 

jež mají sloužiti toliko poti'ehám žiynostenskJ;m neb obchodním, 
nebo potI'ebám domácího a společenského žiyota, jako na pr, 
školní sešity, cenníky, blahopi'ejné lístk~T (pokud to nejsou 
-rýrobky umělecké), návěští o pronajímání bytů, účetní blan
kety, štítky na knihy a sešity, obtisky, pI'edlohy k lupenkoy<,' 
řezbě, tiskopisy pro aclYokáty a notáře, pohlední lístky, 
ohrázky pro děti a pod., není podroben koncessi, nýbrž jest. 
La živnost s,Tobodná, a vyplývá z opoyědi dle § 38. 7:. j'. 

(Viz o žiYl10sti syobodné,) 

Prodej novin. 

Kdo jest opráYněn provozovati samostatnou žiynost 
svohodnou, může i zažádati za prodej periodických tiskopisu 
tuzemsk)Tch, úřadu ohlášených. 

II. Kolek K 2'--. Přílohy: 7:imostenský list a kolek 
K 2'- na licenci. 
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Vzor 17. 

Prosím, aby mi bylo dovoleno prorláuati 
periodické tiskopisy, tí}'adu oh lá.fené. 

A, B .J..Varodil jsem se TOku ... 0' a pfísluším do 
v Čechách. 

C Provo/{uji ~de obchod koloniálním xboXím na /{álcladě 
xivnostenského listu xe dne . . . . . . r. . . . . číslo .... , rt 

prodej tiskopisů děl by se v mé obchodní 1JZÍc'ltnosti xde 
v Hlavní tfídě č. 71 Kolek 11a ll'cel'/c'l' ]i7 n" . t ~. ' 
pojen. 

. . ~ ,;;,- Jes pn-

I opětuji SVOZl uctivou xádost: davrze' c. 1 
1(, místo-

drxitelství, račix mi povoliti /~ádan.ý prodej. 

v ...... , dne .. ... . 

Záhlaví: (Viz "písemnosti k úřadllm".) 

3 pFílolzy. 

Prodej hra(,lÍch karet. 

N.N. 

Kdo hodlá prodávati karty hrací, jest povinen: 

a) OP?vědě~i t? ŽivI:ostenské~lc: úř.ad~ I. stolice (magistrátl.l, 
he]tman:::itvI), ac neopovedel-h živnost dle § 38. ž. j"'. 

b) ~po.yěděti. to ~ dní před početím c. k. okr. finančnímu 
redltelstvl, v Jehož obvodu se bude díti prodej. ' 

Karty dlužno chovati v místnosti J' ež se fi v, 
úřadu " k' ,", nancmmu 

y v oznaml, a z ven u lla prodejní místnosti má býti 
rovnez označeno, že se v ní karty prodávají. . 

';' !(d~by, s: .prodyavač hracic~ karet přestěhoval, má do 
tll dnu oznamltl zmenu prode]l1l místnosti finančníp1U u'l\ad 

l'd " u. 
T " • \,0., kart~ ~rodá:á, po~il~en jest vésti o tom zápisy 

: y re]stIlk~?h, Jez doda financm stráž. Orgánové finančníh~ 
uradu mall kontrolní právo o prodeji karet. 

Prodej karet nekolkovanich se tresce. 
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18, 
Slca'né c. k. okresní finanční i"edifel.~f!'i 

l' Ph ni, 

Podepsan,zJ oxnamuje, že hodlá prodávati hrací kart!J 
1:e své obchodní místnosti v Plxni) v Sadové ulici č. 8. 
Hrací karty budemUi uschovány 'v téže místnosti. 

Čině tuto povinnou opověď prosí podepsan.ý, aby mli 

byly xaslány potlebné tiskopisy. 
Jan Hermach, 

kupec l' Plxm:, Sadová ul. Č, 8. 

Poznámka. Tiskopby llodá pak c. k. finallčllí stráž, 
jíž se zapraví poplatek za né. 

Oznámení finančnímu úřadu se nekolkllje. 

Prodej stí'eliva. 

Prodej prachu vyžaduje, ab)' prodayač mél \'hodllé 
místnosti, v nichž se prach uschovává a prodává. Komu se 
dostane povolení k prodeji, mú7:e pI'odáyati broky 
Cl podobné. 

Poyoleni udílí c. k. (filiální) skladiště zbrojního df'lo
stl'electva a záyisí toto povolení na dobrozdání c. k. okres. 
hejtmanství (magistrátu), v jehož okresu má žadatel ohdJllll. 

Tento úi'ad poradí tazateli, na které skladištl' dělo-· 
strelecké by se měl se žádostí, kolkovanou K 2'-, obrátiti. 

Prach se může odebírati bncf u dělosti'eleckého :'ikla
<liště, jež prodej poyolilo, anebo II prodavače prachll H' 

velkém. (V tomto posledním případě by musilo dáti po-
1'01enÍ orlo skladiště, jež dalo ]10 \'01 ení i prodavači \'C' 

relkém.) 
V - žádosti jest udati množstyí prachu, které hodlá 

pr'odavač míti na skladě. ..\Inožství, př-esahující li) kg., 
závisí na výsledku schválení místnosti komiSÍ, skládajíc:í ,,;e 
na vyzván( hejtmanstyí ze zástUPCll ohce a žadatele, Cl na 
tom, nečiní-li sousedé námitek. 

3 
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V prodejní místno:iti má býti vyy('šen 
a cenník, prach lJak se nesmí ani za vyssL ani za 
cenu prodávati. než jak jest y cenníku určeno. a c 
nesmí prodaya6 měniti. ' 

Nehodlá-li prodarač prach již prodántti. jest po 
ohlásiti to 8 neděl napi'ed c. k. dělosti'eleckému skladu. 
něhož poyolení obdržel. Ohlášení toto nepodléhá kolku. ' 

Poznámka. Prodej náboj ll, hrokú atp. lllltllO opo 
hej tmanstd Imagistr'átu). Viz h'ž str. 36. 

Yzor 19. 
Slavné c. k. skladiště zbrojního dělosti'electm 

v ....... ..--...... _ ........................... 
Podepsaný prosí, aby mll byl powlen prodej 

ného prachu ~. malém, a odt{,t'oIUiuJ'e uctirou srOZl '"~''"VOJ''' 
takto: 

), Podepsan.1í jest dle pi"ilo:'Zeného ld;estni/w listu 34 
B stár, a pi'ísluSí do ...... ~' Čechách, a provoxuje 

v Karlově/l,lici č. 30., obchod xboxlm ielexálským. 
Ac1wh 1,'e ;;dejiJím mistě jest jeden prodej, 

to nestačí rostoucí potlebě, tím spíše, jeito jeho p 
místnost na straně 

povolen,l}. 

mnoistvf stFelného 

by 15 kg, a měl by je uloiené 
sklepě domu Č. 30 v }{arlorě ulici. V krámě léhat. 

1) němi by se děr prodej, nebylo b,1J uloieno nikdy 
prachu nei 3 kg, 

a USCh01'ávání, a prodeji: stl"elného 
jsou mu ;,námy, 

V , , . , .. , dne , ..... 190. 
Záhlaví: 

Slavnému c. k, skladiš# zbrojního dělostřelectva 
N. }l., kupec v ...... , v Karlově 

xa povolení prodeje stl'elnéha prachu. 
2 jJJ'ílohy. 
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Každá zam\;~'lemí zm{'na y příčinl- místností ]z uscho
a k prodeji' určen~'ch, jakož i zam~;šlené zv)'šení ma~i

o l11nožstd prachu požadují nového poyolení. Rovněž i 
ph-,'ezme-li obchod osoba jiná. y 

SkladišH- stí-elného prachu j:iOll y Cechách: Hory}Iatky 
Boží II Sušice, Josefo\' s filiálkou y Terezín(' a Praha. Na 
)101'(\ Yl-: Olomouc Cl Brno. 

Prodej zbraní. 

!'r-o(lej zhranÍ jec't žimoc'tí ].;011 ceSSOYallO u. 1. l'Nlohy: 
u ŽiYllCFti s\'ohodné, krom(' tolJO ,'ŠCl);: i ješU' v!',,\'ěd

nebo 111'acO\';lÍ ze žírnosti Y}'rohy nebo prodeje 

Pro{lej náboj ů. 

l\clO "mí j)j'oclárati "ti'eln~ Ilraeh, je"t již lim tah' 
práY1l0-11lll'odúyaLi llálJoje, což opo\'Í. 1. 

1\(10 by hodlal lJroMl\'člti jen Ln'oky, zažádil za to. L 

Vzor 20. 
PodepsaniJ prosí, by IlUí byla udělena konccsse ku 

prodeji brok/l, a aclilz:odfilf;je uCtÚ"OIl SZ:Olt ;'iádost takto.

~\. Podepsan,IJ ncuodil se roka, ... , pNslus'í do obce, , , . , 
B n([ 31oraL'ě, a na xákladě :'Ziz:nostenskélw listu ;;e dne 
C , .. ., císlo , , . z;roz:oxlIje ;;cle, 1: ulici . , . , .. číslo, . 

obchod iele;;ál'sh!Í. 
Jeho odběratelé /;,husta u něho broky poiadujf, a bylo 

by to ieho ih-nosti na prospech. kd:IJby tento pi"edmet 

měl na prodej. 
I prosí tedy, pFi1.:ládaje kolek J( 2'- na koncessi: 

slavné c. k, okresní hejtmanstrí)ra6x mu. povoh;ti 

;'iádan:l! ]Jroelei. 

v , ..... ,. ({ne ]90 . 

;,Y. lY.) kupec l' . , .... , ulice 

prosí xa koncessi prodeje broktl. 
3 ]JJ':Uohy. 

.... . ") 

}ll. lY 

číslo .. , ., 

3* 
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Prodej dobytčí soli. 

~ , pro:la;'ači d~J~ytčí, v soj} z~ cenu :-;nízenou po 
kontJ:?le G; k. fina:1Cl1lch madn, a JSOU proto povinni 
~a~nysl,eny prodej tomu c: k. okresnímu finančnímu řectitel 
\ )ehoz ob\~odn se prodej hude díti. Oznámeni 
pred zapo(;etím prodeje a nekolknje "e. 

Vzor 21. 

Slavné c. k. okresní finanční ,':editelství 

v· 

V úcté podepsan,iJ J, L. Hrdina oxnamuje tímto cl 
.§ 4, lwl':í:tenímin. fin. xe dne 23. prosince 1894 
238. f. X,) xe bude proroxovati prodéj dobytčí soli 
cenu sníienou, 110čínaJ'e dnem " . .:To' v ~ 

• • / ••••• ') cl Ul me cp .. 
c UhCl •. , , . . V , .. , , . (místo), polit. okresu ..... 

V .... ' ., dne .. .. " 19 .. 
J. L. Brelina. 

, '.' Pr~da\~ačl ~o!}ytčí solijsou poyinni \'ó:::ti knihu ("denník 
z T

mz m~~ :~ltI Zl'~Jl!10, kdy, od koho a které množ:::tyí 
b~lo ,odemano, pak kdy, komu a které množství ,;oli 
prodano. . 

P,ozná;llka. Tuto knihu nejlépe jest zař'íditi tak. že v 
~la leve Str;:U1~e .z,řídí se rubriky (sl oUjJce) pro datu;n 
d den), pak :::lrS1 sloupec pro udání. od koho (z 
s~ladu) by,~~ :,ftl T~debrána,. a ,sloupe~ pro váhu \kolik 
bJ}o ?d;bI,anO). \1 z,dy pra~a stranka knihy (vedlejší strá 
lIla t) te.z doup?e, J,enom ze :::e do nich ?:apisuje den a mě 
pak.}meno a oDydIl toho, komLl súl se prodala. a p'dle 
zaplse p1:odané množství I' kg. ,~ 

?tanice nádražní podají tazatelům llutných 
Ila pl'. o ceně dobytčí soli a způsobu, jak a 
odebírati a pod, 
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Zboží masné. 

Obchod zbožím masným, nechť se proyozuje jakožto 
.-110 st Yj''"hradní nebo podružná (na př. hodlá-li detailista 

prodávati salámy, sádlo, špek atd.), dlužno opoYěděti. 14 dní 
před započetím příslušném.u c. k. okr. finančnímu ředitelstd 
(beZ kolku). Kromě místa Culice a čísla domu) sluší Y opo
"ědi též poznamenati počet místnosti, jež pati-í k proYozo
.-ání, pak kdo hodlá živnost provozoyati, a kdo jej bude 

tně y jeho nepl-ítol11uosti zastupoyati. 

Slavné c. k. okresní finanČ'ní ,"editelství 
v .... ·· .................................. ........... 

O:;.namujz:) xe hodlám :::avésti pFi s1'é obchodn'í iiv-
nosti prodej salállni., špek/ll) uxenin a pod. masného 
:::boxí. Prode} bude se dni :tele, v uhci ...... &5lo , .. 
kdei mám kromč soukromého bytu 4 místnosti obchodní 
(krám, skladiště, sklep, pl'tdu). Jsem-li nepNtomen, xa
stupujemne lJlatně' mo}e 1I1anielka, 

r , ..... , dne . ..... 19 .. 
lY. lY., 

kupec I' ••••• "J ulice č.. , . 

ObclHHl zbožím materiálním, 

Lékárnám ry I U'aŽl~Jia .i e:ól: 
příprava (1 pl'Odej J('ků jakéhokoli druhu a způsobu 

podle lékař'ských pI'edpisu: 
prodej a chování phaI'lUaceutick);ch preparátů, nehledíc 

k lomu, zda pi-iprayeny byly podle rakouské knihy lékárnické, 
anpb dle knih lékárnick)~ch j in)'ch zemí: 

prodej drog ,\ chemickÝch preparátú, jež :::louží v ý
J \I (; II ě ku léčení. 

Z toho yyhraženy jsou prodeji drogistů proi:itředky 
di!'tetické a kosmetické, jakož i chirurgické látky o]wazovací, 
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nehledíc k jich názyu, y';ecJ1lly druhy oYocm~ch ;fáy. 
v~'tahťl, past, pokroutek IJOJlliÍcL lípa\-~'cl; nállla"ti 
prosti'edkyk čištění zublt ~ Pl-íI'~clllÍ a umělp \och
rálnÍ - pokud prosti'edkr tyto nojsou YHobem- dle 
pisť! lékárnieké knihy. '. 

Předměty, J;:ter(' ::,louží lletoJiko lpčo])llÍll1. m'hrž i 
llickým .účellun,jsou ponechciny yoln(' t1'ž])c', pr'i 6emž o 
musí byt! yypln(;ll r zákolllll' podmínky. 

Kdo hodlá pronJzo\ati ohehocl drou:ami (mate' 
noho ph ::,\'(', hmo:'iti prochíyati }JY'edmět\ ~llater-iálního 
doje, l11u"í si ·Hmoci ](011CP"S1. I. . 

. Prrikaz z\:lá';tni ZPLlsohilosti zaklád,\ se na YI-::,y~; 
ypřeJl1éI~o .uči~i';tě, na, ll('lllŽ znalosti zboží se Yrll(;~lje, n 
na vysn:'deem okresmllO lékal'\', že žadatel zn{t dobi~e a 
dovede~ ocl sebe rozeznávali lt;(jya, jež hodlá lJl'O(hh'ati. 

Koncesse mlč'! llj l' se Ll I e JlO tl·(' b llll"tních. 

Vzor 23. 

Podepsan.!J prosí, aby mu úyla udělena kOl1cesse k 
~'o:wrání ohcllOdli 7; boilm materiálním pi"i jeho 
obchodní. 

J. I!0depsanií narodil se rokli . , . ') do 
B v Ceehách, jest ml'al'llě ~~aclwml!í) 

1.' ulici ....... č. ... obehod ,~boiím 
C nostenského listu číslo . .. ,e dne . , . 

Žadateli jsoll x/lámy v.~eck!J pfedpisy) L'~t(tltl1jící 
k prodeji /~.boií materiální/IO) a ,;Ce pfedmety toho 
doble :~ ná, a ie je dm'ede od sebe ro/:e:mávati , 

D c. ft. okresního ldkal'e. 
Kolek na koncessi jest phlJojclI. 

ve místě Ileuí prodp;J'e matel'l 
1:11bec,. ačkoli se toho potleba jeví, dou fa podepsaný, 
bude Jeho uctil'é ;tádosti vy/wl.·ěno, a opětuje S/'Oll 

Slavné c. k. okresní ltejtmanstl:í, račíi uděliti 
psanému iádcmoll kOllcessi. 

V . .... ') dne . . , .. 19 .. 
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I l' č iádá ~a. ;.,' ~y) Iwpec 1 •.. , . ") u lce ., . . ... ' .... ) 

koncessi k Pl'o'L'Oxorání obchodu ma.teriálního. 
4 pT'ílohy. 

Sezllam pi;edmětu, prodáYčIIl~'eh y obeholleeh mater~ál~ 
uklL otisknut jest v kalendáE obehoclllictya českosloyanskeho 

'rok 1904. (ITiz poznámku na str, 9.) 

Prodej jedů. 

J\ prodeji jetlll jest Li-eba. konces",::, ,Žacla~el ,má, pr~~ 
. že hmr 1. odbyl::, prospechem III z::, 1 oddelel~l nektelc 

y sti'ední nebo některou :::kolll odbornou, teto ,,,k,oJe 1'0;
, a ne ho :2. že j in ým zplboheJl1, zylášt{' zall1(;stnanUl1 Y I1\'

živnosLi. kLerá má právo ypsti obchoct .Jedem l~eb~) 
léčiwm jed ~. ::'01)(; obsahujícím, ,1I1e]) y nekteré toyar!H' 
chemiekp nabYl do::'tatPčn~'ch \-c"cloll1o"tí o .Jl'decll a o tOtll, 

" llimi zacházeti. , 
. 1. Pl'Holn: J jsL j.j·esLllí a dOlllOYsk~" pak yys\'l'dčelLl, 

se doka~uje nabyt.! y('domosti pod 1. neJ?o 2., a kolek 
1\ 2'- na jzonee::,::,i. !'f'Oln(' toho ::,luší Y Žcídostl. IIYest~, 
se žádá za prodej jedú, Ci poznaJlll'llaLl:, Zl' zadate! ;met 
pisy o jedech a že .i~ bude zachoyť,t vatl. v'. .. '. ,. 

Pozllámka. l\do l.Jy jen 111'0 .Jo,dell pl'lpcld lJ(dJ;(,lJ()\~ú 
1I1'čité lllllož"tyí jedu, má rOynl'Ž požadatl o poyoleJll K na
kupil, uchl, \. dú rod, ži mostensk); úl'ad I. stolIce. 

Přírodní yody minerální. 

}>l'0Ll l'j phrodních yod minerálních, t. j. lako\')'eh,kLcl'é 
(lá\Cljí clo obchodu oni P?dnikat~.lé:, jiHlž "e dostalo konce"c'l', 
na základf' jí? lálwe pInL .lest ;.;rmostl ,.;\ obodnoll. 1. 

Umělé (strojené) vody minerální. 

PJ'odej umělých (c'trojell)'ch) vocl JllineI'áJnÍ?l~ jes~ ~ž.i\'
lloslí koncessovanou. Prodej ton yšak nenl pOd1l1llWl\ lllJhLou 
zylá:::tní ZpElsobilost í. I. 
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VSToba SOdovky_ 

o v. \cýro~~a ~~odoykX j~:-;t ž.iYl1o:stí, k jejímuž provoz 
1:;ct1~eJ~a ll:~~ke "zYlastm zpúsobllosti. S YJ~robou nesmí 
,,,cll 7.a~)Oc1tl. d~lYe, dokud nebyla scln-álena místnost 
Y~~~VaCL T ,zeJme~la pokud se tJ~če vody, jíž se má k 
UZll ,1 tl. \ ywba .Jest podrobena kontrole zdravotnfi pol 

Vzor 24. 

Podepsanlí oxna1lluje, xe hodlá'ryráběti sodol'on ' 
a prosí, aby jeho provoxovárna byla schválena. V 

~c\. sodové vody děla byl se ;;de v ulic': , ':' 1 ) , " ...... , 1, czs e 
... '), k~ex má podepsaný POlwt01;ě nádoby a 
takove: Jak ,toho xákon xádá. Vodu hy čerpal pouxe 
s~udne, vxdalené 100 kTOkll od :;;míně:néJw domu. V 
teto studně, do níx dešťová t'oda s povrchu okolní 

B nemá nijakého pi"'ístupu, jest úplně čistá a bex 

~'~c~~ pi"'ill:~šenin, a jest Torněx chráněna od jcu..,. IG/lh;U/, 

JU~Yclz nee/stot. I lJrGsí podepsaný: slarné e. Ir. 
hť;Jbnanství, rači}~ schválit?: 
k ?:!íl'Obě sodo/Jé Tady. 

v . ..... , dne . ... , . JDO , 

pl'ovoxovací 

H ,N, 
kupec y ... , .. ) 

La :cllnU(·tlÍ proyowrárnr lJodcí se žádost . 
kolkem] }._ C '-;'1'" _.' v v, opa, 

\,' , ,a. I.)Il, , OZL. ",e. pIa"11. (stt.ldne a místa,). ,I' 
i -rysv{'dčpní o J J J . I ' ( Z JOl li "\ ou), ,lOsl o-ll scll\-álen1', O,})O"l' 
ži most. I. ' 

Prodej sodovky. 

".' ]~J:ode~. :-;00-O\'é ,"ody . jest ži IT<"):-;t1 swboclnou. Na tom 
n~,:~le.zl, deJe-h se 'prodeJ \- uzal':"n)~ch lahvích, neho po-
~a,\a-h, se n~ sklemčkách, a je-li mimo to C\I'c;t'a', J , ' 
"ť'aFa (j' 'd' , ' '., ne)o 
" 0/ ml.\ 1I110na Oll) Sl11Išencí. ' 
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l'mělá vína, 

VJ~roba vína umělMl.o, pak jeho Yycep i prodej jest 
žin10stí koncessovanou, Zadatel za povolení k yyrábění 
umělého vína poyinen jest '1' žádosti řádni' naznačiti, jak 
hodlá umělé víno (polo\-íno) pHprayovati, "aby úřad žiyno
stensk~' tento z131"lsob pi;ípravy y příčiné policie zdravotní 
za nezáyadn)' uznal a aby byla proyozoyna vždy přístu13na 
dohledu policie zdrwmtní.« I. 

O Y~'čepu yína strojellélw viz "tl', 21. Cl 22, 

Prodej zboží automatem 

dlužno ohlásiti. I. Ohlášení se nekolkuje. Zruší-li se prodej 
automatem nebo dá-li se automat na jiné místo, třeba to 
rovněž o7.l1ámiti úl'adu. 

Vzor 25. 

Podepsan:1J xc hodlá 
jenž bude prodávali n1xné pochoutky cukrové, a umistnen 
bude , ..... (ozllačí se přesné místo), 

I oxnamz~je to x povinnosti slavnému e. k, okresnímn 
hejtmanství. 

r , ..... , dne. , , ... 19. , 

kupee 1" •••• 

N N., kupec z' .. , , '" uliee .,' .. 'J číslo , . ',' 
ohlašl~je postavení automatu. 

Kdo hodlá prodá\-ati tiskopisy automatem, jest poyinen 
si schváliti seznam tiskopisů c. k. místodržitelstvÍm, 



,JednatelstYÍ obchodní. 

Samostatn~c obchodní jednatel shledáyá zaká.;dn
rúzné ohchodní 'domy, a <"illllO"t jeho jest žinlOstí svob· 
kterouž nutno tudíž opoY0děti.L 

Vzor :do. 

Ox na lil uJi, xe xFídiln :::de, L' ulici . .... ') číslo. 
stále samostatné obchoclní :jednatelství. 
moje činnost bucle se ,,'~tallO,.ati na 1;šecky dnthy 

J'lmx :jest clo"'oleno mlně obchoclovati. 

A 13 Jlám 'I'čku 27 let, a pFzslu§fl1t clo . ..... na 

C Pi>Cikládaje pohnení, xc jsem taxu inkorporační 
platil, prosím, aby mi slal'né c. k. okresní 
~'ydalo xi/:llOstensk.fJ list. 

v . ..... , dne, . 190 . 

ZáhlavÍ: 

lY N.. bytem / ..... "J ulice ..... 
~i1'J108t obchodního 

;] pi'ílohy. 

Informační kancehrl'e. 

l\al1celár informačllí ŽiYJ]Cbtí kOllc:e"soVcUlOLl. 
Přílohy: kř'estnÍ list. domov"b; Jist. 'ncs,'(>dčení mran1í ;.m
choval~stL a vysYC~dČellí, jimiž 'se doízážé dostatečné ,-zdělání 
všeobecné či ohchodní. 

Koncesse se udílí; je-li takm-(' žinlOsti y mist(", y 
se má úíditL poti·eba. 

I sluší \' žádosti Lo odůTodnlti a rrjznamenati kromě 
toho, že hy se činllost kallceláře týkala j~~lOm zpráv obchod
ních; jež JSOl1 y jakékoli souYÍs]osti ;:' úYěrem. 
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Cestovní kancelál'e, 

Ce:stomí kallcelál'e jsou žinlOstmi koncessonUlými. II. 
Pi'ílol1\': k]"cstní a dOlnm-sk~' list, \T'1yc'>dčení zachoyalo"ti 
mrClynf a pak \-ysrědčenL jimiž se dokáže potf'ebné yzdelcíllí 
"",eobecné a ohchodní. 

ľ~l'ad Hžádá si dohrozdání obchodní Cl žinlOstenskc} 
komor~'. a r'azhodne o žádosti dle místních potI'eh. V po
dání déba llYésti, zda by se činnost kallcelál'e t~'kala "šedl, 

'aJleho n(>kteq'ch z tt'chto OpráYllění: 
1. \~ydáyání jízdních lístkll pro zdejší i cizozelll::,ké 

?;e leznice. (Lístky j ednoduch(', zpáteční, okružní Cl pod,) 
:2. Vyclávání poukázek lla místa \'e yagonech ku spaní. 
B. V~'dúyál\í lístků jízdních a kajutoY~;ch pro [lodnikl' 

pal'oplayební domácí i cizí d? všec:h, mí~t pobi'ežl~ích Uli'í
sic1Yúí, pl-i <"cm:.": hy se zacho\-ayaly ]Jl'edplsy, [11atllP ye pn-
6n(' nstěhoralcii 

i. Poř'ádání cest společensk~ch a zábavních jízd a v]akú. 
6. Yypnn'oycí.ní z,nazade1 cesLo\'Jlích a zboží exprcssllíllO. 
6. \~ydáyání poukúzck na hotely. 
7. Zprosti'edkoY~lllí pojištěni proli úrazu na ce"tl' 

II úst.arll \. tuzemsku k tomu opráyn('ll~cll. 

Pt\jčování na zástavu 

jest živllosti koncessoyanou. ll. Phlohy: List kí'p::'tlli, lié't 
'domovsk\', Y\'"yědčení zachovalosti, po přípacti" i Yys\t'lkeJlí 
,;ludijní ~;eh' o clriYějším zaměstnání a jednací rád, jenž 
bude Zá\ClZll'}m pro strany i pro zastaYámíka;, ft to Y 10 
exempláříell. .Jednací i·ád má ohsahoyatl podrobna ltS~anOWll1 
o postupu ph vedcl1í obchodu, pak sazbu poplatkLt a íormul;u' 
lístku zástanlÍho. 

:\Iá-li se žimost zastaYárenskú provozm-ati ::,oučaSIl(' 
,;e ŽiYllOStí jinou, jest třeha označiti to Y)'SlOYllě y žúdosti 
za koncessi. 

Dhyc než se započne ŽiYllost proYozo\atL musí se 
"Jožiti u živnostenského úřadu 1. stolice kauce (od 1\ 2000'
do K 16.000'- dle lidnaLosti místa). 
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Obchod hadry y llohraničnícll místech. 

Obchod hadry y pohraničních místech Čech, Morayy 
:Slezska atd. jest živností koncessoyanou. Živnost 'taková ;~ 
uděluje osobám, proti nimž ničeho nenamítá okresní úřad 
final1lJ~í ve př'íčině hodnověrnosti důchodkové, ani yepříčině 
stanonska, Jež pro žiďmost hylo poyoleno, 1. 

Sbírání hadrů, 

()stl'ižků; kostL odpadldl žíněných a srsti skotu a podobných 
~:lpadků pr~lllly~lvov!'(;h je~t. podmíněl:o dovolením (licencí) 
zlvnostenskeho Ul"adll JJrYl1l lllstance, Jež se udělí hezplatně 
{)sobám z a c II o y a I !' m; a to s platností obmezenou a jen 
131'0 pří.slušný okres. Licence yšak neposkytuje oprávnění 
k osvoJení si yytčenJ;ch předmět1I, jsou-li na cizím pozemku. 
t. j. sběrateli pl-íslušL aby se o naJwtí dohodl s ~dastníken~ 
jpjich. . 

Živnost vetešnická 

j e:"t žiYllostí koncessO\~anou. I. 
Kdo dosáhl koncesse, poyinen je:::t vésti knihy obchodní 

4) svý~h živnostenských koupích a prodejích, a to o koupi a 
prOdejI každého zboží stHbrného, zlatého, klenotlJ. věcí umě
leckých. a starož~tností, 11echt: jest cena h:upní jakákoli, dále 
o kOUp1 a prodeji všelikých jill~Tch llÍ"edmětťt, jichž hodnota 

kupní) pl'esahujeK 10'-. Obchodní knihu dá si yido
niti hejtmanstdm (magi:::tráteml, než do ni počne zapisovati. 

Ohcho{l starožitnostmi. 

~bchod starožitnostmi zahrnuje v sobě toliko koupi a 
111'odeJ ,věcí t,akoY"l'?h,. !~teré nejsou za llynější doby vyrobeny, 
a ktere hledany hyvaJl pro SYOU hodnotu historickou, umě
leckou l~ebo zálibnou, avšak kromě ollěch \"ěcí, pi'i nichž 
obchod Jest vázán zy l<ištní koncessL 

Obchodníci tito nejsou povinni vésti kllih~~. Obchod 
starožitnostmi jest živností svobodnou. I. 
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Pobí'ebnÍ ústavy. 

Pohi'elmí ústa"y jsou žirnosti koncesso\"ané. Ylá-li se 
někomu uděliti koncesse. má se zřetel k tomu, je-li té živ
nosti v místě potl'ebí. Žadatel má prokázati dostatečné vše
obecné vzdělání a ye syé žádosti musí cl o p o cl rob n a 
udati, na která Zpl'ostl'edkování se bude yztahovati jeho 
činnost, pak na které výroby, práce a služby, jichž jest 
ti'eba k vystavování mrtvol, ku pohi;ebním slanlOstem, k do
prayě mrtvol a ku pohř·bu. 

Jakoukoli změnu sazby musí si dáti rovněž \~idoYati 
hejtmanstvím (magistrátem). II.*) 

Dhye pak, než započne provozovati poyolenou žimosL 
jest povinen dáti si schváliti sazbu poplatko\"ou, y níž .iSOll 
\"~~značeny poplatky za jednotlivé Y)'kOlly jeho nové živnosti. 

Sazbu poplatkoyou podati dlužno yp tl'ech stejných 
esmnpláHch c. k, okresnímn hejtmanstvi (magistrátu). Schvá
lený exemplář jeden vyvěsiti má y místnosti, \~ níž hodlá 
živnost proyozoyati. 

Výprodeje. 

Edo hodlá \erejlJě ohlásiti výprodej zhoží na skladl" 
musí o to žádati, má-li trvati yýprodej nejdéle 3 měsíce, L 
Jinak lL Kolek K 1'~ 

Vzor 27. 
Podepsaný prosí xa dovolení, aby směl ohlásiti a pro

t'ésti V,ljp1'odej všeho svého xboií. 
Podepsaný má xele, v ulici . ..... , číslo"'J obchod 

x,boiím ...... (uvede se druh), a sice má na skladě 
...... (uvedou se druhy a množství zboží, nebo se 
pi'iloží seznam j 8ho), na které xboií by se vxtalwva 1 

výprodej. 

*) Přílohy: list křestní a domovský, vysvědčení zachovalosti a 
o všeobecném vzdělání, po případě i průkazy o oprávněnosti k samo
statnému provozování živnosti řemeslné, chtěl-li by některé práce 
řemeslné při tom provozovati (na př. rakve). 
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V,líprodej prováděl by podepsaný a jeho 3 
obchodní po dobu ...... , Cl to 1" dosat'adnf IIl'SI.'J·JnQ'" 

prodejní. 

Všecko nahoi"e [u ]J}"<iloxe] vyjmenované xboťíjest L' 

m:ch'[m podepsaného) a v,ýprodej dije se x. cltwodu, 
podepsclIl.zJ ...... (udá ~e pl-íčina, na }11-. »~o yzdá 
chodu« a pocL). 

I prosí ;;·1l0l'U: slal'né c. 1.-. okresní hejtmanshí, i 

clOL'Otl:ti do}Zadown.lJ tento I'ýprodej. 

r ..... 'J dne . ..... 190 . .iY. 

Záhlaví: 
.N N, obchodník :tde) ulice .. ., číslo .. ') 

xa povolení 1'.JJprodeJ·e. 

Poznámka. Xetrntl-li obchod déle lleZ dva roky. 
Jllje se poyolení k yýprodeji jen y phpadech zYl~; 
ú~etele hodil')'ch, na př. zeml-el-li majitel ohchodu. :"tih]. 
jej Yelk(' pohromy čl pod. . 

Prodej známek. 

Prodej JloštO\"llích známek sloučen ]J'{rit 
" prodejem tabáku, jak o tom ř-eč na jinl'm místl'. 
knížky. .\Tšak za prodej zr:.ámek může 5;<idati i ten. 
nemá trafiky, ovšem že musí žádost př'esYědčiyč odúy~dllitio 
že . y místČ, kc~e jest jeho prodejní místnost je prodejé 
znamek a schranky na pS~Ulí (kterou pak erár na STé útraty 

llutn(' zapotřebí. Z<idost aclressuje Sl' na c. k. ředi~ 
pošt a telegrafú (\' Praze p1'O Cechy) " Brně 

Mora vu a Slezsko) čt tento úřad yyžádá si clobrozdání c. 
pnštO'mího úřadu \' bydlišti prodayačovč. načež 
žádosti rozhodne. ' 

poyolí-li se prodej, ohdrží prodavač knížku 
1- níž ~e mu zapisuje jed no pro cen t o hod;-"h' nakou
l:~néh? vždy zb?~í na prospěch_ Poštovní (m.,Jo o finančn 
LI1'~dn~ osoby. maJl práyo přesvědčiti se, jak se prodeji 
Cl Je-ll prodej nepatrnt může poštovní l'editelství oprá 
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zrušiti. Kdyby nenakupoyal!' se známky u úř'adu, k němuž 
b~'l poukázán i'editelstdm poštoYi1ím jJfulla \ dG, neposkytlo 
bY se mu nijaké proyise. 

, Žádost kolkuje se K ~-- za pn-ní arch, a za každ!~ 
další arch ]\ 1'--. Phloží se YFYědčení mraxní zachoyaiosti. 

Vzor 28. 
Slavné c. k. l'editelstl'í pošt a telegraf Ll. 

Podepsaný prosí, abynw byl sl,ěi"en prodej pošfonlÍch 

xnúmek) a uCtivOL~ iádost srou odzlvodiíuje takto: 

.-\ Podepsan!} jest mramě xachol'al:zJ, Cl má na xclejšZm 
B místě x.i'íxen!í obchod papírem a psacími poti"ebami. 

Jeho prodejní místnost ,jest na ?'Ohl{ ulice Žiikovy a 
Zámecké, kde pi"echáxí denně mnoho obecenstva. V ulici 
Zámecké jestrelkoobc1wcl xboxím koloniálním, a čtyi"i 
obchody jiné. Podobně jest T ulici Žiikoz;ě několik ob
clwdníldt a Tyrabitel-ů pritmyslOI'ých pi"edměM, a1'Šecky 
tyto poclm:/cy poti"ebují ?'Očně mnoho xnámek. 
p?'Odej xnámek jest na náměstí, vxdálený od jeho ob
chodu aSI: . _ • _ . . kl'oldt, Cl i' lílici 1'xdálen!í 
asi . . _ _ _ krole/i. V ulici Zámecké 1'1'lbec prodej xná

mel.- není_ 

I byl by nově prodej Cl schránka 
na psaní vhod nejen okolním iÚ·nostníktr.m, nýbr;f i 
1retnému obecenshu, x kteréx pNčiny prosí podepsaný: 

Sla1:né c. k. reditelst-l:í pošt a telegrafiI, račii 

psaném'u s1:ci'iti prodej poštovních A,námek a 
u jeho xávodn schránh. na psanÍ-

v ... _ . o, dne. _ .... 190. 

Záhlaví: 

l{ N.) papírník a knih(d 1" __ ••• ") Zámecká ul. č. 1, 

prosí) aby mu byl s1:ěfen l)rodej xnúmek. 

2 pi'ílohy. 
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Kolky a směnečné blankety. 

O povoleni prodeje kolkú a směnečn);ch hlanketú y 
yodech, jež nejsou současně trafikami, platí v zásadě 
co o prodeji poštovních známek, s tím rozdílem toliko, 
žádost třeba adressovati c, k. zemskému finan6nímu Ť'editelst 
lY Praze pro Čechy, v Brně pro }[oravu a Slezsko. TituL 
Slavné c, k. zemské finanční ředitelst'íi). Kolek K 2'-. 

Finanční úřad, svoH-li k žádosti, určí prodavači 13 r o-
dej ní ú řad k o 1 k o v lT, u něhož jest mu odebírati materiál. 

I může pak prodavač prodávati: 
1. všeobecné známky kollmYé, 
2, kolky pro dal'í z tržby cennl;ch paplru, 
3. úřední směnečné blankety, kupecké poukázky a 
4, kol koyané železniční nákladní listy. 
Za obstarávání prodeje kolkll mohou prodayači 

percentuální provisi z hodnoty odebraného materiálu, 
se jim při odebrání připíše na prospěch. 
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Finanční stráž zařídí provisorní obstarávání t~l,bá~o",ého 
odeje a předloží akta, s P?třebnýn~i doklady pnslusnemu 

c. k. finančnímu okreSnlll1U redltelstVl. 

Pro nové zadání trafiky jest důležit"!; její v,!:nos, t. r 
kolik trafika za posledních 12 m~s.!?ů dal~ , h~r u b ~.? o, v y~ 
těž k u. Dle tohoto hruhého vytezku deh ::oe totv: trafik) 
l;a koncessní a konkunenční. 

Trafiky koncessní 

ony, jichž hrubJ~ výtěžek nepřesahuje 

800'- y 

K 1000'-
K 1200'-
E 1800'-

'1' '"_')000 o))yntelll.. obcích, nemajíClc 1 nce nez . 
» 

» 

» 

10,000 
50.000 

o~tatních, yyjímaje Vídeľí, 

» 

V žádosti dlužno vytknouti, které z př-edmětů 
Císlem 1.-4. uveden~;ch hodlá žadatel pl'odávati, " . 

:Ta ude'.lellÍ těchto koncessníeh trafik maJI, v .1,)I':'nl J'ef1ektuje na provisi (jedno a půl procenta).~, 1 f 1 

i\ 2400'- ye Vídni. 

.Materiál se dodá za hotové zaplacení. I-adě nárok osoby, z a z n a m e l~ ,a n é u c. k. o l..res. manem 10 

Prodavač. může si vyměniti zkažené kolkové zn i'editelství v některé ze 6tyř tnd. 

ZCl známky neporušené. Za tím účelem vyžádá si f Do 1. ti' í d y patří státní sluhové ;~ širším ~l~;-a, sn~J:~lu, 
seznamu, do něhož zapíše poškozené známky, a sice ktel'í pro nezpflsobilost, utrpěnou pn vyl~O~a\Cl!ll S\e}l,o 
druh známek do zvláštního seznamu. (Seznam se "",. ... "".,-,-, úřadu' musili Vystoupiti z činné služby bud uplne bez ,'y_ 
jde-li jen o jednot1iYJ~ papír, kolkovo~l známkou opatřený, ~lužného anebo· bezvj'služného dostate,čn~ho, pako vdov,:: 
tu napíše na okraj tohoto papíru strana svou adressu.) a zletilé, úplně oSiř'elé, d~e:'y t~ch ~~atn~ch Sl~;1U, ,k;~ll 

Žádati za vJfměnu lzo ústně neho písemně (žádost bez zemřeli následkem utrpem, Jez se yn; pIlhodl~O u ,\~ona\ ~l: 
kolku), a to jen tehdy, když Iioškození J' e nepatrné a neJ' eví .. h nluz'))v' dále manželkv statmch "luhu, kten upa . 

' IIe ::o J J' ., k "'1 T" se zneužití. 'r duševní chorobu během své činné sluzhy: Ol~ecrle c eno',t 

Trafiky. 

Uprázdní-li se taháční trafika smrti dosavadního 
fikanta, jeho odstěhováním se nebo jiným způc:ohem, 
povinností jeho nebo jeho pdhuznýeh, aby se \sllásila tato 
změna nejbližšímu oddělení c. k. finanční stráže ústně nebo 
l)ísemně, 

mužstva voj ska, válečného lo~'s~v~ a z~n::c:ke ~ l~~:wuske) 
obrany, kteří se stali nezp~sobl~yml .l~ v'yd_elk~, n~::ole~ke,n~ 
úrazu ve válce nebo ve s1uzehm111 CVlcem : !l1l.IU, a ~e~l1lCI 
státních podnikfl, kteří se stali nezpůsobtlyml k vydelkLl 
následkem úrazu v práci utrpěného, 

D II. t Ť. í d v patří státní sluhové ve výslužbě a vdo,Y~ 
po stát~ích sluzích, musejí-li pečovati o VÝŽIVU a vYCh~vaJl1 
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nejméně dvou nezaopatřených dítek, pocházejících z 
želství státního sluhy, pokud nenáležejí již do třídy 

Do III. tří d y patří státní a dvorští sluhové ve 
službě a vdovy po státních sluzích, pokud nenáležejí již 
tř'ídy první nebo druhé, pak osiřelé, neprovdané 
a osiřelí, úplně k výdělku nezpůsobilí synové státních 
obojí po dosažení zletilosti. 

Do IV. tří d y patří mužové, (nehledíc k tomu, byli-li 
ve službách státních), kteří si dobyli zvláštních zásluh o stát 
jakož i jejich vdovy a sirotci. ' 

Osoby, jež mohou dokázati, že do některé z vytč 
čtyř tříd patří, mají tyto doklady a příslušnou žádost 
vzdati (podati) onomu c. k. finančnímu okresnímu ředitelství 
v jehož obvodu bydlí. (Žádost viz níže.) , 

Koncessní trafiky, když se uprá7dnily, vypisují se 
osoby, zaznamenané v některé ze čtvl' tříd. a zasílá se 
jedné . vyhlá~ce příslušným obecním 'úřadůI~, aby byla 
obecl1l tabull vyvěšena. 

Do lhůty ve vyhlášce stanovené (4 tjfdny) mohou se 
přihlásiti k zaznamenání o trafiku u c. lL okres. tInančního 
ředitelství, a při rozhodování přednost má první třída před 
druhou, druhá před třetí atd. 

v. Hlásí-~i. se několik osob, zaznamenaných pro první 
trldu, obdrzl trafiku osoha, která byla zaznamenána dříve. 
(Proto se ve vyřízení žádosti o záznam oznámí straně mimo 
třídu též číslo pořadové.) 

Žádost píše se na formuláři, jejž lze obdržeti u finan
čního okres. j'editelství, a jenž zní takto: 

Vzor 29. 

Slavné c. k. finanční . . . . . .! 

Odvoláva;je se na výměr xaxnamovací xe dne . .... 
číslo. ") dle kteTého jsem ve .... ti"ídě pod j"adovým 
číslem . ... xaxnamenán byl (a) , ohlašuffi své ucháxení 
se o vypsaný koncessní prodej tabákovJí /! ..... . 

- fil 

Zamýšlím prodej tento v domě číslo . .. , ulice . .... . 
provoxovati a xajistil (aj jsem, si pro případ ~"dělení 

tohoto prodeje v domě tomto mistnost . .... . 

Podrobuji se předpisům pro prodavače tabák~. a do
týčnlím pi"íkaxům úi"adzt prodejového a xav~xuJt se p~ 
relou dobu smlou.vy trvale v místě tabákoveho prodeje 
bydleti a prodej tento na žádost ~řadll, prodejovéh~ 
samostatně a ne ve spojení s nejakou žwnost~ provoxm'ah. 

JIl. N., 
v. 

tuto jest kolkovati jednokorunovým kolkem. 

se nepřihlásil nikdo z uch~z~čů ~azn~men~n"ých, 
trafika cestou konkurrencm, t. J. pIO neza~na= 

. a J"Oll \' takové VYhlášce udány . domy, v Hlchz ane." • ,. 1 hl' '1 dej 'tahákoy), může se provozov3;ti. (Kdy y)' ~e . ;S1 
trafiku někdo pro dům, Jenž nem pOJat do ,!~l~::;ky? 

uelná se zřetele k takové nabídce.) Uchazeč v \'pad~ ~l 
formulář' žádosti (» nabídku«), jejž u okr. financmho redl

lství obdrží zdarma. 

Nabídka kolkuje se kolkem jedné .korun~. a ph.lo~í se 
.k ní vysvědčení mravní zachoyalo~tl.. ?b~lka: " Jez :~ 
adressuj e na příslušn~ okres. ,financm

j 

T.re~lt~bt: 1, \~?::;! 
býti zapečetěna a opatrena dolozkou: »Nabldka \e pncme 
uprázdněné trafiky y ..... . 

Jsou-li splněny v~Gcky po~mínkx." .obdrží trafiku osoba, 
podmínky JSou eraru neJvyhodneJ::;l. 

P o z 11 á m]z a. Uprázdní-li se koncessní traf] ka, kterou 
dosud obstarávala osoha, mající nárok l:a tra~ku. tako.vo~, 
úmrtím této osoby, tu mLlže c. k. fl n a II c n 1 mIn 1-

st e r s t v o povoliti převedení trafiky na. vdovu l:~b? na 
plnoletou ne\'danou dceru nebo ľ:a plnoleteho, ku plaCl ne
schopného syna, aniž by se vypIsoval konkurs pro osoby 
zaznamenané. 

4* 
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T f' r a 1 k Y k o n k n r r e II ční. 

'r;;ecky ostatní trafiky ';-, d' " " v v' 

!lež jakl~ "tanoyen J' e~'t ~: .Jez a\a]1 vetsl hrubJ~ 
fil

: . b pIO trafiky konce'" ' 
tra mnu konkurrenčními r'" . ~ . o ;;blll, n 
\~ tom, že nemá se zřetet n1;;1 ~e zpusoh zadáyání 
dostanou se osobě. její-' 1 ,adko;;?by za~namenané, 
Konkurs YYIJl'''uJ'e "'e t~~k J:a,)l a Jest eratll neJ' 

"1 w ;; I'l 'rate T ''. d ' . 
\' něm uda'lla potl\el) " v' \ Ul e l1lch Ilovmách a na YY"vetl 'dl ' zachovatI' ZV a' d" ~ " ~ b . e111, e nichž J' est "e ' , • . ~ Cl ;;e za ně 1. . , W 

yyhlasené trafiky, třeba . est J ~,,~o z~ k?IlCessl:l,. ko 
zachovalo"ti 1)]\1' 10Z'I' tI' J t '\,.,ak kl OI11e yysyedcení 

'v po v"zel' v I . 
\' obnosu. j'enž J'eqt 1"0 I' .11, z,"e, , ))'la, složena 

, • w ~ n wr,;;em y ~t • I' 
II herního úřadu. a vrát' ~ ~ j cen. \ClUCe skládá 
po ;;esti měsících. I ;;e tomu, kdo trafiku obdržel. 

v Pokud se tjTče llallídkr'l ,,', ,. . 
]11neno v pí I'I\eqneV oj) .,;; USl toho ubatl. aJw lJVlo . .... noqem kol"k 1 • ' .' J 
ze zIsku, na pL »:50 J( '1- ' /, l)y zadatel vracel 
halélů<,! nikoliv ,"ak Dd ", slovy »padesát korun a 

K 
' Ci ::;na 'Iloznáml v 

o .. '" nei ten Ir' v', ~ .' (Ou na pl'. »dám 
llabídce b~'.;;.;e nevzaio ~:~et~t~~n ueJ1:yšsí podáni«. 1\ 

, , .lest Ještě třetí zpusob zad' .. ' , , .. 
\'am Z volné ruk' .~ a: ~m trafik tak Z i'. 
\' 't·,. J' Jde-ll tOtIZ o tra' fik '. 'v jeze { nepre::;ahuJ'e 't V ,k' ,I U,, JeJIZ 
:,e V] '. "e 'onlll a 11e 'r 'd . nas o více uchazečE!. y 'zve '.'. , . m~ I na ěj 8; že 
Illctvím finanční stráže')1 ~ fll1ancm l'edItelství ptO 
, ,,' 'j "l1e nerou vhodno ~ I . 
ZctLlmm 10 obstaravatele t" fik ' . n 0:00 )11, lleJ 
'1 t' J,a I '\ abv "e o ' d' , 
~ ,s allOVl ohJ!os, jejž lJy mu ~f) 'I J ,;:, , za, am u 
í::adobL l)sana Jal'oulol' f J o malU z tlafikv 

, , ' \. C I OrI110U k 11~' c, ' 
kolkem. a J)řl'lozv J, "8 k' , ,,o \.lIJe :oe dvoukoruno, 
,v , . ' b 111 'YVS .' 1 v , , ' 

;l,adost adressuje se c k ol' '" '?( cemmraVlll zachovalo 
, . ,n ebl1lmu finančllímu ředitelstvÍ. 

Zi'ÍzovHní Ilov:/ch trafik. 

Kdyby hodlal llěkdo ".V.' I ' 
trafiku, podej žádo~t V,'n ' :az,é\C atl o novou tahákovou 
i'editel~tyí Ž 'd Ci. plldubnemu okresnímu finallcv ll1'mu' 

Ci '. ",a ost se kolkuJ'e d k ' 
loží se k ní vvsvědče " v~u Orll110\'ým kolkem a 

• 111 mravm zachoyaJosti. Ukáže-li 
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trafiky, poyolí její zřízení zemské finanční f'editelství 
návrh finančního řeclitelstvl okre:sního a nařídí. aby se 

ní yypsal konkurs pro osoby zaznamenané, a nepřihlásí-li 
žádná z nich; vypíše se konkurs pro osoby nezaznamenané. 

to velmi řídk)~ případ, že se dostane takováto trafika 
jež podala návrh na její úízení.) 

Zažádá-li však osoba %a'X.namenrmá za úízení nové 
y, a povolí-li se její úízení z dllyodu potřeby, pak se 

trafika osobĚ' zaznamenané, aniž by se vypisoyal 

Bez vypsání konkursu poyoluje "e nová trafika osobě 
lIeL,aLjl1UIU"nané jen tehdy, jde-li o prodejní místnost někde na 

(kde llení y hlízkosti domll, na pL y osamělém 
ci). Z yýnosu určitl;' obnos eráru oyšem Haceti se musí. 
'J\to nově úízené trafiky zadávají se pI'Oyisomě na 

leta. Jeví-li se dle hrubého "lenosu jako konlmrrenční; vy
se zpúsobem offertním; jeví-li se jako koncessní, udělí 

obyčejně dosavadnímu žadateli definitivnĚ', 
Komu hyla sv(>ř'ena trafika, obdrží současně již opráv

nění k prodeji kolkú, aniž by za to byl žádal. (Yiz »kolky 
Cl smĚ'neěné blankety«.) Hodla-li prodávati i poštomí známky, 
požádá o to c. k. p08tomí l'editelstrl. Za prodej cenných 
známek p08toYSk~'ch poskytuje ;:.;e p1'ol'lse, jez ale nesmí 
jJl'evy80vati 11

/ 2 %. 

Ll o m á c í tra f i li:. y. 

h.do provozuj e žiYllost hostinskou; muže zažádati za 
Zl'. dOll1ácí trafiku, 1. j. za opráYnl~ní pl'odántti doutníky, 

cigarety a kuř'lav)' tabák ve "yazcích a balíčkách, av;;ak 
prodej "mí se díti jen hostlim.*) 

Žádost za svěření domácí trafik)' podárá ",e c. k, oh. 
finančnímu i'editelstyí. Kolkuje se dvoukorunovým kolkem, 
a přiloží se vysvědčení mravní zachoyalosti a kolek 1( 2'
na licenci. 

*) Trpí se, že v domácích trafikách prodává se za cenu 
o něco vyšší, než za cenu konsumnÍ; oprávnění k tomu není nijakého, 
nýbrž záleží jen na ochotě hostově k tomu. 
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'" ,1~uhi,0 musí se odebírati v trafice. 
pnkazana. Pl~eje-li si odebírati 110't' k" jež byla 
J'iž v'd t' . '" 111S Y kuřivo v " v.za os 1 Jmenuje, ".l'hovÍ 
Jl d d ] ' se mu z l}ravidla·. IJak 
. n e Je o e Jlrati nesmí. 
Jmuta, neuposlechl-li by' a mohla hy mu licence h.l'ti 

". 

Vzor 30. 

Slavné c !.C oJ."I'eS ' ti ~ . . ". nz l1lancní feditelství 

v ... ·· ..................................... ,,;,;,;,;,;.: 

~odepsaný prosí, aby mu byla svěfena 
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Koncessní sběrny zadává c. k. loterní úřad osobám, 
jsou u něho dle pořadí pro udělení sběren zaznamenány. 

O tom, které osoby mohou činiti nároky, aby byly zcÍ
amenány, a o postupu při zadávání viz souhlasné ustano

vení o koncessních trafikách v předešlém odstavci. 
Sběrny, které poskytují většího výnosu než sběrny 

lwncessní, nazývají se k o n k u r r e n ční m i. 
O ty může se ucházeti kdokoliv na základě konkursů, 

jež jsou uyeř'ejúoyány y Medních novinách. Podmínky jsou 
z konkursu zřejmy. v 

C. k. Joterní úl'ad jest v Praze pro Cechy, Y Brně pro 
ZadateZ prol'oJ;uje ~de v I" 

lzostinsk . ,~ . .." ,Zl ZCl . . • . . . czs .... XlI')nho+,;j ..\Iora vu a Slezsko. 
~abídka se kolkuje korunovj'm kolkem, a p:ř'ipojí se 

-:-' ~OZl ~ tycepmckou, a jest dle pliloieného 
"-1 cenz nu avne %cela v~chovalý. 

~, Ku,fivo odebíral by nejraděii 
czslo . . . J X trafiky li ulici . .... 

B Pli/cládaje kolek. dcoukorunovl'l' 
. bude udělena ~ 'd ' douťá, iemu xa.aná licence. 

v .. .... , dne N N, 
hostinský v . l . . . , u u:e. 

2 pi"ílohy, 

Jako tabákové t fik ra I y, tak i loterní sběrny 

1. na 10terní sběrny koncessní. a' 
2.»» I . » conkurrenčllí. 

Za k.? 11 c ~ S s II í sběm y se kl ročně provlse VIce llež po ádají, které 

K 2000'- ve Vídni. 
» 1600' ", ť 
» 1200'- ': JIl1 J:c hlavních městech, 

.- ve mestech ostatních. a 
» 800 - na venkově. ' 

k ní: 1. rodnÝ list. 2. n'kaz o dosavadním zamč~stnání. 
3. úřední \'ysvědčení ~ zach~Yalosti z poslední doby, 4. doklad 
o zpíisohilosti k vedení sběrny, a k složení jistoty. 

Konkursní vyhláška obsahuje vše, čeho třeba žadateli 
\'ěděti. Tak určuje se v ní zejména, jaké vadium (zálohu) 
má žadatel složiti a kde, o čemž připojí potvrzení k offertě, 
jakou zálohu hy mu hy 10 složiti, kdyby sběrnu obdržeL 
jaký hyl vý'nos sběrny y posledních letech a pod . 

Formulář offerty na požádání vydá (za náhradu) 10-
temí úi'ad . 

Nabídka musí se psati j ellom na tomto fonnulái'i: 
obálka se pak zapečetí. TI téhož úřadu lze za náhradu 
obdržeti nařízení c. k. finanč. millisterstya ze dne ll. dubna 
1862, Č. 19071/679, jež obsahuje potřehné poučení. 

O zřizování nových sběren platí totéž jako o zřizovam 
nových trafik, jenom že se žádost adressuje na c. lL ředi
telství loterního důchodu ve Vídni. 



Živnosti ře!ueslné. 

OpovM' živnosti řemeslné. 

s . \.~)~!Y: ne~ sepoč~le, ži:'llost provozOYati. anebo 
jJoeat,l,elil PlOYOZovaI1l, Jest tl'eba opo \'ěd0ti 

nebo plSemw\ živnostenskému Maclu. I. . 

pi,noh y: List ki;esŤnÍ li "t cl • k ' 
a vysyědčelÚ (knížka pra~ov~í) OJn~: s T q:s\:ě~čeni Vjfučné 
mocník. o zamť: ;;tnalll Jakožto po-

d ~ Vi;.; »inkorporační poplatek. na str 10 a 'dvl1' 
an« na stJ' 10 11 t . ., »vy e Icova 

platí i tu. . .-.; co am řečeno o iÚ'nosti s~'obodné 
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Podepsaný počal dnes promxovati xde, v ulťcz: ..... 
číslo . . 'l iťvnost krejčovskou. 

A Narodil se roku .... , jest SVépl'ávn?í, a pi"ísluší do 
B . . . . . . v Čechách. 

C Živnosti krejčovské se 1;yučilve 3 letech, a byl pak 
D nepfetriitě xaměstnán jakoito tovaryš a stfihač 11 J'th-

ných xávodech kTejčovsk~ích po dobu . . .. let. 

E Pfikládaje potvrxení o xaplaceném poplatku inkmpo-
račním, prosí, aby mu slavné c. Jr. okresní hejtmanství 
vydalo list ih·nostenslc!J. 

v .. , .. 'J ([ne 190 . 

N. N., krejčí v ...... , ulice 
vídá xříxení iivnosti krejčorské. 

5pFíloh. 

NN 

č. ... , opo-

Provozováni žimostí i'emeslných ženami. 

Žena může proyozorati í'emes]nou ži n108t y těchto 
. případech: 

a) když se prokáže doklady aqsYědčenÚlli, .Je;); byly 
nahoře pro žinlOst j"emeslnou vytčeny. (Dle ~ 2. žiVIl. J'ádu 
nečiní pohlayí rozdílu o p:hpuštění k žiYnostem): 

tJ) když se jí k lomu dostane oprávnění na základr" 
yolného uvážení živnostenského úl-adu. (Dle 8 14. živn. ]'ádu 
může průkaz způsobilosti ženiny nahrazen býti rozhodnutím 
živnostenského Maclu, ayšak jen tehdy, jde-li o živnosti 
femeslné, »kteréi obyčejně procoxovány jsml xenami«.) 

c) když jí zeml'el muž, může žena po dohu svého 
Hloyství provozovati živnost na základě mužova listu žiy
l1oster1ského, majíc oyšem způsobilého náměstka, 
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Vzor 32. K odstavci b). 

Pode~Js~~zá hodlá xde, V ulicl: . . . . . . . číslo .... pro
'voxovatz xwnost xlzotovování .<fatů xenských a dětských 
a prosí, aby jí byl průkax xplísobilosti pro to pro~ 
minut. 

A Podepsaná má . . . . let věku, a pi"íslu.<fí do .... 
B na Moravě. 

Co .se ~'ejí xručnosti v oboru xhotovování .<fatů týče; 
do'voluJe s~ poxnamenati, xe .<fije jix od .<festnáctého roku 
svého věkll dětské a xenské .<faty, buď doma, nebo v mě-

C .<fťa~sk?jch xdej.<fích rodinách, a odvolává se dále na při
pc:!~n~ potvrxe1~í některých chotí pánl't úředníků a jiných 
prednzch osob, Jex svědčí, xe xhotovovala moderní práce 
x naxnačeného oboru k úplné spokojenosti sv;ých xá
kaxnic. 

I prosí, aby jí slavné c. Je. okresní hejtmanství pro
minulo průkax Z1Jitsobilosti, a 1Jydalo xivnostenslcý list. 

U Potvrzení o xapravené taxe úzkorporační je při-
loxeno. 

v . ..... , dne . ..... 190 . NN, 

Záhlaví: 

N. _Z\~) šička v ...... , ulice ..... číslo . .. , prosí o 
vydání xivnostenského listu. 

4 pFúohy. 

~ozn~mka .. Jest. záhodno, aby si žadatelka opatřila po
tvrzel1l ,svych zakazl1lc, že zhotovuje jakékoli šaty, i zcela 
moderm, k naprosté spokojenosti. Tato potvrzení nechat 
k žádosti phloŽí. 
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Vzor 33. K odstavci e). 

Podepsaná oxnamuje, xe hodlá provoxovati dále xiv-
A nost truhlái"skou, xlíxenou zde, v ulici ...... , číslo ... , 

kterou dosud provoxoval na xákladě xivnostenslcého listll 
číslo . . . . xe dne ...... její mux, .Lv. N, jenx xenú':el. 

B Za náměstka xvolila si pana N. N., naroxeného rokn 
C ... 'J a příslu.<fného do ...... v Čechách. 

D Týx vyučil selerneslu truhlái';slcému 1) . • • • • letech, 
E a byl xanzěstnán jako tovary.<f po dobu ...... let. 

I prosí podeps.aná, aby vwlo slavné c. k. okr. hejt
manství na vědomí tuto tměnu. 

v ..... 'J dne - ..... 190 . 

Záhlaví: 

N. N, vdova po truhláfi v ..... "J zdice ...... , 
číslo . . 'J opovídá další provozování xivnosti náměstkem. 

5 pFíloh. 

Prominutí průkazu způsobilosti. 

Prominutí mLlže se t~~kati buď jen 

aj vysvědčení výučného, což se děje výjimečně, 

bj nebo průkazu způsobilosti, avšak jen tehdy, když 
z podstatných důvodů žadatel chce přestoupiti k živnosti 
příbuzné, nebo hodlá ji provozovati současně s živností do
savadní. 

Jest záhodno řádně odůvodniti, proč se žádá za pro
minutí průkazu. II. 
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Vzor 34. 

. V hluboké úctě podepsaný prosí, aby směl provoxovati 
pfz s~é, dosavadní iivnosti . .... také y"eště iivnost .... 'l 
a uvadz na podporu Sl'é iádosti toto: 

j, Žadatel narodil se Tokzl .... , }'est 
B sluší do . . . . . . v Čechách. 

svéprávný, a pJ':í-

C .. y Na xdey"ším místě prOvoJ;u(je SVOll dosavadní il:vnost 
Jl: po ...... tet, avšak poměry y"eho iivnosti se tak 
nasledkem konkuTrence xmiFnily, ie iivnost tato nestačí 
aby vyiivila podepsaného, kter./Í kromě toho pro SVOl; 
celkou starobu a úbytek sil není s to bY' t' ~, ~ ". " a y xzvnos sam 
mdne prol'oJ'.oval. Z nedostatku stálé PTáce pomocníka 
mUi nemůie. 

Kdyl'.'lf 17m bylo dOl"Oleno, aby současně mohl il:vnost 
'y' ••••• P:'ovo~ovati, xv:ljšil by tím smlf výdělek. Tato 
.;;zvnost J~st lel~~ ~ivnosti Pl':íbux.ná, nevyiadu(}e niy"akých 
schopJ:ostz xvlastnzch a mohl by toto xaměstnání iadatel 
ce svem po!cročilémvěku dobfe provoxovati. 

I prosí opětl/ě.-

veleslavné c. k. místoclriitelst·,,1 ~. 
" L " mezi mu povoliti 

soucasné. pronoJ;o'l'ání obou iivností. 

v ..... 'J dne.. .;. 19 .. 

(O záhla\'Í viz str. 4.) 

Náměstek a nájemce. 

Xámt\stek (dílOH:,doucÍ) '1 ,',' ov .,vd T '. k,,', , .. V" ne JO naJemce (pachtyl') musí 
~ ~ J .. ,.!.a? ",am" majItel .zlvnosti míti vlastnosti, jichž vy
l. e _ c~\ a . ",e k ",amostatnemLl pfoyozování dotčené .v· T .:ť 
(~ OD. Žlvn. r.) . Z1\110", 1 

• v. P?vinnosti majitele žimosti jest. aby jej opoYěděl 
1I1'adu zlynostenskému. I. ' 

Opově di jsou podobny I'zoru Č. 33, 

- 61 -

Zrušení živnosti pekařské a f·eznické. 

Kdo hodlá zrušiti živnost pekal'skou nebo řeznickou . 
povinen jest ohlásiti to žinlOstenskému úřadu čtyl-i nedNé 
pI'ed zrušením živnosti. Oznámení se llekolkuje. 

Vzor 35. 
Poněvadi se vxdám koncem únom t. r. iivnosti pekar-

ské, kterou dosud prowxu(ji xde, 1) ulici ...... t . .. 'J 

o::namufi to ;; povinnosti slavnénm c. k. okT. hejtman.stlJí. 

V ...... , dne ..... , 19.. J.V H, 
(ZáhlavÍ netřeba.) mistr pekllFský. 

Pi'estěllOyánÍ a zrušení živnosti řemeslné. ZNzení a zru
šení filiálek (prodejních skladů). 

,Jak Sl počínati, když Sl' i-emeslná živnost p['estěJ1lljp, 
zrušuje, když se filiálky (prodejní sklady) Ú'izují nelJo Zt1I

;:;ují, viz "hodná llstanoHllí o tom na začátku této knížky, 
kde se jedná o žimosti srobodné. 

Ti'elm však míti na paměti, že l-ádmi OPOI"ělf žimosti 
i'emeslné q'žaduje phložení U;chto dokladl'!: křestního a do
moyského listu, yys\'ěclčení y)'učného a ]1raconlího, a po 
příp. pot\Tzení o zaplaceném pi'istupním poplatku 
porační taxe), kdežto ye vzorech, ts'kajících se opovélli 
živnosti syoJ:íodné, o vysv('dčení vyucnem a pracovním se 
zmínka ned(;je, poněvadž těchto dYClU dokladlI pro 
živnosti svohodné tř-eba není. 

Budiž tu na konci UpOZOl'nl'IlO ještp na tuto věc: 
Tomu. kdo se yzdúvá kterékoli živnosti. ať svobodné. 

I'emeslné r~ebo koncessované, odporučuje ~e, aby učinií 
kromě olwyklého oznámení, adressoyaného úř'adu živno
stenskómu, ještě jedno oznámení zvláštní, nekolkované, které
pošle Madu bernímu. Jest prayda, že dostačí oznámiti 
zrušení živnosti Madu živnostenskému, jenž zaÍ'Ídí, aby žiy
nostník byl ze seznamu daně \'ýdělkoyé vymazán. Stává se 
však, že živnostenský úř-ad opomene zpúsobiti výmaz, a věc 
ta má y zápětí, že se na živnostníku požaduje zaplacení 
daně za další čtvrtletí. 
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Tato jednoduchá zvláštní žádost za výmaz není po
drobena kolku, a zabrání se tím možnému nedorozumění. 
aniž by to činilo živnostníku nějakou námahu. ' 

Vzor 36. 

Ox,namuji, xe jsem dnes x,rušil svou xivnost klem
pířskou) kterou jsem provox,oval x,de, v ulici .... č. ... , 
a prosím, abych byl vymax,án xe sex,namu daně vý
dělkové, 

v . .... 'J dne . ..... 190 . 
NN 

Kterých herních úřadů se yěc týká, viz na str. 10 
»výdělková dai'í«. 
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