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Zákonem ze dne 2~. X. 1918, č. 11 Sb. Z· a n. bylo čl. 2. 
'Stanoveno, že na území republiky Československé veškeré do
sud platné právní předpisy, tedy ať bývalé rakouské či uherské, 
zůstávajj v platnosti, aby byla zachována kontinuita právního 
řádu. Tak také byl ponechán v ' platnosti živnostenský řád ze 
dne 20. XII., 1859, Č. 227 ř. z. ve znění poslední novely z 1'. 1907 
a zákonný článek XVII. z r. 1.884. Tato právní duplicita zname· 
nala jak pro administrativu, tak i pro odborné kruhy určité 
potíže a bylo proto brzy uvažováno o unifikaci živl).ostenského 
práva (případně o jeho recepci) a to na určité základně. Avšak 
úplná unifikace li nás provedena nebyla. Proto můželue mluviti 
pouze o recepci většiny ustanoveni našeho živnostenského řádu 
na územi Slovenska a Podkarpatské Rusi. Nejde zde tudíž jak 
se tvrdívá o unifikaci, poněvadž na území země České a Mo .. 
ravskoslezské byly ponechány staré živnostensko-právní před
pisy, jež byly vzhledem ke změněným pOluěrúm pouze přizpů
sobeny na zemi Slovenskou a Podkarpatoruskou; 

Tak vznikl živnostenský zákon pro . území Slovenska a 
Podkarpatské Rusi ze dne 9. října 1924, Č. 259 Sb. z. a n., který 

. platí vedle starých předpisů živnostenského řádu . . Zákon tento 
tedy recipuje valnou část star~Tch našich živnostensko-právních 
předpisů, ač má i některé značnější změny. Od státního pře· 
vratu slovenské a podkarpatoruské obchodnictvo a živnost- · 
nictvo přálo si změny starých uherských předpisů, nebof spa
třovalo v živnostenském řádu jednak lepší záruku ochrany ře
meslných živnos.tí, dále možnost lepší organisace na podkladě 
odborném a konečně i v neposlední řadě větší sociální ochranu, 
než jakou poskytovaly předpisy bývalé uherské. Z těchto 3 IUO

mentů vzešla vládní osnova nového živnostenského zákona a 
n,ečekalo se proto na celkovou unifikaci právních předpisů živ
nó~tensk-á-právních v celém státě · 

.:~' J a,k , již bylo shora uvedeno předpisy živnostenského řádu 
~e -) ;JqyénskÝlu živnostenským zákonem se v zásadě , shodují a 
?=rif~Jiy ,- ktéi'é byly učiněny vyplývají pouze z jiných hospodář~ 
s~Ýf;li -pO'ÍÍlěrů Slovenska a Podkarpatské Rusi. Část odchylných 
l).st~ríoYeÍlÍ jest pouze rázu fornlálniho. Část Ýšak má pOdstatné 
z'lllěnu někter~Tch ustanovení prQti předpisům živnostenského 
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řádu. Takové forn1ální změny jsou na př. pn udělování kon
~f-sí hostinských v §~ 25--27 a ~ 243 odst. 3 slovenského živ. 
zák., zV:)Tšení počtu koncesovaných živností na 37 v ~ 22 slov . 
živn, zák. ,(živnostenský řád má naproti' tomu celou řadu nařízení, 
která upravují živnosti koncesované, které nejsou vyjmenovány 
§ 15 Ž. ř.), zV~Tšení počtu živností řelnesln.ých na 67 v § 1, jiný 
počet živnostenských provozoven nveden)'Tch v ~ 42 slov. živno .. 
stenského zákona a 'pod. Podstatně odchylné ustanovení má 
~ 8- v odst. 1. Zatím co dosavadní předpisy živnostenského řádu 
trvají na t. zv. formální reciprocitě při nastupování žžvn'ostí 
cizinci~ připouští slovenský zákon cizozemce k nastoupení a 
provozování živnosti teprve tenkráte, jestliže jest zde i lna te
rielní recÍprocita t. j. j'estliže ve státě ke kterému cizozenlec 
náleží, jsou českoslovenští státní příslušníci také nejen for," 
málně, nýbrž i nlat.erielně připuštění k nastupování a provo
zování živností. Také ~ 8 Ž. ř. n'estanoví blíže, který úřad pro~ 
kazuje možnost formální reciprocity, naproti tomu slovenský 
předpis uvádí přesně, kdo vydává pn1kaz o reciprocitě, neníMll 
tu státních smluv nebo osvědčení o vzájelnnosti. Toto nové 
znění slovenského živnostenského zákona lépe odpovídá dneš-
nÍln skutečným poměrůnl. ď 

Také průkaz způsobilosti pro živnosti obchodní je odchylně 
upraven v ~ 14. odst. 7 slovenského živnostenského zákona od 
ustanovení § 13. a ž. ř· Slovenský zákon připouští možnost 
upustiti od celého průkazu způsobilosti v případech zvláštního 
zřetele hodných. Tato možnost značné dispense byla vložena 
do zákona proto, že celá řada, ba desctitisíce Slovákú se vystě
hovalo do ciziny a při návratu do republiky by jhn bylo přís .. 
hýnli předpisy zamezeno nastupování živností. 

Také předpisy tržní v §§ 95 a 97 slov. živn. zákona jsou 
odchylné proti předpisům živnostenského řádu. Na Slovensku 
totiž celá řada lidí nosila na trhy v krajinách (zvláště horských) 
své výrobky a proto bylo zapotřebí odchylných ustanovení prpti 
dosavadním předpisům ~ 67 a § 68 Ž. ř. 

Podstatnější odchylky od předpisů živnostenského řádu 
obsahuje hlava VI. Tak na př. ~ 102 slov. živn. zákona značně 
odchylně' stanoví péči o pomocné pracovníky od dosavadních 
ustanovení § 74 Ž. ř., také mzdové a výpovědní předpisy, jakož 
i předpisy o zrušení pracovního ponlěru jsou' odchylně upra
veny v ~§ 113 a 120 slov. živn· zákona. Na podkladě znění § 120 
slov. živn. zákona byl vládním nařízením č. 103/1933 Sb. z. a 
n. nov~ upraven ~ 8'2 živ. řádu vypuštěním lit. h) a i). Také 
spory z poměru pracovního, učebního a námezdního, jakož i se
znamy dělníků jsou zcela jinak upraveny v §~. 126 a 127 slov. 
živn: zákona proti znění ~ 87 a ~ 88 živn. řádu. Slovenský živ~ 
nostenský zákon dále nemá obdobného ustanovení pro pomocné 
dělníky při konces. živnostech , stavebních a jiných stavebních 
podnicích, které jsou upraveny v živnostenském řádě ~em 96 c). 
Zavírací hodinv jsou nyní upraveny zvlá.~tnínl zmocňovacÍln 
nařízením Č. 154/1933 sb. z. a n. ze dne 29. VII. 19-33. 
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Slov-enský, živnostpnský zákon v zásadě přijím( organisace 
.společenstevní (hlava VII.), avšak odchylně stanoví možnosti 
trvání a zřizování - společenstev v ~~ '152;--=-:156, jakož i mluví 
o odborech při společenstvech v ' ~§' 215--':'217. Zvláštní zákon 
také nvní umožni.! .(o<Ichv)ně od -zcm-í t· zv~ historických) mož
n ost organisování společenstevníc'h jednot a svazů, t. j. vyšších 
j ednotek společenstevních. (č . 224/1933 sb. z. a 'n.) a zřizování 
odborných společenstvech je upraveno zákonenl Č. 223/19'33 Sb~ 
z . a nař. 

, Naproti tonlU slovenský živnostenský iákon nezná obdob-
n ého ustanovení, jež má v ~ 114 a) ž. oř. Právo pod,ávati rekursy 
společensfviim jest v § l86 slov. živu. zákona · upr'aveno zcela 
j inak než v ~ 116 c} živu. -řádu (moŽIlo'st podání rekursu te~ 
l egTaficky, ústně neb písemně, odvolací lhůta, svátky podle gre.:. 
Jťoriánského kalendáře a pod.). Také ' ~ 188 slov. živn. ~ákon~ 
nepřiznává odkladný, účinek včas podaIiéhH odý·oián{ společél-' 
stva na rozdíl od § 116 d) živn. řádu. ,Odchylně laké je uprá': 
-v.ena kompetence působnosti společenstevni hromady § 195 
slov. živn. zákona a dohled nad živnostenskými , společ-ensfvy 
-v '.~ ' 212 slov. -:Živn. 'zákona. Velmi znač,né odchylky ma-jí pfed
opisy ~§ 214 a 215 slov. živn. zákona o správě jmění živnosten-:
sk~Tchkorporací, které upravují ~§ 130 d)-130 i) živn, řádu : 
Volby , do živnvstenských společ.e-nstev jsou. nynÍ. upraveny 
v ládnínl nařízením č. 10/19'29 Sb. z. a n. Přestupky ', a tre'sty; 
jakož i zvláštní opatření správní jsou v obou právních předj:ji-i 
sech v celku stejné. . ' 

Také hlava X. jest" upravena shodně až na odchylná usfa;'~ 
novení . ~ 243 slov. živ-no zákona o ·odvolání ve ,věéech živnosten,~ 
,sk~Téh a ~ 245 slov. živn. zákona' o 1. zv. trestním řízení , mán] 
dátním (viz předpisy §§ 146 a 147a) 'živn. řádu. ' . ,.~: 

Na základě těchto ' -nových předpisů se 'značně vy~inuly 
Živnostenské organisace na Slovensku a Podkarpats~é ~.- R~si ~ 
bylo vybudováno živnos'tenské školství a zřízeni zvláštní živno:: 
stenští instruktoři jako 'rádci žIvno'stenskych společenstev. · lhnecl 
-po vydání zákona ' Č. ' 259/1924 byla vydána pak také celá řada 
-prováděcích nařízení,která podrobně některé zákonné předpisy 
-luhbžniIa v praksi prováděti. _ 

Tento nový zákon jest značného dosahu a bez iaký~hkoliv 
zvláštních obtíží se rychle · vžil. Aby pak tu' byla vvtvÓřena mož,. 
nost přecházeti se živnostenským oprávněním ze země Č'eské a 
Moravskoslezské do země. Slovenské a Podkarpatoru,ské ::..na-:< 
,oPak .. , byl vydán zákon že' dne 23. čeryna 1925; Č'. , 155 -Sb. z. ,'a I~. 

l: . 'Rec.epce živnostenského , práva' přispěla · 'aspoň k částečné 
1iúifikiCi a ' bude jistě 'míti značný význain ml ' jednotnou, uni~ 
fikaci a kodifikaci celostátního živnostenského práva, kte-rě 
h ú:de' provedeno pH celko'v'é :r~visi' Živn9st~ilského · řádu. 
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