
Příloha č. 1 

Protokol 

MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY 
Ţivnostenský úřad 
Prokešovo náměstí 8 
729 30 Ostrava 

 
PROTOKOL č. ……………………… 

Pořízený podle ustanovení § 15 a násl. Zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, 
 ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSK), o výsledku kontroly provedené podle: 

________________________________________________________________ 

 

1)dodržování podmínek a povinností podle ustanovení § 60a a §60b zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŽZ) 

2)dodržování ustanovení § 23odst. 5 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZOS) 

3)dodržování ustanovení § 115 odst. 1 a § 134 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební dani, ve 
znění pozdějších předpisů 

 

Kontrolovaná osoba (podnikatel): 

Sídlo/místo podnikání: 

Identifikační číslo: 

Místo provedení kontroly: 

 

 

Datum provedení kontroly: 

Čas provedení kontroly: 

- zahájení kontroly: 

- ukončení faktické části kontroly v provozovně: 

 
Jména, příjmení a čísla sluţebních průkazů pracovníků  
ţivnostenského úřadu: 

………………………………..380701/…………………………………….. 

………………………………..380701/…………………………………….. 

 

Osoby zúčastněné na kontrole a jejich vztah k podnikateli: 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Uvedené osoby byly poučeny o povinnosti poskytnout součinnost podle § 14 ZSK. 
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Předmět kontroly: dodrţování podmínek a povinností stanovených  

         podle bodu  1) 2) 3) tohoto protokolu 

 
 

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ 

 

Popis zjištěných skutečností a uvedením konkrétních nedostatků, označení právních předpisů, 
které byly porušeny a uvedení správních deliktů, které byly spáchány: 

 

Zjištěná činnost: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Provozovna byla označena v souladu s ustanovením § 17 
odst. 7 a 8 ŢZ:        ANO NE 
 
Podnikatel oznámil zahájení/ukončení provozování ţivnosti 
v provozovně předem ţivnostenskému úřadu (§ 17 odst.3 ŢZ) ANO NE  
 
Podnikatel vydává na ţádost zákazníka doklady o prodeji zboţí 
a poskytnutí sluţby v souladu s ustanovením § 31 odst. 14 ŢZ ANO NE 

Podnikatel informuje spotřebitele o ceně prodávaných výrobků 
nebo poskytovaných sluţeb v souladu s ustanovením § 12 
odst. 1 ZOS         ANO NE 

Tabákové výrobky jsou značeny v souladu s ustanovením 
§ 114 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb.     ANO NE  
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Zjištěné skutečnosti během kontroly v provozovně: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Doklady a ostatní materiály, o které se kontrolní zjištění opírá: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Poţadavky kontrolního orgánu na předloţení originálů dokladů příp. 
další písemnosti ve stanovené lhůtě (pokračování v kontrole): 
 

Podnikatel/ osoba oprávněná jednat za podnikatele, se dostaví dne……….v…..….hodin 

na Magistrát města Ostravy, ţivnostenský úřad, kancelář č. ……… 
1. patro, Prokešovo náměstí 8, Nová radnice, Ostrava a doloţí: 
 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Termín i místo pro předloţení dokladů lze po dohodě změnit: 

Telefon: 59944   ……………………..              Mobil: ………………………….. 

 

Vyjádření kontrolované osoby (osoby přítomné kontrole): 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Poučení: Proti tomuto protokolu můžete podat, podle ustanovení § 17 ZSK, u magistrátu 
města Ostravy, živnostenského úřadu, písemné a zdůvodněné námitky ve lhůtě 5 dnů 
ode dne seznámení s tímto protokolem. 
 

……………………………………………………………………………………………… 

Potvrzuji, že s obsahem tohoto protokolu jsem byl(a) obeznámen(a), 
a byl mi předán jeho stejnopis. 
 
 

Datum: ………………………….                     Podpis: ……………………………….. 

Podpisy pracovníků Magistrátu města Ostravy, živnostenského úřadu: 

…………………………………………………………………………………………… 

Protokol byl vyhotoven v počtu 2 výtisků. 
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Příloha č. 2 

Přehled (sestava) o počtu kontrol 
podnikatelů  

    Statistika č. 157075 Vytvořeno 14.9.2010 Autor JUDr. Václav Urban 

Úřad 310000 Období od1/2010  do6/2010 
 

ČR 

Vlastnosti kontroly 

 
Vazba na zahraniční osobu, Migrace 

 

       

 
Počet kontrolovaných předpisů 

   Úřad Celkem ŽZ OchrZ ReklZ CR SDZ 

Jihočeský kraj 221 188 31 0 0 2 

Jihomoravský kraj 255 203 50 0 0 2 

Karlovarský kraj 400 241 116 0 27 16 

Kraj Vysočina 138 121 15 0 0 2 

Královehradecký kraj 189 159 24 0 0 6 

Liberecký kraj 258 185 61 0 4 8 

Moravskoslezský kraj 283 218 64 0 0 1 

Olomoucký kraj 218 210 8 0 0 0 

Pardubický kraj 152 136 14 0 0 2 

Plzeňský kraj 525 406 88 0 0 31 

Středočeský kraj 566 462 49 47 0 8 

Ústecký kraj 456 318 106 0 6 26 

Zlínský kraj 74 56 17 0 0 1 

Hlavní město Praha 846 598 206 0 14 28 

Celkem 4581 3501 849 47 51 133 

       

 
Počet zjištěných porušení zákona 

  Úřad Celkem ŽZ OchrZ ReklZ CR SDZ 

Jihočeský kraj 120 116 4 0 0 0 

Jihomoravský kraj 82 74 8 0 0 0 

Karlovarský kraj 188 177 11 0 0 0 

Kraj Vysočina 21 20 1 0 0 0 

Královehradecký kraj 65 65 0 0 0 0 

Liberecký kraj 79 73 6 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 79 79 0 0 0 0 

Olomoucký kraj 66 65 1 0 0 0 

Pardubický kraj 77 77 0 0 0 0 

Plzeňský kraj 179 179 0 0 0 0 

Středočeský kraj 262 257 3 2 0 0 

Ústecký kraj 192 192 0 0 0 0 

Zlínský kraj 25 22 3 0 0 0 

Hlavní město Praha 255 251 4 0 0 0 

Celkem 1690 1647 41 2 0 0 

 



 

 

Příloha č. 3 

Přehled (sestava) o počtu kontrol 
podnikatelů   

    Statistika č. 156830 Vytvořeno 13.9.2010 Autor JUDr. Václav Urban 

Úřad 310000 Období od1/2010  do6/2010 
 

ČR 

Vlastnosti kontroly 
 

Stánkový prodej 
   

       

 
Počet kontrolovaných předpisů 

   Úřad Celkem ŽZ OchrZ ReklZ CR SDZ 

Jihočeský kraj 41 41 0 0 0 0 

Jihomoravský kraj 167 105 62 0 0 0 

Karlovarský kraj 44 25 18 0 0 1 

Kraj Vysočina 94 81 13 0 0 0 

Královehradecký kraj 78 46 24 0 0 8 

Liberecký kraj 36 30 6 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 59 36 21 0 0 2 

Olomoucký kraj 59 54 5 0 0 0 

Pardubický kraj 55 34 21 0 0 0 

Plzeňský kraj 139 104 26 0 0 9 

Středočeský kraj 72 47 23 0 0 2 

Ústecký kraj 30 26 4 0 0 0 

Zlínský kraj 32 24 7 0 0 1 

Hlavní město Praha 186 120 60 0 1 5 

Celkem 1092 773 290 0 1 28 

       

 
Počet zjištěných porušení zákona 

  Úřad Celkem ŽZ OchrZ ReklZ CR SDZ 

Jihočeský kraj 20 20 0 0 0 0 

Jihomoravský kraj 48 35 130 0 0 0 

Karlovarský kraj 19 19 0 0 0 0 

Kraj Vysočina 8 8 0 0 0 0 

Královehradecký kraj 16 16 0 0 0 0 

Liberecký kraj 7 7 0 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 17 17 0 0 0 0 

Olomoucký kraj 12 12 0 0 0 0 

Pardubický kraj 15 15 0 0 0 0 

Plzeňský kraj 9 6 3 0 0 0 

Středočeský kraj 26 26 0 0 0 0 

Ústecký kraj 13 13 0 0 0 0 

Zlínský kraj 16 14 2 0 0 0 

Hlavní město Praha 37 37 0 0 0 0 

Celkem 263 245 18 0 0 0 

   



 

 

Příloha č. 4 

Přehled (sestava) o počtu kontrol podnikatelů  
   Statistika č. 156832 Vytvořeno 13.9.2010 Autor JUDr. Václav Urban 

Úřad 310000 Období od 1/2010  do6/2010 
 

ČR 

Vlastnosti kontroly 
 

Autovraky 
    

       

 
Počet kontrolovaných předpisů 

   Úřad Celkem ŽZ OchrZ ReklZ CR SDZ 

Jihočeský kraj 31 30 1 0 0 0 

Jihomoravský kraj 502 420 81 0 1 0 

Karlovarský kraj 58 42 16 0 0 0 

Kraj Vysočina 30 28 2 0 0 0 

Královehradecký kraj 17 16 1 0 0 0 

Liberecký kraj 13 12 1 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 155 93 62 0 0 0 

Olomoucký kraj 2 2 0 0 0 0 

Pardubický kraj 54 38 16 0 0 0 

Plzeňský kraj 78 51 20 0 0 7 

Středočeský kraj 198 187 11 0 0 0 

Ústecký kraj 41 38 0 0 3 0 

Zlínský kraj 41 38 3 0 0 0 

Hlavní město Praha 12 10 2 0 0 0 

Celkem 1232 1005 216 0 4 7 

       

 
Počet zjištěných porušení zákona 

  Úřad Celkem ŽZ OchrZ ReklZ CR SDZ 

Jihočeský kraj 10 10 0 0 0 0 

Jihomoravský kraj 125 125 0 0 0 0 

Karlovarský kraj 15 15 0 0 0 0 

Kraj Vysočina 2 2 0 0 0 0 

Královehradecký kraj 3 3 0 0 0 0 

Liberecký kraj 5 5 0 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 47 47 0 0 0 0 

Olomoucký kraj 1 1 0 0 0 0 

Pardubický kraj 8 8 0 0 0 0 

Plzeňský kraj 14 14 0 0 0 0 

Středočeský kraj 64 64 0 0 0 0 

Ústecký kraj 12 12 0 0 0 0 

Zlínský kraj 5 5 0 0 0 0 

Hlavní město Praha 2 2 0 0 0 0 

Celkem 313 33 0 0 0 0 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Přehled (sestava) o počtu kontrol 
podnikatelů  

    Statistika č. 156831 Vytvořeno 13.9.2010 Autor JUDr. Václav Urban 

Úřad 310000 Období od1/2010  do6/2010 
 

ČR 

Vlastnosti kontroly 
 

Extrémistické akce 
   

       

 
Počet kontrolovaných předpisů 

   Úřad Celkem ŽZ OchrZ ReklZ CR SDZ 

Jihočeský kraj 3 3 0 0 0 0 

Jihomoravský kraj 10 10 0 0 0 0 

Karlovarský kraj 0 0 0 0 0 0 

Kraj Vysočina 3 2 1 0 0 0 

Královehradecký kraj 0 0 0 0 0 0 

Liberecký kraj 7 5 2 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 7 5 2 0 0 0 

Olomoucký kraj 8 6 1 0 0 1 

Pardubický kraj 10 6 2 0 0 2 

Plzeňský kraj 3 2 1 0 0 0 

Středočeský kraj 4 3 1 0 0 0 

Ústecký kraj 49 31 16 0 0 2 

Zlínský kraj 4 4 0 0 0 0 

Hlavní město Praha 1 1 0 0 0 0 

Celkem 109 78 26 0 0 5 

       

 
Počet zjištěných porušení zákona 

  Úřad Celkem ŽZ OchrZ ReklZ CR SDZ 

Jihočeský kraj 2 2 0 0 0 0 

Jihomoravský kraj 3 3 0 0 0 0 

Karlovarský kraj 0 0 0 0 0 0 

Kraj Vysočina 0 0 0 0 0 0 

Královehradecký kraj 0 0 0 0 0 0 

Liberecký kraj 0 0 0 0 0 0 

Moravskoslezský kraj 1 1 0 0 0 0 

Olomoucký kraj 5 5 0 0 0 0 

Pardubický kraj 2 2 0 0 0 0 

Plzeňský kraj 0 0 0 0 0 0 

Středočeský kraj 1 1 0 0 0 0 

Ústecký kraj 12 12 0 0 0 0 

Zlínský kraj 0 0 0 0 0 0 

Hlavní město Praha 1 1 0 0 0 0 

Celkem 27 27 0 0 0 0 

*Zkratky Viz. Seznam zkratek 



 

 

Příloha č. 6 

227/1859 ř.z. 

 

Císařský patent, 

 

daný dne 20. prosince 1859, 

 

jímž se vydává a od 1. května 1860 počínajíc v působnost uvádí řád živnostenský pro 

celý rozsah říše (kromě správního obvodu benátského a Vojenské hranice.) ve znění 

zákonů č. 39/1883 ř.z., č. 22/1885 ř.z., č. 21/1895 ř.z., č. 63/1897 ř.z., č. 49/1902 ř.z., č. 

155/1902 ř.z., č. 125/1905 ř.z., č. 26/1907 ř.z., č. 217/1923 Sb. a 141/1926 Sb. 

 
 My František Josef První, z Boží Milosti císař rakouský, král Uherský a Český ... 

 

 Vedeni jsouce úmyslem, živnostenskou přičinlivost v Naší říši rovnoměrně upraviti a co možná 

usnadniti, dali jsme slyševše Naše ministry a vyslechnuvše Naši říšskou radu, řádu živnostenskému tuto 

následujícímu Své schválení a nařizujeme takto: 

. 

. 

. 

 
  

HLAVA III. 

 

Živnosti, ku kterým potřebí, aby schválen byl závod provozovací (závod). 

 

§ 25 

 

Závody, jež musí býti schváleny. 

 

 Závod provozovací schválen býti musí při všech živnostech, které provozují se pomocí zvláštních, 

pro živnost založených výhní, parních strojů, jiných hybadel neb vodních přístrojů, aneb které účinky zdraví 

škodnými, provozovacím způsobem bezpečnost ohrožujícím, zápachem anebo neobyčejným hlomozem 

způsobilými jsou ohrožovati neb obtěžovati sousedstvo. Dokud schválení není dáno, stavba závodu nesmí 

počata býti. 

  

§ 26 

 

O řízení vůbec. 

 

 Při všech takovýchto závodech, pokud nepatří k závodům, při nichž spravovati se jest dle § 27, ať 

úřad způsobem nejkratším prozkoumá závady se vyskytující a ať nařídí, s jakými podmínkami a s jakým 

obmezením závod zařízen býti může, při čemž ať zvláště k tomu se hledí, by takovéto závody neškodily 

kostelům, školám, nemocnicím a jiným veřejným ústavům a stavebním, a aby již zařízení pracoven 

neohrožovalo bezpečnost života nebo zdraví osob v nich zaměstnaných. 

  

§ 27 

 

O zvláštním řízení při jistých závodech. 

 

 Tyto závody smějí býti teprve potom schváleny, když provede se řízení v následujících paragrafech 

předepsané: 

1. pohodnice; 

  

2. závody na přípravu látek ohněstrojných, věcí ohněstrojných a preparátů trhacích; 



 

 

  

3. závody na čištění štětin, žíní a peří; 

  

4. varny soli krevní; 

  

5. továrny na zboží chemické; 

  

6. cementárny; 

  

7. továrny na mrvu strojenou (poudrettu, močan mrvivý a pod.); 

  

8. dílny na struny ze střev; 

  

9. překapárny olejů minerálních; 

  

10. továrny na lepenku a plsť ku krytbě střech; 

  

11. závody na výrobu a čištění strun ze střev; 

  

12. varny pokostu a terpentýnu; 

  

13. močidla a sušárny na len a konopí; 

  

14. drštkárny; 

  

15. mlýny na odpadliny zlaté a stříbrné; 

  

16. sklárny; 

  

17. koželužny a sklady surových koží a kožešin; 

  

18. továrny na rohové knoflíky; 

  

19. sírany chmelové; 

  

20. napouštárny dřeva; 

  

21. svíčkárny; 

  

22. bělidla na kosti; 

  

23. kostivarny; 

  

24. stoupy a mlýny na kosti; 

  

25. pece na kosti a továrny na spodium; 

  

26. továrny na kotly; 

  

27. klihárny; 

  

28. plynárny a plynojemy; 

  

29. tavírny kovů, hutě a hamry, pokud právo je zřizovati nevzniká propůjčením práva k dolování; 

  

30. továrny na stroje; 

  

31. olejny, továrny na pokost a laky; 

  



 

 

32. smolárny, varny asfaltu a kolomazi; 

  

33. papírny; 

  

34. továrny na kyselinu solnou; 

  

35. továrny na kyselinu dusičnou; 

  

36. továrny na salmiak; 

  

37. pražírny vlny ovčí a bavlny; 

  

38. továrny na kyselinu sirkovou; 

  

39. jatky a továrny na bílkovinu krevní; 

  

40. bělidla rychlá; 

  

41. mydlárny; 

  

42. amalgovny zrcadelní; 

  

43. lomy kamenné, cihelny, vápenice a sádrovny, pokud nejsou vedlejším zaměstnáním při polním 

hospodářství, a zřizují-li se posléz jmenované dva závody jinde, nežli kde surovina se dobývá; 

  

44. lojárny; 

  

45. pece na zboží hliněné; 

  

46. díly na plátno voskované; 

  

47. továrny na zboží zápalné; 

  

48. cukrovary, lihovary a továrny na lisované kvasnice; 

  

49. koksárny, 

50. dehtárny kamenouhelné,       zřizují-li se jinde, nežli kde 

                                                 surovina se dobývá. 

51. dehtárny dřevěné,                      dtto. 

52. koptárny,                              dtto. 

  

 Ministr obchodu jest zmocněn, shodnuv se s ministrem věcí vnitrných a vyslyšev komory obchodní 

a živnostenské, změniti způsobem nařizovacím tento seznam. 

  

§ 28 

 

Žádost. 

  

 Za schválení závodů, v § 27 uvedených, žádáno buď na úřadě živnostenském, při čemž doloženy 

buďte potřebné popisy a výkresy. 

  

§ 29 

 

Edikt. 

  

 Úřad má vyhlásiti, jaký závod zříditi se hodlá, a to tím způsobem, že edikt v příslušné obci vyvěsiti 

dá, jakož že i tom zvláště zpraví starostu obecního a známé sousedy - dle okolností také jedním návěštím v 

novinách k úředním vyhláškám ustanoveným - při tom na dobu 2 až 4 týdnů položí komisi, při které - 

nestalo-li se to již dříve písemně - podati sluší všechny námitky, jinak stavba závodu bude povolena, ač 



 

 

nebudou-li z úřední povinnosti námitky proti ní učiněny. 

  

 Úřad má také učiniti opatření, aby úřední jednání, jichž snad třeba z příčin stavební, požárové a 

zdravotní policie, jakož i dle zákonů o užívání vody, co možná současně předsevzata byla s jednáním, zda 

závod dovoliti lze z příčin policie živnostenské. 

  

§ 30 

 

Řízení. 

  

 Při komisionálním projednávání úřad má vyšetřiti všechny důležité okolnosti z úřední povinnosti o 

byť i žádné námitky proti závodu podány nebyly; naskytlé námitky důkladně prozkoumati a se snažiti, aby 

pokud možná přátelskou úmluvou se skončily. 

  

 V nálezu, jenž co možná nejdříve buď vydán, budiž uvedeno, zda a pokud navržený závod hledě k 

živnostenské policii připustiti lze, a zdali a pokud proto se dovoluje. 

  

 Jestliže závod se schválí, toto rozhodnutí má obsahovati podmínky a obmezení, jichž šetřiti jest při 

jeho zřízení a provozování jakož i opatření, která jeví se býti potřebnými, aby snad již stavba pracoven 

nepříčila se předpisům § 26. 

  

 Byly-li činěny proti podniku námitky z důvodu práva soukromého a nepodařilo-li se odstraniti jich 

úmluvu přátelskou, buďte námitky tyto výslovně uvedeny ve schválením daném a jich provedení buď 

poukázáno na pořad práva. Úřad politický nemůže proto zapověděti stavbu závodu. 

  

 Toliko soud jest příslušným k žádosti stran rozhodnouti otázku, zdali se zřízením závodu policií 

živnostenskou dovoleného sečkati jest, až bude právní rozepře vyřízena, aneb zdali a s jakým obmezením 

závod mezi tím časem zřízen býti může (§§ 340, 341, 342 ob. zák. obč.). 

  

§ 31 

 

 Náklady na ohlášení a řízení, s živnostenskými závody spojené, povinen jest nésti podnikatel; 

náklady, které svévolnými námitkami vznikly, nahraditi musí ta osoba, která tyto námitky dělala.  

  

§ 32 

 

Změny v závodu provozovacím. 

 

 Chtěl-li by někdo změniti způsob zařízení provozovacího neb výroby anebo rozšířiti značně 

výrobu, čímž nastane některá z okolností, v § 25 předvídaných, má to oznámiti živnostenskému úřadu, jenž 

může upustiti od komisionálního řízení, přesvědčí-li se, že obmýšlená změna neb rozšíření pro sousedy 

nebo pro obec vůbec nebude v zápětí míti nových neb větších škod, nebezpečenství a obtíží, nežli spojeny 

jsou se závodem již stávajícím. 

  

 Nastoupí-li na místo dosavadního majitele živnosti někdo jiný, není třeba, aby závod provozovací 

znovu byl schválen. 

  

§ 33 

 

Jak schválení pomíjí. 

 

 Jestliže závod do roka po dni, co byl schválen, nepočne se provozovati, aneb zůstane-li počaté 

provozování po více než tři léta přetrženo, schválení závodu mine. 

  

 Jsou-li zde důvody zřetele hodné, tyto lhůty budou přiměřeně prodlouženy k žádosti majitele 

živnosti. 

  

 Zničí-li živelná pohroma neb jiná náhoda úplně závod, buď žádáno o jeho schválení, dříve než 

počne se znova provozovati. 



 

 

  

§ 34 

 

Stížnost. 

  

 Nález řádu živnostenského o živnostenských závodech, jakož i o věcech, které týkají se toho, jak 

užíti jest předpisů, jež obsaženy jsou v předešlých paragrafech této hlavy buď oznámen i s důvody stranám, 

to jest žadatelům a osobám, které činily námitky. 

  

 Na tento nález každá strana může sobě stěžovati u vyšší instance; stížnost buď písemně neb ústně 

do 14 dnů podána k politickému úřadu, jenž byl vynesl nález v první instanci. 1883. 

  

 Stížnost v čas podaná má účinek odkládací. 

  

§ 35 

 

Jatky. 

  

 Zemskému úřadu jest zůstaveno, pro ta místa, kde jsou nebo zřízeny budou veřejné jatky obecní 

nebo společenské v rozměru dostatečném k návrhu zastupitelstva obecního zapověděti, aby jatky nebyly 

zřizovány. 

  

 Sazby poplatků, jež budou se vybírati, musí schváleny býti úřadem zemským. 

  

§ 36 

 

Rozsah oprávnění. 

 

 Rozsah práva živnostenského posuzovati sluší podle obsahu živnostenského listu nebo koncese, 

šetříc při tom předpisů obsažených v následujících paragrafech. 

  

 Vznikne-li pochybnost o rozsahu práv živnostenských, rozhodne ji politický úřad zemský, 

vyslechna obchodní a živnostenskou komoru, která o věci té slyšeti má zřízenou snad odbornou jednotu 

společenství a příslušné společenstvo. 

  

§ 37 

 

 Každý živnostník má právo spojiti veškeré práce, jichž třeba jest, aby úplně zhotovil výrobky své, 

a jest oprávněn míti k tomu konci potřebné pomocníky také jiných živností. Pomocníky, pokud jde o 

živnosti řemeslné nebo takové živnosti koncesované, k jejichž nastoupení zvláštní způsobilost se vyhledává 

(§ 23, odst.1), nerozumějí se učedníci příslušných jiných živností. 

  

 Živnostníci mají taktéž právo, aby si sami v dobrém stavu udržovali svá zařízení závodová, stroje, 

náčiní a jinaké pomůcky provozovací, jakož i aby pro potřebu vlastního svého podniku zhotovovali se 

obvyklé v obchodě pomůcky, které slouží tržebnímu odbytu jejich výrobků (bednění, obaly a pod.). 

  

 Živnostník není obmezen na prodej zboží jím samým zhotoveného. 

  

§ 38 

 

Obchod smíšeným zbožím. 

 

 Odpověď živnosti obchodní, není-li obmezena na určité zboží nebo na určité druhy zboží, zavírá v 

sobě právo vésti obchod se všelikým zbožím, které povoleno jest volně prodávati a jehož prodej není vázán 

na zvláštní dovolení (koncesi). 

  

 Odpověď živnosti obchodní obmezené na určité zboží nebo na určitý druh zboží oprávňuje pouze 

obchodovati se zbožím příslušným. 

  



 

 

 Drobný prodej v rozsahu vytčeném v prvním odstavci (obchod smíšeným zbožím) mohou 

odpověděti toliko osoby, které podají průkaz způsobilosti v § 13 a) naznačený. 

  

 Týž průkaz podati jet při nastoupení obchodu se zbožím koloniálním, s kořením a se zbožím 

materiálním. 

  

 Majitelům obchodních živností, dotčených v předcházejících odstavcích, kteří při odpovědi 

živnosti mají podati průkaz způsobilosti, přísluší výhradné právo prodávati na drobno cukr, kávu, čaj, 

koření, minerální oleje, zboží materiální a barviva, jakož i na drobno obchodovati s pálenými lihovými 

nápoji v lahvích podle zvyku obchodního uzavřených; v ostatním rozsahu oprávnění opovědných živností 

nenastane nijaká změna. 

  

 Výhrada v předcházejícím odstavci stanovená nevztahuje se ani k prodejním právům výrobcův 

aniž vůbec k prodejním právům již nabytým a v místech, kde v den vyhlášení tohoto zákona ještě žádná z 

drobných obchodních živností v odstavci 3. a 4. vytčených nemá svého stanoviště, neplatí potud, pokud tato 

výjimka nebude zrušena způsobem nařizovacím vzhledem k podstatnému vývoji místních poměrů. 

  

§ 38a 

 

 Majitel obchodní živnosti v této své vlastnosti vůbec nemá práva zhotovovati nebo zpracovávati 

živnostenské výrobky a předělávati neb opravovati je; jest však oprávněn vykonávati na zboží, které nabízí 

nebo má dodati, takové změny, kterými se má zboží toliko přizpůsobiti potřebám kupujícího, by odbyt byl 

umožněn. 

  

 Majitel obchodní živnosti jest oprávněn přijímati zakázky na zboží, které podle opovědi své 

živnosti smí prodávati. K tomu konci jest též oprávněn bráti míru, předpokládajíc, že dá objednané zboží 

zhotoviti samostatnými výrobci. S týmž obmezením smí prováděti změny a opravy na výrobcích jím 

dodaných. 

  

 Co se týče práva bráti míru, v předcházející odstavci dotčeného, jsou majitelé obchodních živností 

v této své vlastnosti oprávněni bráti míru na obuv, šaty mužské, ženské a dětské, jichž hotovení spadá v 

rozsah práv řemeslné živnosti obuvnické a oděvnické, toliko potud, pokud jest toho třeba, by vybrali 

vhodné zboží ze svého skladu. Toto obmezení práva bráti míru nevztahuje s k těm majitelům obchodních 

živností, kteří již dne 1. ledna 1907 provozovali výhradně nebo převážně obchod s obuví nebo šatstvem.  

  

 Majitelům obchodních živností nepřísluší právo přijímati zakázka na opravu obuvi, vztažmo 

šatstva. 

  

§ 39 

 

O stálých místnostech provozovacích. 

 

 Kdo provozu svobodnou nebo řemeslnou živnost, může v obci jejího stanoviště míti několik 

stálých místností provozovacích (dílen anebo prodejen) a může je přeložiti na jiné stanoviště v obci. 

  

 Toto buď však pokaždé oznámeno úřadu živnostenskému. 

  

 Živnost koncesovaná může přeložena býti na jiné stanoviště v téže obci toliko po vyžádaném 

schválení úřadu živnostenského. 

  

 Jde-li o přeložení koncesované živnosti, při jejíž propůjčení jest přihlédati k místním poměrům (§ 

23, odst. 5), úřad živnostenský prve, nežli to schválí, vyslechni obec, ve které bude stanoviště živnosti.  

  

§ 40 

 

O závodech vedlejších a skladech. 

 

 Chtějí-li živnostníci kromě své hlavní provozovny zříditi závody vedlejší nebo sklady (ku kterým 

však nepočítají se pouhá skladiště a jiné místnosti toliko k uschování zboží sloužící), jsou povinni, pokud 



 

 

jde o živnosti svobodné nebo řemeslné, oznámiti to pokaždé živnostenskému úřadu a označiti stanoviště 

vedlejšího závodu nebo skladu. Oznámení to dlužno učiniti jak živnostenskému úřadu hlavní provozovny, 

tak i tomu živnostenskému úřadu, v jehož okrese bude stanoviště vedlejšího závodu nebo skladu.  

  

 Při živnostech koncesovaných budiž v těchto případnostech vyžádáno zvláštní schválení 

živnostenského úřadu, a to, jde-li o živnosti, jež propůjčovati přísluší vyššímu úřadu, onoho vyššího úřadu, 

v jehož správním obvodě vedlejší závod anebo sklad má míti své stanoviště, v ostatních pak případnostech 

budiž vyžádáno schválení onoho živnostenského úřadu, v jehož okresu má býti stanoviště vedlejšího 

závodu nebo skladu. Pokaždé však buď to oznámeno také živnostenskému úřadu hlavního závodu. 

  

 Překážejí-li zamýšlenému zřízení závodu vedlejšího nebo skladu takové okolnosti, které podle 

tohoto zákona nedopouštějí, by vydán byl list živnostenský (§ 13) nebo dána byla koncese (§ 22), úřad 

zapoví straně zříditi závod vedlejší nebo sklad a oznámí jí překážku toho. 

  

 Kromě toho úřad také v této případnosti, jde-li o zřízení nové provozovny, šetřiti má předpisů v 

třetí hlavě obsažených. 

  

§ 41 

 

Provozování živnosti mimo staveniště. 

 

 Živnostníci mohou také mimo obec svého stanoviště své živnostenské výrobky kamkoliv 

živnostníkům, kteří tyto výrobky smějí míti, dávati do prodeje, je na zakázku dodávati a vykonávati práce 

zamluvené. 

  

§ 42 

 

 Politický úřad zemský, vyslechnuv společenstvo zřízené pro živnost kominickou a obecní 

zastupitelstva, může z důvodů policie požární naříditi, aby provozování této živnosti bylo ohraničeno podle 

okresů: toto ohraničení nesmí zpravidla sahati přes obvod politického okresu. 

  

 Ohraničení takové, třeba-li toho z důvodů policie zdravotní, může od politického úřadu zemského 

nařízeno býti po vyslechnutí příslušných společenstev a zastupitelstev obecních také pro výkon živnosti 

průtočnické (cídičů stok) a pohodnické. 

  

 Takováto ohraničení mají za následek, že v každém ohraničeném okresu jen ti majitelé živností 

příslušného druhu jsou oprávněni vykonávati práce, kteří mají v okresu tom své stanoviště. Avšak v 

případech naléhavě nutných kominíci, průtočníci a pohodní mohou také mimo svůj okres přizvati býti k 

pracím výpomocným. 

  

 Politický úřad zemský, vyslechna zřízené společenstvo a zastupitelstva obecní, může naříditi 

změnu nebo zrušení těchto ohraničení podle okresů, aniž proto živnostníkům, jichž se týče, přísluší nárok 

na odškodnění. 

  

§ 43 

 

O přesídlení. 

 

 U všech živností pokládati jest přesídlení do některého místa mimo obec dosavadního stanoviště za 

založení nové živnosti, avšak nežádá se znova průkaz odborné způsobilosti u některých živností 

předepsaný. 

  

§ 44 

 

Vnější označení. 

 

 Živnostníci jsou zavázáni, užívati vhodného vnějšího označení na svých stálých místnostech 

provozovacích nebo svých bytech, a jsou oprávněni, užívati jiných prostředků návěštních. 

  



 

 

§ 45 

 

 Povinnost ohlásiti firmu k zápisu do rejstříku obchodního upravena jest předpisy k obchodnímu 

zákonu se vztahujícími a neruší se nijak tímto zákonem. 

  

§ 46 

 

Zlé užívání vnějšího označení. 

 

 Žádný živnostník není oprávněn, přivlastniti sobě proti právu k označení svého místa 

provozovacího nebo bytu, jakož i v oběžnících, veřejných návěštích neb cenníkách jméno, firmu, znak nebo 

zvláštní označení závodu, jenž náleží jinému tuzemskému živnostníku neb vyrábiteli, anebo tímto právě 

uvedeným způsobem předměty své živnosti falešné označovati, jako by byly vyšly ze závodu jiného. 

  

 Takové zasáhnutí opravňuje škodu postiženého domáhati se u příslušného úřadu živnostenského, 

aby zastaveno bylo další užívání bezprávného pojmenování neb aby zapověděno bylo falešné návěští.  

  

 Ochrana škodou postiženému poskytnutá není tím vyloučena, že při bezprávném pojmenování 

nebo falešném návěští jméno, firma, znak nebo zvláštní označení závodu nebo pojmenování cizího místa 

provozovacího uvedeny byly s takovými dodatky, výpustkami neb změnami, jichž při obyčejné pozornosti 

seznati nelze. 

  

§ 47 

 

 Bylo-li některé zasáhnutí v § 46 uvedené spáchaného vědomě, pachatel vinen jest přestupkem, jenž 

se trestá dle řádu živnostenského. 

  

 Trestní řízení pro takovéto zasáhnutí, pokud není zde skutku trestného, jenž dle obecného zákona 

trestního z úřední povinnosti trestán býti musí, neb jenž podroben jest trestu na nepořádek dle článku 26, 

odstavce 2 zákonníka obchodního, může zavedeno býti jen k žádosti škodou postiženého. 

  

 Pakli škodou postižený odvolá žádost svou dříve, nežli úřední nález ohlášen bude žalovanému, 

sejde s každého potrestání jakož i s dalšího vyšetřování, aby žalovaný byl potrestán, ovšem bez újmy 

soukromoprávních nároků škodou postiženého na náhradu. 

  

§ 48 

 

 Ochrana poskytnutá v §§ 46 a 47 tuzemským živnostníkům a vyrábitelům přísluší také 

cizozemským živnostníkům a vyrábitelům pod tou podmínkou, když jejich stát reciprocitu zachovává. 

  

§ 49 

 

 Přestupkem dále jest vinen: 

1. každý živnostník, jenž v případnostech, které již paragrafem 46 nebo zákonem o ochraně živnostenských 

známek nejsou vytčeny, k vnějšímu označení svého závodu nebo bytu, k označení výrobků živnostenských 

neb vůbec při provozování svých obchodů a při svém podpisu užívá jména sobě nepříslušícího, nejsa k 

tomu oprávněn již vykonaným zápisem své firmy do rejstříku obchodního; 

  

2. každý živnostník, jenž v případnostech v odstavci 1 uvedených přikládá sobě vyznamenání, která mu 

propůjčená nebyla; 

  

3. každý živnostník, jenž v případnostech v odstavci 1 uvedených užívá pojmenování, z něhož na poměr 

společenský souditi se může, kdežto vskutku takového poměru není; 

  

4. každý živnostník, jenž nejsa k tomu oprávněn již vykonaným zápisem své firmy do rejstříku obchodního, 

v případnostech v odstavci 1 uvedených neužívá svého plného jména a příjmení; 

  

5. každý živnostník, jenž v případnostech v odstavci 1 uvedených při skutečném poměru společenském 

užívá pojmenování, ve kterém není pouze obsaženo jméno společníků, nýbrž kromě toho doložka, jež 



 

 

naznačuje existenci nějaké společnosti, leč není-li živnostník k užívání takovéto firmy oprávněn dle 

zákonníka obchodního. 

  

§ 50 

 

 Je-li čin v §§ 46-49 uvedený podroben trestu pořádkového podle článku 26, odstavec 2 zákoníka 

obchodního, tresty v § 131, lit. a), b), a c) řádu živnostenského nemají zvláště býti ukládány.  

  

 Rozhodovati o nárocích na náhradu škody, jež skrze zasáhnutí a přestupky v §§ 46-49 naznačené 

vznikla, přísluší výhradně řádným soudům, které jak o existenci tak i velikosti škody rozhodovati budou dle 

volné úvahy. 

  

§ 51 

 

Stanovení nejvyšších sazeb. 

 

 Pro drobný prodej věcí, které patří k nejnutnějším potřebám denní spotřeby, pak pro živnosti 

kominickou, průtočnickou, pohodnickou, dopravní a pro živnost veřejných posluhů mohou stanoveny býti 

nejvyšší sazby. 

  

 Pro živnost kominickou, průtočnickou a pohodnickou buďte takovéto sazby každým způsobem 

stanoveny tehdy, bylo-li podle § 42 nařízeno ohraničení příslušných živností podle okresů. Sazby mohou 

stanoveny býti rozdílné jednotlivé obce. 

  

 Sazby v předcházejících odstavcích dotčené stanoví politický úřad zemský, vyslechna obecní 

zastupitelstva, pak obchodní a živnostenskou komoru a příslušná odborná společenstva a přihlédaje ku 

stávajícím poměrů; sazby ty platí do odvolání toliko pro obvod příslušných obcí.  

  

 Pro živnosti zabývající se dopravou osob nejvyšší sazby, v předcházejícím odstavci dotčené, 

stanoveny budou k návrhu obecního zastupitelstva a po vyslechnutí obchodní a živnostenské komory jakož 

i zřízených odborných společenstev. 

  

 Co se týče propachtování výseku masa a pečení chleba, která v jednotlivých obcích trvá, zůstávají 

v platnosti zvláštní předpisy o tom vydané. 

  

§ 52 

 

Označení cen. 

 

 Pro drobný prodej věcí, které patří k nezbytným potřebám denní výživy jakož i pro živnost 

hostinskou a výčepnickou, pak pro živnost dopravní a pro živnost veřejných posluhů úřad živnostenský má 

naříditi, by ceny zjevně označeny byly dle mnohoty a jakosti. 

  

§ 53 

 

O povinnosti provozovati některé živnosti. 

 

 Majitelé živnosti pekařské, řeznické, kominické, průtočnické a dopravní nesmějí počaté 

provozování živnosti přetrhovati dle své vůle, nýbrž jsou povinni čtyři neděle napřed oznámiti úřadu, že 

chtějí provozování zastaviti. 

  

§ 54 

 

Úprava jednotlivých živností. 

 

 Způsobem nařizovacím bude ustanoveno, kterak majetníci živností vetešnických a 

zastavárenských, pak živností prostředkování služeb a míst mají vésti své knihy a jaké policejní kontrole co 

do rozsahu a způsobu svého obchodování mají se podrobiti. 

  



 

 

 Živnosti zabývající se dopravou osob a živnosti veřejných posluhů, živnost kominická, průtočnická 

a pohodnická, pak živnosti hostinské, pak živnosti hostinské a výčepnické, živnosti prostředkování služeb a 

míst a podniky pohřební podrobeny jsou úpravě živnostensko-policejní, která se může vztahovati k 

jednotlivým druhům živností i k jednotlivým živnostenským podnikům. 

  

 Vymezení prodejních práv mezi lékárníky a drogisty (materialisty) bude po vyslechnutí 

obchodních a živnostenských komor a příslušných společenstev upraveno způsobem nařizovacím. 

  

§ 55 

 

Náměstkové (obchodvedoucí) nebo pachtéři. 

 

 Každý živnostník může svou živnost provozovati také skrze náměstka (obchodvedoucího, 

dílovedoucího) nebo ji propachtovati. Podnájem živnosti se nedopouští. 

  

 Náměstek (obchodvedoucího, dílovedoucího) nebo pachtéř musí pokaždé, právě jako majitel 

živnosti sám, míti vlastnosti, kterých třeba jest k samostatnému provozování příslušné živnosti. Proto při 

svobodných a řemeslných živnostech náměstek (obchodvedoucí) nebo pachtéř budiž od majitele živnosti 

úřadu živnostenskému oznámen, u koncesovaných pak živností budiž majitelem živností vyžádáno 

schválení živnostenského úřadu. 

  

 V příčině živností hostinských a výčepnických platí předpisy § 19, v příčině živnostenského 

prostředkování služeb a míst pak předpisy § 21 d). 

  

 Předpisy tohoto paragrafu platí též o vlastníku živnosti reální, který, nemaje zákonné způsobilosti k 

jejímu provozování, chce ji provozovati náměstkem (obchodvedoucím) anebo pachtéřem. 

  

§ 56 

 

Převod živnosti. 

 

 Chce-li dědic nebo odkazovník po smrti živnostníkově živnost dále vésti, povinen jest opověděti ji 

znova na své vlastní jméno. 

  

 Rovněž buď znova opověděno, byl-li živnostenský závod jednáním mezi živými převeden na jinou 

osobu. 

  

 Jde-li o živnost koncesovanou, jest v obojí případnosti třeba nové koncese. 

  

 Avšak o živnost koncesovanou, jest v obojí případnosti třeba nové koncese. 

  

 Avšak po smrti živnostníkově koncesovaná nebo řemeslná živnost nebo živnost obchodní 

průkazem způsobilosti vázaná (§ 13a), vztažmo § 38, odst. 3. a 4.)může na základě dekretu o koncesi nebo 

živnostenského listu svědčícího zemřelému živnostníku dále provozována býti na účet vdovy nebo k 

dědictví oprávněných nezletilých descendentů, nebyla-li vdova vlastní vinou rozvedena, po čas jejího 

vdovství, vztažmo až do zletilosti descendetů, a to na pouhé oznámení učiněné úřadu živnostenskému. 

  

 Zůstaví-li živnostník jak vdovu, která není s ním z vlastního provinění soudně rozvedena a která 

chce živnost dále provozovati, tak i nezletilé descedenty, právo v předcházejícím odstavci dotčené přísluší 

zmíněným osobám společně, ač-li živnostník o něm neučinil žádných opatření. Jednotlivé osoby takto 

oprávněné mohou se práva toho za sebe vzdáti. 

  

 Taktéž třeba jest pouhého oznámení živnostenskému úřadu, má-li živnost dále vedena býti na účet 

podstaty po dobu řízení konkursního nebo pozůstalostního. 

  

 V případnostech svrchu dotčených, vyžaduje-li toho povaha živnosti, budiž ustanoven podle § 55 

způsobilý náměstek obchodvedoucí, dílovedoucí). 

  

 



 

 

§ 57 

 

Odnětí práva živnostenského. 

 

 Jestliže při některém živnostníku dodatečně se shledá, že již od počátku neměl a ještě dosud nemá 

nějaké zákonné náležitosti pro samostatné provozování živnosti, může úřad, k přijetí opovědi živnostenské 

nebo k propůjčení koncese příslušný, další provozování živnosti jemu zapověděti a list živnostenský, 

vztažmo koncesi odníti. 

  

 Při živnostech uvedených v § 15, č. 1., 2., 4., 5., 7., 8., 9., 12., 13., 15., 16., 22. a 23. koncese může 

odňata býti také tehdy, jestliže živnost do šesti měsícův, a při živnosti v § 15, č. 3. jmenované, jestliže do 

dvou měsíců po propůjčení koncese nepočne se provozovati nebo když provozování později po dobu právě 

tak dlouhou se přeruší. 

  

 Pokud některá živnost na základě § 24 vázána bude na koncesi, může způsobem nařizovacím 

ustanoveno býti, že koncese od úřadu propůjčujícího může býti odňata, nepočne-li se taková živnost 

provozovati do šesti měsícův od propůjčení nebo přeruší-li se provozování později po dobu právě tak 

dlouhou. 

  

§ 58 

 

Vyznamenání. 

  

 Živnostenské podniky mohou obdržeti vyznamenání, užívati [císařského orla] na štítu vývěsném a 

v pečeti. 

  

§ 59 

 

Vyhledávání objednávek zboží majetníky živností neb obchodními cestujícími. 

 

 Majetníci živností jsou oprávněni, cestujíce mimo své stanoviště, nebo skrze zmocněnce (obchodní 

cestující), kteří v jejich službě se nalézají a úředními legitimacemi jsou opatřeni, vyhledávati objednávky 

zboží u obchodníků, továrníků, živnostníků, vůbec u takových osob, v jejichž živnosti upotřebuje se zboží 

druhu nabízeného; nesmějí však při tom, kromě na trzích, s sebou míti nižádné zboží na prodej, nýbrž toliko 

vzorky. 

  

 Vyhledávati objednávky zboží u osob, které takovéto zboží ve své živnosti nepotřebují, jest 

majetníkům živností nebo jejich zmocněncům za příčinou odbytu zboží osadnického, kořenného a 

materiálního v jejich stanovišti i mimo ně naprosto zakázáno; u jiného zboží jest vyhledávání objednávek 

mimo stanoviště u řečených osob dovoleno toliko v jednotlivých případech k výslovnému písemnému 

vyzvání, které má zníti na určité zboží a svědčiti majetníku živnosti. 

  

 Obchodní ministr jest však zmocněn, v případech zřetele hodných, slyšev obchodní a 

živnostenskou komoru a účastná společenstva, pro určitá zboží nebo určité okresy nebo jednotlivé živnosti 

způsobem nařizovacím připustiti, aby také bez tohoto vyzvání vyhledávány byly objednávky zboží u osob v 

2. odstavci dotčených. 

  

§ 59a 

 

 Výrobci hodin, zlatého a stříbrného zboží, velkoobchodníci s těmito věcmi, pak obchodníci s 

klenoty a drahými kameny, jakož i zmocněnci, v jejich bezprostřední službě postavení, je-li stanoviště 

příslušné živnosti v tuzemsku, jsou oprávněni, na svých obchodních cestách s sebou na prodej míti nejen 

vzorky, nýbrž i samo prodávané zboží, když podle jeho povahy vyloučen jest prodej podle vzorků, avšak 

má při tom platnost omezení, že toto zboží smí prodáváno býti toliko oprávněným překupníkům.  

  

§ 59b 

 

 Potřebná ustanovení o obsahu a vyhotovení legitimací pro obchodní cestující určených budou 

vydána způsobem nařizovacím po slyšení obchodních a živnostenských komor. 1902. 



 

 

  

 Žádosti o tyto legitimace buďte vyřízeny nejdéle v osmi dnech a smějí odmítnuty býti toliko z 

důvodů v příslušném nařízení uvedených. 

  

 Způsobem nařizovacím bude mimo to ustanoveno, pokud osoby v § 59 a) uvedené potřebují 

zvláštní legitimace příslušného puncovního úřadu. 

  

§ 59c 

 

Vyhledávání objednávek zboží samostatnými jednateli obchodními. 

 

 Obchodní jednatelé, kteří nejsou ve službě některého živnostníka, jsou povinni podle § 11 ohlásiti 

provozování svého obchodu. 

  

 Tito jednatelé smějí za příčinou obchodování předkládati osobám v § 59, odstavci 1 uvedeným 

vzorky předmětů, kterých potřebuje se v jejich živnosti, jim ceny zboží oznamovati a od nich objednávky 

předmětů řečeného druhu přijímati. 

  

 Obchodním jednatelům není dovoleno, aby kromě svých vzorků s sebou měli ještě zboží, aby 

vzorky nebo zboží na svůj účet prodávali a aby v jednatelské obchody s jinými osobami vcházeli nežli s 

takovými, v jejichž živnosti potřebuje se zboží nabízeného druhu. 

  

 Obchodní jednatelé, kteří svou živnost cestujíce provozují, nesmějí míti žádných skladů zboží nebo 

skladišť. 

  

 Vzorky buďte zmocnitelem jednatelovým označeny jako vzorky. 

  

§ 59d 

 

Prodej tiskopisů. 

 

 Ku prodávání tiskopisů a ke sbírání předplatitelů nebo subskribentů nevztahují se ustanovení §§ 

59, 59 b) a 59 c); o tom platí jenom zvláštní předpisy v tiskovém zákonu dané. 

  

§ 59e 

 

Cizozemští obchodní cestující. 

 

 Obchodní cestující, kteří zastupují cizozemské průmyslové, živnostenské neb obchodní podniky, 

pokud podle obchodních smluv svou dobu platných jsou připuštěni k obchodování v tuzemsku, jsou rovněž 

podrobeni předcházejícím ustanovením; legitimace v § 59 b), odstavci 1. dotčené nepotřebují ti obchodní 

cestující a samostatní jednatelé, kteří jsou již legitimováni živnostenským legitimačním lístkem v 

obchodních smlouvách uvedených. 

  

§ 60 

 

Roznášení na prodej. 

 

 Toliko osoby zákonem o podomním obchodu k tomu oprávněné smějí zboží z místa na místo, 

kromě na trzích, na prodej roznášeti a dům od domu nositi a nabízeti. 

  

 Toto omezení však nevztahuje se k výrobkům polního a lesního hospodářství, kterých se každého 

dne potřebuje, jako k mléku, vejcím, ovoci, zelenině, rostlým květinám, máslu, drůbeži a k dříví, pak ku 

přirozeným kyselkám, pokud prodej těchto věcí koná se dům od domu nebo na ulici výrobci nebo jejich 

zmocněnci neb oprávněnými obchodníky. 

  

 Lihové nápoje a ocet jsou vyloučeny z obchodní úlevy předcházejícími ustanoveními propůjčené.  

  

 Politický úřad zemský může zakázati v jednotlivých obcích tento prodej vzhledem k určitým 



 

 

věcem na určitý čas, po případě pro určité části jednotlivých obcí z důvodů zdravotních nebo tržní policie k 

návratu obecního zastupitelstva, které má slyšeti účastná živnostenská společenstva. 

  

 V případech zvláštního zřetele hodných živnostenský úřad, slyšev příslušná společenstva, může 

pokaždé na tři léta a na odvolanou drobným živnostníkům v jeho okresu usedlým pro jejich lepší obživu 

dovoliti, aby dům od domu prodávali své vlastní výrobky v obci, kde jest stanoviště jejich živnosti. K tomu 

účelu budou vyhotoveny zvláštní úřední legitimace. Pro jednoho živnostníka bude vyhotoveno toliko po 

jediné legitimaci, která však může zároveň svědčiti určitým členům rodinným nebo zástupci napřed 

pojmenovanému. 

  

§ 60a 

 

 Zapověděno jest prodávati chléb a jinaké pečivo dům od domu nebo na ulici kromě případů v § 60, 

odstavci 1 a 5 dotčených. Dodávati chléb a jinaké pečivo zákazníkům pekařovým dovoleno jest toliko na 

objednávku, koná-li to pekař sám, jeho příslušníci a jeho pomocní dělníci. 

  

§ 60b 

 

 Zakázáno jest užívati dětí, kterým není ještě čtrnáct let, ku prodejům v §§ 60 a 60 a) uvedeným; 

živnostenský úřad může omeziti nebo zakázati, aby se k tomu účelu užívalo ženštin, kterým není ještě 

osmnáct let. 

  

§ 61 

 

Obchod zahraniční. 

 

 Živnostníci v cizině usedlí mohou, mají-li rakouští příslušníci státní stejné právo v příslušné zemi 

cizí, v tuzemsku vykonávati na zakázku takové práce živnostenské, k jichž výkonu koncese třeba není. 

  

 Dozor věcí v cizině vyrobených a dodání jich objednateli podrobeny jsou podmínkám v předpisech 

celních obsaženým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


