
121/1954 Ú. l. 

 

VYHLÁŠKA 

ministra kultury 

ze dne 31. května 1954 

o způsobilosti k promítání 35mm filmů 

 

Ministr kultury stanoví podle § 1 zákona č. 272/1949 Sb., o řízení výroby a distribuce 

v oboru působnosti ministra informací a osvěty: 

 

§ 1 

Účel 

Neodborným promítáním 35mm filmů může být ohrožena bezpečnost osob 

promítajících filmy (dále jen „promítačů“) i návštěvníků filmových představení a 

znehodnocována umělecká hodnota filmů. Promítat tyto filmy smí proto jen osoby náležitě 

kvalifikované. 

 

§ 2 

Působnost 

(1) Veřejně promítat 35mm filmy promítacím přístrojem smí jen ten, kdo vykonal s 

úspěchem zkoušku pro promítače před zkušební komisí Československého státního filmu. 

(2) Od zkoušky jsou osvobozeni ti, kdož vykonali promítačskou zkoušku podle 

předpisů dříve platných. 

(3) Kdo nevykonával činnost promítače nepřetržitě po dobu dvou let, je způsobilý k 

promítání podle odstavce 1 jen po složení zkoušky nové. 

 

§ 3 

Podmínky zkoušky 

(1) Ke zkoušce mohou být připuštěni jen uchazeči starší 18 let, fysicky způsobilí, 

zejména pokud jde o zrak a sluch, státně spolehliví a bezúhonní. 

(2) Žádosti o připuštění ke zkoušce s příslušnými doklady se podávají 

Československému státnímu filmu, ředitelství filmové distribuce, který žadatele vyrozumí, je-

li připuštěn ke zkoušce a kterého dne se zkouška bude konat. 

 

§ 4 

Zkušební komise 

(1) Zkouška pro promítače se koná před zkušební komisí Československého státní 

filmu. 

(2) Komise se skládá z předsedy a pěti členů. Předsedu a čtyři členy komise jmenuje 

ministerstvo kultury na návrh Československého státního filmu z jeho odborných pracovníků. 

Pátého člena komise jmenuje ministerstvo vnitra. Podle potřeby lze ustanovit náhradníky.  

 

§ 5 

Rozsah zkoušky 

(1) Československý státní film umožní žadatelům předběžný praktický i theoretický 

výcvik ve svých kinech pod dohledem zkoušeného promítače a v přípravných kursech. 

(2) Při zkoušce musí zkoušený prokázat kromě znalostí obsluhy promítacích zařízení 

též základní znalosti z oboru elektrotechniky, optiky, akustiky a promítací techniky, jakož i 

znalost bezpečnostních, zejména požárních předpisů a znalost zacházení s hasicími přístroji.  

 



§ 6 

Vysvědčení o zkoušce 

(1) Zkoušenému, který s úspěchem vykoná zkoušky, vydá zkušební komise 

vysvědčení podepsané předsedou a členem komise, kterého jmenuje ministerstvo vnitra. 

(2) Zkoušený, který při zkoušce neobstál, může být znovu připuštěn ke zkoušce teprve 

po uplynutí přiměřené lhůty, kterou určí zkušební komise. 

 

§ 7 

Zkušební řád 

Podrobnosti o jmenování členů zkušební komise a její činnosti a o způsobu konání 

zkoušek stanoví zkušební řád, který vydá ministerstvo kultury v dohodě s ministerstvem 

vnitra. 

 

Závěrečná ustanovení 

§ 8 

Zrušeny jsou všechny dosavadní předpisy, které upravují zkoušky promítačů filmů. 

 

§ 9 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. června 1954. 

 

 

Ministr: 

Kopecký v. r. 

 

 

 


