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§ 8.

Všichni, jichž prostřednictvím se statistická'
data sbírají, zpracovávají neb uveřejňují, jsou po
vinni zachovávati o všech věcech při statistickém
šetření zjištěných, pokud se dotýkají poměrů sou
kromých, přísnou mlčenlivost vůči každému, také
vůči jiným nežli statistickým úřadům, zvláště
berním.
Porušení této povinnosti, jakož i kažidé zne
užití zpráv a údajů, získaných pro účely stati
stické. se trestá bez újmy případné soukromé ná
hrady škody řádnými trestními soudy pokutou
do 10.000 K nebo vězením do dvou let, po prvé
jako přestupek, při opětování nebo za přitěžujících
okolností jako přečin.
§ 9.
„Zemská statistická kancelář král. Českého
v Praze“ béře se se vším personálem i zařízením
a se všemi svými právy i závazky do^ služeb stát
ních a pověřuje se úkoly Státního Úřadu Stati
stického. „Zemská Statistická komise král. Českého“ se zrušuje.
§ 10.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášky.
Provedení jeho se ukládá předsedovi ministerstva.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Čís. 50.
Zákon ze dne 28. ledna 1919,
kterým se zřizuje druhá česká universita.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:
§ 1.
V Brně se zřizuje československá státní
„Masarykova universita" o čtyřech fakultách:
právnické, lékařské, přírodovědecké a filosofické.
/

§6.
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy bude
vyhlášen.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r„ v zast. min. předsedy.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Rašín v. r.
Stříbrný v. r.
Mabermann v. r.
Dr. Vrbenský v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winíer v. r.
Dr. Zahradník v. r.
Dr. Hruban v. r.
Čís. Sl.
Zákon se dae 29. led a ID1.9
o upotřebení části správních přebytků hromadných
sirotčích pokladen.
Na základě usnesení Národního shromáždění
se nařizuje:

§ 1.

Platnost zákona ze dne 3. června 1901, z. ř.
č. 62, o upotřebení části správních přpbyíkň hro
madných sirotčích pokladen prodlužuje se do
31. prosince 1918. pokud se týče Čech, Moravy
a Slezska.
§2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
( §3.
Ministrům práv, vnitra, sociální péče a financí
se ukládá, aby zákon tento provedli.
T. G. Macaryk v. r.
Švehla v. r„ v zastoupení min. předsedy
a jako ministr vnitra.
Dr. Rašín v. r.
Dr. Winíer v. r., jako ministr soc. páče
a za ministra práv.

§ 2.

Fakulta právnická prvním ročníkem, fakulta
lékařská prvním a druhým ročníkem, budiž zřízena
počátkem studijního roku 1919/20, fakulta přírodo
vědecká -a filosofická nejpozději počátkem studij
ního roku 1921/22.
§3.
Komečné umístění a výprava nové university,
její všech ústavů a klinik ve vhodných budovách
k účelu tomu vybudovaných staniž se nejdéle do
roku 1930.
§ 4.
Ministerstvo školství a národní osvěty se
zplincmocňuje, aby vyslechnuvši poradní sbor pro
vysoké školy při něm zřízený, vydalo pro dobu
počátečnou potřebná nařízení.
§ 5.
Provedení tohoto zákona ukládá se vládě.

Čís. S2.
Zákon ze dne £!?, ledna, 1910,
jímž se poskytují draho tni přídavky aktivním
a peásiofiovanýtn učitelům veřejných, obecných
a měšťanských škol, jakož i vdovám a sirotkům
po těchto učitelích na dobu cd 1. icdna 1919 do
konce června 1919.
Na základě usneseni Národního shromáždění
se nařizuje:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, 'aby zemským zastupitel
stvím v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (zem
ským výborům, zemským správním komisím, nebo
stejnorodým správním orgánům) poskytla podle'
ustanovení tohoto zákona ze státních prostředků
příplatky k drahotním přídavkům, jež jmenovaní
orgánové na dobu od 1. ledna do 30. června 1919

