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Nařízení toto, vztahující se na celé státní 
území republiky Československé, nabývá účin
nosti dnem vyhlášení.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Prášek v. r.

Dr. Horáček v. r. Staněk v. r.
Kabrman v. r. Hampl v. r.

Houdek v. r.

§ 8.

Čís. 427.

Nařízení vlády repub iky ó skoHovenské 

se dno 24. července 1919 

o zřízení lázeňské rady.

Na základě zmocnění § 17 zákona ze dne 
30. dubna 1870, č. 68 ř. z., nařizuje, se takto:

• § 1.

Při ministerstvu' veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy zřizuje se lázeňská rada jakožto 
poradní sbor ve věcech lázeňství pro celou, 
oblast státu československého se sídlem v Praze.

§ 2.

Lázeňská rada skládá se nejméně z 22, nej
výše z 27 jmenovaných členů. Doba jejího úřa
dování trvá tři léta; po uplynutí tohoto období 
mohou dosavadní členové do lázeňské rády býti 
znova jmenováni.

§ 3.

Úkolem lázeňské rady jest:

1. Z vlastního popudu nebo k vyzvání mini
sterstva veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy podávali posudky, návrhy a náměty o zá-. 
sadních a organisačních otázkách v oboru 
lázeňství.

2. Obírati se vědeckou stránkou lázeňství, 
dávati popud k vědeckým pracím v oboru bal- 
neologie, podávati posudky o nich a činiti ná
vrhy na podporu prací předložených nebo za
mýšlených.

§ 4.

Členové lázeňské rady-jsou:

1. Dva zástupci ministerstva veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy.

2: Tři odborníci, a to lékař-hygienik, technik 
a geolog.

3. Osm zástupců organisací lékařských, při 
čemž budiž hleděno k tomu, aby lékařskými or-

ganisacemi byli vysíláni ti, kdož s poměry v jed
notlivých zemích jsou obeznámeni.

A. Zástupci ministerstva vnitra, financí, ve
řejných prací, sociální péče, pro zásobování lidu, 
železnic, obchodu, průmyslu a živností, pošt a 
telegrafů, a zemědělství, a to po jednom.

5. Po případě jiné osoby v lázeňství činné, 
/ Členy uvedené pod 1. až 3. a pod 5. jmenuje mi

nisterstvo veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy. Jmenování zástupců pod 3. uvedených 
stane se k návrhu příslušných organisací lékař
ských. Členy uvedené pod 4. vysílají příslušná 
ministerstva.

§5.,

Lázeňská rada může k řešení jednotlivých 
zvláště důležitých otázek povolávati a vyslý- 
chati znalce.

§ 6.

Lázeňská rada zvolí ze sebe předsedu a 
místopředsedu. Volbu obou jmenovaných činov
níků vykoná plná schůze lázeňské rady nadpolo
viční většinou hlasů přítomných členů. K volbě 
vyžaduje se přítomnosti alespoň 10 členů lázeň
ské rady. Volbu předsedy a místopředsedy 
schvaluje ministerstvo veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy.

§ 7.

Úřad předsedy, místopředsedy i členů lá
zeňské rady jest čestný. Členové bydlící mimo 
policejní obvod pražský mají nárok na náhradu 
cestovného a diety podle výměry, kterou určí 
ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy v dohodě s ministerstvem financí.

§ .8.

Prvou ustavující schůzi lázeňské rady svolá 
ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné 
výchovy. Další schůze svolává, a to nejméně 
čtyřikrát do roka. předseda, případně místopřed
seda, který však jest povinen svolat! schůzi, 
kdykoli o to žádá ministerstvo veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy.

§ 9.

Lázeňská rada vypracuje si jednací řád a 
usnáší se na něm za přítomnosti alespoň 10 členů 
nadpoloviční většinou hlasů. Přijatý jednací řád 
schvaluje ministerstvo veřejného zdravotnictví a 
tělesné výchovy. Má-li platný jednací řád býti 
změněn, jest potřebf dvoutřetinové většiny za 
přítomnosti tří čtvrtin všech členů lázeňské rady 
a schválení ministerstva veřejného zdravotnictví.

§ 10.

Obor působnosti státní zdravotní rady v zá
ležitostech lázeňských není dotčen tímto na
řízením.
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, § 11.

Provedením tohoto nařízeni, jež nabývá 
účinnosti dnem vyhlášení, pověřuje se minister
stvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, 
se souhlasem účastněných ministerstev.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Prášek v. r.
Dr. Horáček v. r. Staněk v. r,
Habrman v. r. Hampl v. r.

Houdek v. r.

byli přijati do přípravné služby konceptní u.poli
tických, úřadů a náležejí do skupiny A v § 52 slu
žební pragmatiky vytčené, požívají titulu místo- 
držitelský (vládní) koncipient.

§2.

Místodržitelští (vládní) koncipienti, kteří vy
konali praktickou zkoušku předepsanou cis. naří
zením ze dne 10. října 1854, č. 262 ř. z., mohou býti 
prvním dnem měsíce následujícího po dnu, kdy 
zkoušku vykonali, jmenováni koncipisty.

Čís. 428.

Naří zení vlády republiky Československé 

ze dne 23. červenca 1419

§ 3.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provésti je přísluší ministru vnitra po do
hodě S ministrem financí.

o obchodu ranými brambory.

Ustanovení § 2 nařízení vlády republiky Če
skoslovenské ze dne 18. června 1919, č. 337 Sb. 
z. a n., o obchodu ranými brambory, doplňuje se, 
jak následuje-^

§ 1.

Nákupní ceny raných bramborů domácí 
sklizně r. 1919 u producentů stanoví se za 1 kg 
takto:

1. do 1. srpna 1919............................ K 1'25,
2. od 2. srpna do 15. srpna 1919 , . K 0'90,
3. od 16. srpna do 31. srpna 1919 . . K 070,
4. od 1. září do 15. září 1919 . . . K tí-60.

Za rohlíčky stanoví se za 1 kg příplatek do
1. srpna 1919 . . .'..................... , K 0'30.
od 2. srpna do 15. září 1919.....................K 0’20.

§ 2.

Nařízení toto nabývá účinnosti ihned.

Švehla v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Habrman v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Staněk v. r.

Tusar v. r.
Prášek v. r,
Dr. Winter v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hampl v. r. 
Stříbrný v. r. 

Houdek v, r.

Čís. 429.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dae 17. července 1919 
o titulu konceptních praktikantů v politické 

službě,

§ 1.

Praktikanti ve smysiu či. II. služební pragma
tiky (zákon ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z.), kteří

Tusar v; r.
Švehla v. ť.
Dr. Veselý v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Horáček v. r. 
Staněk v. r.

Dr. Heidler v. r. 
Houdek v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r. 
Hampl v. r.

Čís. 430.

Zákon ze dne 22. července 1919 

o veřejných knihovnách obecních.

Z usnesení Národního shromážděni se na
řizuje:

§ 1.

Na doplnění a prohloubeni vzdělanosti všech 
vrstev obyvatelstva zřizovány buďte politickými 
obcemi veřejné knihovny s četbou vzdělávací na
učnou i zábavnou, která má skutečnou vnitřní 
hodnotu.

§ 2,

V politických obcích s národnostními menši
nami budiž zřízena i pro menšinu knihovna 
zvláštní nebo zvláštní odděleni knihovny vše
obecné, když tyto menšiny vykazuji aspoň 400 
osob podle posledního sčítání lidu, pokud se týče, 
když v obcícli těch je veřejná menšinová škola. 
Pro menšiny, nevyhovující těmto podmínkám, ale 
dosahující aspoň 10% všeho obyvatelstva, budiž 
zřízena vždy pro několik obcí knihovna společná, 
s poměrným příspěvkem každé zúčastněné obce. 
Bližší určí prováděcí nařízení. Nezřídí-li obec 
menšinovou knihovnu podle ustanovení tohoto zá
kona a prováděcího nařízení, jež k němu bude vy
dáno, může takovou knihovnu zříditi ministerstvo 
školství a národní osvěty samo na útraty obce.


