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Cis. 634.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 28. listopadu 1919
o složení, kompetenci a způsobu jednání Stati
stické rady státní (Statut Statistické rady státní).
Ku provedení zákona ze dne 28. ledna 1919,
5. 49 Sb, z. a n., nařizuje se toto:
I. Složení rady.
§ 1.
Řádnými členy Statistické rady státní jsou:
a) Předseda, jenž je zároveň předsedou Stát
ního úřadu statistického.
b) Po jednom stálém zástupci ministerstev,
Nejvyššího účetního kontrolního úřadu a Po
zemkového úřadu.
c) Deset zástupců samosprávy, a to čtyři
z Čech, tři ze Slovenska, dva z Moravy a je
den ze Slezska.
d) Po jednom zástupci každé university a vy
soké školy technické.
e) Tři zástupci hlavních zemských zeměděl
ských korporací, tři zástupci obchodních a
živnostenských komor, tři zástupci komor
inženýrských, dva zástupci lékařských ko
mor a čtyři zástupci ústavů peněžních.
0 Zástupci odborových dělnických organisací.
Zastoupení přísluší dělnickým odborovým
organisacím čitajícím nejméně 50.000 členů.
Jsou-li tyto organisace členy vyššího, po pří
padě ústředního odborového svazu pro celý
obvod republiky Československé, přechází
právo zastoupení ve Statistické radě státní
na nejvyšší z těchto organisací. Každá dělni
cká organisace podle těchto zásad k zastou
peni oprávněná vysílá po jednom zástupci,
ěítá-li však více než 150.000 členů, po 2 zá
stupcích.

Pro první období Statistické rady státní
rozhoduje počet členů zjištěný posledním
(jich) sčítáním, pokud toto sčítání bylo prove
deno nejpozději do 31. října 1919, pro další
období rozhoduje sčítání podle stavu z 31.
prosince roku předcházejícího poslední rok
šestiletého období. Pro první období mohou
nabýti řádného členství ve Státní radě
statistické dodatečně také zástupci těch
dělnických organisací, které se snad ještě
během roku 1919 utvoří, budou-Ii tyto
organisace čitati nejdéle do 30. dubna 1920
alespoň 50.000 členů. Nedosáhne-ii počet zá
stupců dělnictva šesti, bude doplněn ua tento
počet ostatními již zvolenými zástupci děl
nictva.
g) Náměstek předsedy Státního úřadu statisti
ckého, jmenovaný ministerským předsedou
po návrhu předsedy Státního úřadu statisti
ckého, jakož i stejným způsobem jmenovaní
dva další úředníci úřadu toho jakožto hlavní
zpravodajové.
h) Pět odborníků jmenovaných ministerským
předsedou po návrhu předsedy Státního úřa
du statistického.
ch) Nejvýše pět odborníků, které může Stati
stická rada státní zvoiiti svými členy prostou
většinou hlasů sama.
§ 2.
Zástupce samosprávy volí:
Za Čechy zemský správní výbor, za Sloven
sko shromáždění županů, za. Moravu zemský vý
bor a za Slezsko zemská správní komise, po
případě právní nástupci těchto orgánů. Zanikne-li
některý z nich bez právního nástupce, určí se na
řízením vlády, kdo je povolán voliti zástupce
místo něho.
Zástupce universit volí akademický senát, zá
stupce vysokých škol technických volí jejich sbor
profesorský.
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Zástupce hlavních zemských zemědělských
korporací volí předsedové zemědělské rady pro
Čechy a pro Moravu, ústřední hospodářské spo
lečnosti pro Slezsko, německé hospodářské spo
lečnosti pro Slezsko, zemědělský referát pro Slo
vensko a Podkarpatskou Rus, dokud nebude pro
Slezsko-, Slovensko a Podkarpatskou Rus utvo
řena ústřední zájmová zemědělská korporace,
■ Zástupce komor obchodních a živnosten
ských, lékařských a inženýrských volí předse
dové toho kterého sboru v celém státě dohro
mady písemným hlasováním; zvoleni jsou
ti, kdo dostali poměrně nejvíce hlasů; při rov
nosti hlasu rozhodne los. Volbu řídí předsedové
dotyčných korporací se sídlem v Praze.
Zástupce peněžních ťistavů volí způsobem
v předchozím odstavci naznačeným předsedové
svazů peněžních ústavů, jež mohou vykázati, že
vlastní jmění ústavů v nich sdružených činí nej
méně 10,000.000 Kč, anebo které sdružují více
než 1500 ústavů. Při volbě nutno míti zřetel k tomu,
aby všechny hlavní kategorie peněžních ústavů
(banky, spořitelny, záložny a hospodářská spole
čenstva), měly své zástupce. Volbu řídí věkem
nejstarší předseda svazu se sídlem v Praze.
Zástupce dělnictva volí, po případě delegují
předsednictva jejich organisací. Vznikne-li spor
o právo vyslati zástupce do Státní rady stati
stické, rozhodne ministerský předseda.
§ 3.
Členství volených členů trvá šest let počí
taje ode dne, kdy volba byla oznámena předse
dovi Státní rady statistické. První období končí
dnem 31. prosince 1925.
Státní rada statistická může po návrhu svého
předsedy prohlásiti, že končí členství zvoleného
Člena, jenž se bez řádné omluvy *nesúčastnil tří
po sobě jdoucích nebo celkem pěti schůzí rady.
O pozbytí členství vyrozumí jej předseda Státní
rady statistické.
§ 4.
Předsedovi Statistické rady státní náleží, aby
do 14 dnů od vyhlášení tohoto nařízení požádal
úřady a korporace v § 1 a)—f) uvedené, aby do
lhůty 4 týdnů vyslaly své zástupce do Statistické
rady státní. Kdyby tak ve lhůtě té neučinily,
oznámí to předseda rady předsedovi minister
stva, jenž pak členy ty jmenuje sám.
Podobně jest postupovali, kdykoliv se po
zději uprázdní některé z míst jmenovaných v §1,
odsť. a) až f).
§ 5.
Každý řádný člen jest povinen účastniti se
schůzí rady, k nimž byl řádně pozván 'a podpo
rovali dle svých sil působnost rady. Ustanovení

§ 8 zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb. z. a n.,
platí i pro ně.
Členové mohou činiti i písemně návrhy do
rukou předsedy rady.
Každý člen má nárok na jeden, po zvláštní
odůvodněné žádosti i na několik výtisků všech
publikací Státního úřadu statistického, ačli zá
soba výtisků stačí.
Členové Statistické rady státní mají nárok
na odměnu ve výši diety V. hodnostní třídy za
každý den plenární nebo výborové schůze a mimo
to, pokud nebydlí ve Velké Praze, na náhradu ce
stovních výloh dle téže hodnostní třídy.
Státní a jiní veřejní úředníci mají nárok na
odměnu a cestovné V. hodnostní třídy na místě
diet náležejících jim dle platných předpisů.
§ 6.
Statistická rada státní může se rozděliti
v pracovní výbory pro jednotlivé obory své pů
sobnosti, věcné nebo územní, po případě i v užší
výbory pro jednotlivé otázky, a to i pro celou
dobu zasedání rady.
Výborům takovým může Statistická rada
státní ponechati též, aby o té které otázce uči
nily usnesení konečné. Statistická rada státní
i její výbory mohou do svých schůzí pozvati
í odborníky, kteří nejsou členy rady a to s hlasem
poradním.
O závazku mlčenlivosti, dále o nároku na
diety a cestovné platí pro tyto odborníky totéž,
co pro členy rady.
§ 7.
Statistická rada státní má právo po předcho
zím souhlasu předsedy ministerstva jmenovati
vynikající statistiky cizí i domácí svými členy
čestnými neb dopisujícími.
Práva toho smí býti používáno jen v přípa
dech žádoucí reciprocity vůči pozorné cizině nebo
v případech výjimečných zásluh hlavně zahra
ničních odborníků o naši statistiku.
Čestní a dopisující členové mohou činiti ná
vrhy a účastniti se schůzí rady s hlasem po
radním.
II. Působnost rady.
§ 8.
Statistická rada státní jest poradním i usná
šejícím orgánem ve všech zásadních otázkách
týkajících se státní statistiky.
Statistická rada státní usnáší se o tom, co se
má statisticky zjišfovati, v jakém pořadí á kdy,
v jakém nejméně rozsahu místním i věcném,
jakou v podstatě methodou a kterými orgány to
zjišfovati dlužno.
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Činí-li některý z úřadů v § 1 b) jmenovaných j
§ 13.
kdykoliv námitky proti usnesení Státní rady sta- |
V případech naléhavých, není-li možno opa
tistické, rozhodne o nich ministerská rada. Mini třili včas usuiesení Statistické'rady státní ve vě
sterská rada jest oprávněna zastavili neb zru- cech její působnosti, může býti usnesení to nahra
šiti kdykoliv každé usnesení Státní rady stati zeno rozhodnutím předsedy ministerstva, nebo
stické.
jde-li o věc spornou mezi úřady v § 1 b) uvede
Všeobecná povinnost zpravodajská, stano nými, usnesením ministerské rady.
vená v §§ 5 a 6 zákona ze dne 28. ledna 1919,
Před rozhodnutím ministerského předsedy
č. 49 Sb. z. a n., vztahuje se pouze na taková sta nebo před usnesením ministerské rady bude před
tistická šetření, na nichž Statistická rada státní seda Státního úřadu statistického slyšen. Roz
se usnesla. Rada jest povolána určovati meze hodnutí ministerského předsedy nebo ministerské
povinností té.
rady oznámí předseda rady ihned písemně všem
§ 9.
řádným členům rady.
Hlavním úkolem Statistické rady státní jest
sestavovali plán pro ■ provádění státní statistiky
III. Jednacířádrady.
v celém státě, rozdělili práci mezi orgány prová
§ 14.
děním státní statistiky pověřené a bdíti nad
správným i včasným prováděním všech těchto
Rádnou schůzi Statistické rady státní svolává
prací. Statistická rada státní může činili návrhy předseda písemně pravidelně v měsíci květnu neb
na zřízení a vnitřní ústrojí orgánů potřebných červnu každého roku.
pra účelně provádění státní statistiky.
Mimo to může předseda svolali mimořádnou
schůzi, kdykoliv uzná toho potřebu, a jest povinen
§ 10.
ji svolali do 14 dnů, když o to žádá alespoň 15
Za tím účelem určí každoročně řádná schůze členů Státní rady statistické.
rady výroční pracovní plán pro státní statistiku
celého státu v příštím roce na podkladě návrhů,
§ 15.
připravených Státním úřadem statistickým dle
, Při svoláváni rady dlužno vždy aspoň osm
ustanovení jeho statutu. Sledovali jest především dní před schůzí oznámiti všem členům předměty,
účely praktické, aby byl statistikou včas a co 0 nichž se má schůze usnášeli. O jiných předmě
možná spolehlivě opatřen pevný základ pro sprá tech smí býti sice rokováno, ale usnášeli se o nich
vu a zákonodárství ve státě. Při sdělávání vý smí táž schůze jen za přítomnosti 2h všech řád
ročního plánu dlužno dbáti i nezbytné pružnosti, ných členů rady a to prostou většinou všech řád
tak, aby se plán dal vždy snadno podle změny ných členů rady. Jinak je rada schopna usnášeti
poměrů rozšíři-ti nebo zúžiti. Úkolů theoreticko- se, je-li schůzi přítomna alespoň polovice všech
vědeckých nesluší při sdělávání plánu vylučo jejích členů; usnesení dějí se prostou většinou
vali, ale nemají proto býti zanedbávány účely hlasů všech přítomných.
praktické.
Předseda smí do jednotlivých schůzí přizvati
§ 11.
také zpravodaje Státního úřadu statistického nebo
Schůze určí vždy také, které úřady mají pro 1 jiných úřadů, i když nejsou členy rady, a dále
váděli to které statistické šetření, a který úřad nečleny odborníky s hlasem poradním. Rada
má zpracovali' a Uveřejnili jeho výsledky a v ja sama může se prostou většinou usnésti, že určití
kém rozsahu. Při tom se pracuje v dohodě s do odborníci nečlenové mají býti k jistým schůzím
savadními statistickými odděleními u jednotli přizváni s hlasem poradním.
vých ministerstev.
§ 16.
§ 12.
Potřebné zapisovatele dodá Státní úřad stati
Státní radě statistické přísluší také právo stický.
§ 17.
bdíti nad správným a včasným prováděním prací
od ní stanovených. Za tím účelem jsou všechny
Každá schůze volí ze svého středu dva ově
veřejné úřady ve státě povinny podávali Stát řovatele, jimž náleží do 3 dnů po schůzi schváliti
nímu úřadu statistickému každoročně během mě za ni zápis o schůzi a podepsati jej spolu s tím,
síce února písemné zprávy o tom, jak v uply kdo schůzi předsedal.
nulém roce splnily úkoly na ně Státní radou sta
§ 18.
tistickou vznesené. Na žádost Státního úřadu
statistického musí zprávy ty do konce měsíce
Nejdéle do 8 dnů zašle předseda opis zápisu
března dle potřeby písemně neb ústně doplnili o každé plenární schůzi ministerskému předse
nebo vysvětlili. Státní úřad statistický předkládá dovi, jakož i úřadům v § 1 b) zmíněným.
pak všechny ty zprávy spolu se zprávou o vlastní
Výpis ze zápisu o plenárních schůzích pošle
své činnosti řádné schůzi Statistické rady- státní. předseda rady pokud možno nejdříve těm přitom146*
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ným nebo řádně omluveným členům řádným,
kteří o to požádají. Žádost takovou dlužno podati
předsedovi nejdéle do osmi dnů po tom, kdy za
sedání rady bylo skončeno.

du příslušný obor působnosti k samostatnému vy
řizování za vrchního dohledu předsedova. Je-li
předseda zaneprázdněn, zastupuje ho náměstek
v celém rozsahu jeho působnosti.

§ 19.

§ 4.
Přednostové oddělení pracují, pokud jde
o činnost správní, dle návodu a za dohledu před
sedova, pokud jde o činnost vědeckou, samo
statně.
§ 5.

Každý výbor rady volí si sám svého před
sedu, místopředsedu a ověřovatele.
Ve příčině usnášení se a ustanovení zapiso
vatele platí obdobně předpisy uvedené v §§ 15
a 16.
§ 20.
Nařízení toto nabývá účinnosti ihned. Pro
vedením jeho pověřuje se vláda.
Švehla v. r„
v zastoupení ministerského předsedy.
Sonntag v. r.
Houdek v. r.
Habrnian v. r.
Dr. Veselý v. r.
Klofáč v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Prášek v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Heidler v. r.
Hampl v. r.

Cis. 635.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. listopadu 1919
o složení a způsobu jednání Státního úřadu stati

stického (Statut Státního úřadu statistického).
Ku provedení zákona ze dne 28. ledna 1919,
ě. 49 Sb. z. a n., se nařizuje toto:
I. Složení Státního úřadu statisti
ckého:

Státní úřad statistický skládá se z předsedy,
ze stálých sil a z potřebného počtu dočasných sil
pomocných.
§ 2.
Předseda jest hlavou úřadu, zodpovědnou za
jeho činnost. Jemu přísluší říditi práce úřadu, za
stupovat! úřad na venek a poukazovati platy
Státního úřadu statistického.
§ 3.
Předseda má k ruce náměstka jmenovaného
k jeho návrhu ze skupiny úřednictva dle § 5 a)
předsedou ministerské rady. Náměstek jest ze
jména také povolán zastupovat! předsedu v admi
nistrativním řízení úřadu a naleží mu v tom ohle-

Stálé síly úřednické jsou jednak:
a) úředníci konceptní (skupina A služ. pragma
tiky — předseda úřadu, ministerští radové
v V. hodn. třídě, odboroví radové v VI. hodu.
tř„ ministerští tajemníci v VII. hodn. tř„ mini
sterští místotajemníei v VIII. hodn. tř. a mini
sterští koncipisti v IX. hodn. tř.);
b) úředníci statisticko-techničtí (skupina B služ.
pragmatiky — vrchní statističtí radové v VI.
hodn. třídě, statističtí radové v VII. hodn. tř.,
statističtí vrchní inspektoři v VIII. hodn. tř.,
statističtí inspektoři v IX. hodn. tř., statističtí
kontroloři v X. hodn. tř. a statističtí asistenti
v XI. hodn. třídě), statističtí praktikanti;
e) úředníci účetní (skupina C služ. pragmatiky
— účetní ředitelové v VI. hodn. tř., účetní
vrchní radové v VII. hodn. tř., účetní radové
v VIII. hodn. tř., účetní revidenti v IX. hodn.
tř., účetní oíiciálové v X. hodn. tř. a účetní
asistenti v XI. hodn. tř.), účetní praktikanti a
korektoři;
d) úředníci kancelářští (skupina E služ. pragma
tiky — vrchní ředitel pomocných úřadů v Víf.
hodn. tř., ředitel pomocných úřadů v VIII.
hodn. třídě, kancelářští vrchní oíiciálové
v IX. hodn. třídě, kancelářští oíiciálové v X.
hodnostní tř., asistenti a kancelářští oficianti
(oficiantky) a pomocníci (pomocnice) pokud
jsou zařáděni do hodnostních tříd podle zá
kona ze dne 18. února 1919, č. 89 Sb. z. a n.).
§6.
Úředníci konceptní musí se- vykázat! kromě'
všeobecnou kvalifikací předepsanou pro státní
úředníky s úplným vzděláním vysokoškolským
zpravidla ještě zvláštním odborným vzděláním
statistickým nebo literárními pracemi z oboru
statistiky nebo věd příbuzných, úkolů Státního
úřadu statistického se dotýkajících.
§7.
Úředníkům statisticko-technickým jest se vy
kázat! vzděláním odpovídajícím ustanovení § 52b)
zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. Při pře
jímání úředníků Zemské statistické kanceláře

