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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
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(§ 9 zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb. z. a
n.), může ministerská rada jednotlivým úřední
kům této kanceláře, pokud mají zvláštní kvalifi
kaci získanou' službou statistickou, prominouti
průkaz zmíněného předběžného vzdělání.

Dle schváleného plánu sestaví pak předseda
Státního úřadu statistického definitivní rozpočet
nejen pro práce v plánu obsažené, ale i pro celý
úřad a předloží obojí i s rozpočtem pro Státní
radu statistickou předsedovi ministerstva.

§ 8.
Pro úředníky účetní a kancelářské, jakož
i oficianty a oficiantky, vyžaduje se táž kvalifi
kace jako pro obdobné státní zřízence v jiných
oborech služby státní.

§ 13.

§ 9.
Pro práce, které se opakují jen po delších ob
dobích (sčítání lidu, závodů a pod.), jakož i ku
provedení určitých úkolů i mimo kancelář Stát
ního úřadu statistického může předseda úřadu
přijímali dle zásad stanovených předsedou mini
sterstva dočasné síly pomocné na smlouvu, v me
zích dotací ve státním rozpočtu pro to povole
ných.
§ 10.
Každý kdo byl přijat do služeb Státního úřa
du statistického, byť i jen jako síla pomocná (§ 9),
budiž při nastoupení služby výslovně upozorněn
na povinnost, stanovenou v § 8 zákona ze dne 28.
ledna 1919, č. 49 Sb. z. a n.

Nejsou-li rozpočtem povoleným pro Státní
úřad statistický (a Statistickou radu státní) hra
zeny všecky náklady, jichž vyžadovalo by pro
vedení celého plánu pracovního, určí Státní úřad
statistický, která šetření statistická mají odpadnouti. Činí-li proti tomu námitky některý z úřadů
v § 12 jmenovaných, rozhodne ministerská rada.
Je-li provedení celého výročního plánu pra
covního povoleným rozpočtem hrazeno, jsou od
chylky od výročního plánu přípustný jen z váž
ných příčin a po schválení Statistickou radou
státní v nové schůzi nebo v případech naléhavých
po schválení předsedou ministerstva.
§ 14.
2ádá-li nčkterý z úřadů v § 12 jmenovaných
za provedení statistických šetření do pracovního
plánu nepojatých, rozhodne ministerský před
seda, zda šetření ta mají býti provedena.
Je-li v té příčině mezi úřady v § 12 jmenova
nými spor, rozhodne jej ministerská rada.

11. Činnost ú ř a d ti.

§ 15.

§ 11.
Normální práce Státního úřadu statistického
určeny budou vždy pracovním plánem, schváleny
Statistickou radou státní nebo, kdyby schválení
to nemohlo býti včas opatřeno, předsedou mini
sterstva.
§ 12.

Státní úřad statistický smí provádět!
i z vlastního popudu statistická šetření do plánu
nepojatá, ale jen když tím není ohroženo prove
dení všech prací plánem předepsaných, nebo ve
smyslu § 10 uložených. Činí-li některý z úřadů
jmenovaných v § 12 námitky, rozhodne mini
sterská rada, zda šetřeni ta mají býti konána.

Plán pracovní sestaví se takto:
Statistický úřad státní požádá v únoru
všechna ministerstva, jakož i Nej vyšší účetní
kontrolní úřad a Pozemkový úřad, aby mu nej
déle do konce března oznámily, jakých nových
šetření,statistických nebo změn šetření dosavad
ních by si pro příští rok přály; zároveň jim sám
oznámí své návrhy na novoty, pokud se týkají
jejich oborů. Přihlížeje dle možnosti k oněm přá
ním a dohodnuv se dle možnosti s příslušnými
místy, jejichž přání jsou naýzájem v odporu nebo
se nedají dobře provésti a pod., sestaví předseda
Státního úřadu statistického do konce dubna
návrh pracovního plánu s příslušným odůvod
něním a rozpočtem. Plán má obsahovat! nejen
výpočet prací, ale zpravidla i pořad jejich. Plán
jest co do doby, pro kterou jest určen, maximální.
Plán s rozpočtem se rozmnoží a zašle členům
Statisticko rady státní zároveň s pozvánkou ke
i
schůzi, na níž dlužno se o plánu usaésti.

§ 16.
Sbírání i zpracování statistických údajů děje
se methodou. kterou určí Státní rada statistická.
Jde-li o šetření, obsažená v pracovním plánu,
navrženém předsedou Státního úřadu statisti
ckého, má předseda úřadu toho již v plánu navrhnouti také methodu sbírání i zpracování dat.
Methodu šetření, která se nekonají na zá
kladě usnesení Statistické rady státní, určí před
seda. Státního úřadu statistického, je-li třeba,
v dohodě s úřadem, pro nějž se šetření mají ko
nali.
§ 17.
Usnesením Státu i rady . statistické urei se
vždy také, kteří orgánové mají statistické údaje
sbírati, kdo je má sestavovali a zpracovat! i publikovati. Odchylky se dovolují jen. když se
ukáže nemožnost zachovati usnesení ta a jen se
svolením předsedy ministerstva.

982

I když byli pro řečené úkoly určeni orgánové
Jiní, jest Státní úřad statistický oprávněn i po
vinen bdíti nad řádným provedením všech těchto
úkolů, nad zachováním nutné jednotnosti a srov
natelnosti výsledku ze všech částí státu. Za tím
účelem má právo žádati, aby sběrací formuláře
i s návodem, plán technického zpracování, jakož
i schémata koncentračních tabulek a plán publi
kační byly mu předem předloženy ke schválení.
§ 18.
Je-li sbírání statistického materiálu ponecháno Státnímu úřadu statistickému samému,
může tento za prostředníky použiti i všeobecných
úřadů politické správy nebo i zvláštních orgánů
kterékoliv správy odborné, vyžádav ; si dříve
svolení příslušného ministerstva. Svolení tako
vého není potřebí, je-li již ve schváleném pra
covním plánu určeno, prostřednictvím kterých
orgánů má Státní úřad statistický data sbírati.
§ 19.
_ Státní úřad statistický jest oprávněn dopisovati si ve věcech statistických přímo se všemi
státními, samosprávnými i jinými úřady, ústavy,
spolky i jednotlivci.
§ 20.
Aby povinnost zpravodajská, uložená v §§ 5 a
6 zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb. z. a n.,
byla účinná, musí orgán Statistickou radou státní
k tomu oprávněný písemně vyzvati povinného,
aby podal zprávy od něho žádané anebo jasně
označené údaje (vyplnění dotazníku a pod.) a dovolati se při tom zákona a usnesení Statistické
rady státní.
§ 21.
_ Státní úřad statistický dodává výsledky sta
tistických šetření orgánům i úřadům, jichž oboru
se týkají, po případě i se zvláštním upozorněním.

du statistického. O žádosti rozhoduje předseda
Státního úřadu statistického.
§ 23.
Státní úřad statistický připravuje schůze Sta
tistické rady státní, sestavuje pro ně potřebné
zprávy a provádí usnesení rady.
§ 24.
?poJu s návrhem pracovního plánu na rok
příští předkládá Státní úřad statistický každoi očně Statistické radě státní zprávu o své čin
nosti za rok uplynulý. Zpráva Statistickou radou
státní schválená předkládá se ministerskému
předsedovi a výpis z ní uveřejní se v publikacích
Státního uradu statistického.
§ 25.
, Státní úřad statistický jest povinen udržo
vat! a sprostředkovati obvyklé mezinárodní sty
ky a výměnu publikací se statistickými úřady,
komisemi, kancelářemi atd. jiných států.
§ 26.
Nařízení toto nabývá účinnosti ihned. Pro
vedení jeho přísluší předsedovi ministerstva.
Švehla v. r„ v zastoupení ministerského

předsedy.
fíoudék v. r.
Dr. Veselý v. r.
Staněk v. r.
Prášek v. r.
Dr. Heidler v. r.
flampi v. r.

Soniítag v. r.
Habrman v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Franke v. r.

Cis. 636.
§ 22.
Státní úřad statistický jest povinen podávati
Nařízení presidenta zemské správy
všelikým veřejným úřadům ve státě na jejich žá politické v Praze ze dne 30 listopadu 1919,
dost odborné posudky statistickéa statistická
5 363.058-18 M-11.272,
data^pokud to učiniti může na podkladě dat,
rc1
jištěných, pokud tomu nebrání ustanovení kterým se mění a doplňuje nařízení presidenta
S§ 7 a 8 zákona ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb. zemské správy politické v Praze ze dne 5. srpna
z- Jl !)•> a pokud si žádající úřad nemůže bez po 1919, č. 466 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spo
měrných nákladů a obtíží opatřiti potřebné sám.
třeby obilí a mlýnských výrobků v Čechách.
Odmítne-Ii Státní úřad statistický takovou
žádost, může si žádající úřad stěžovali do 4 neděl
článek I.
ministerskému předsedovi.
Na základě nařízení vlády republiky Česko
Také jiným úřadům ve státě než úřadům ve slovenské ze dne 5. listopadu 1919, č. 580 Sb. z.
řejným, jakož i spolkům, společnostem a jednot- a n., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády
liwfim může Státní úřad statistický podávati k je i epubliky československé ze dne 17. července
jich žádosti odborné posudky neb údaje stati 1919, č. 394 Sb. z. a n,, o všeobecné úpravě spostické, pokud tomu nebrání §§ 7 a 8 uvedeného třeby obilí a mlýnských výrobků, mění se a dopl
zákona a pokud jím nejsou ohrožovány, zdržo ňuje § 1, § 2, odst. 1., a § 6, odst. 2. nařízeni pre
vány nebo ztěžovány vlastní práce Státního úřa sidenta zemské správy politické v Praze ze dne

