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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
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5. srpna 1919, č. 466 Sb. z. a n., o všeobecné úpra
vě spotřeby obilí a mlýnských výrobků v Če
chách, takte:
§ 1.
Pro držitele zemědělských podniků k vlastní
jich výživě, dále k výživě rodinných příslušníků,
bydlících s nimi ve společné domácnosti, jakož
i k výživě příslušníků jich domácnosti (hospodář
ství), pokud tyto osoby, jsou činný při obdělávání
půdy, jakožto zemědělští dělníci nebo stálí do
zorčí orgánové, včetně dělníků i osob k výměnku
oprávněných a zřízenců, jimž za výměnek neb„
mzdu přísluší volná strava-, mlýnské výrobky neb
chleboviny, jest stanovena bez rozdílu, počínajíc
9. listopadem 1919, spotřební dávka 20 kg obilí
z vlastní sklizně měsíčně.
§ 2, odst. 1.
Pro ostatní obyvatele (nesamozásobitele), vy
jímaje horníky, jest stanovena, počínajíc dnem
9. listopadu 1919, spotřební dávka nejvýše na
27« kg mlýnských výrobků na týden a to bez
rozdílu, zda se jedná o těžce pracující neb jiné
osoby. Horníkům přísluší i nadále spotřební dáv
ka 3 kg mlýnských výrobků na týden.
§ 6, odst. 2.
Úřední výkazní lístky vydávají se úředně
vždy na období čtyř po sobě jdoucích týdnů.
Lístky ty obsahuji sloupce vždy pro jeden týden
na každém ústřižku výslovně uvedený, každý
pak sloupec, na jeden týden platící, obsahuje
jeden ústřižek, znějící na 1 bochník chleba, resp.
1250 g (l'/-i kg) chlebové mouky, 4 ústřižky po
250 g (iU kg) mouky (mlýnských výrobků), neb
5 housek, konečně pak 3 ústřižky označené písmenami A, B, C, určené pro výdej případných pří
davků (pro horníky). Každý sloupec musí býti
opatřen též razítkem obce, v níž se lístky vydá
vají. Konečně musí výkazní lístek obsahovati
stručné upozornění na trestní sankci v případě
zneužití.
Článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.

nost, pokud se jimi obchodní a dopravní styky
upravují na základě největších výhod.
§ 2.
Vláda se zmocňuje, aby uváděla zatímně
v platnost obchodní smlouvy s cizími státy během
roku 1919 a 1920 uzavírané, v nichž výhody celní
se strany naší cizím státům povolované zpravidla
nemají přesahovat! výhod podle stavu z 1. čer
vence 1914 cizině dřívějším smluvním tarifem
rakousko-uherským poskytovaných, anebo niž
ších celních sazeb autonomních podle platného
stavu celního pro československé celní území
v ten který čas cestou nařizovací stanoveného na
základě zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z.
a n„ o celním území a vybírání cla. Pokud tok>
bude potřeba, může však vláda v zatímních úmlu
vách s cizími státy upravovati celní poměry
i dalším snížením těchto sazeb.
§ 3.
Smlouvy, na základě §§ 1 a 2 zatímně v plat
nost uvedené, buďtež ihned předloženy k ústav
nímu vyřízení pro konečné schválení.
§ 4.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení.
§ 5.
Provésti tento zákon ukládá se vládě.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
jako ministerský předseda a v zastoupení
nepřítomného ministra zahraničních věcí.
Dr. Veselý v. r.
Švehla v. r.
Houdek v. r.
jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení
nepřítomného ministra veřejného zdravotnictví.
Hamp! v. r.
Sonntag v. r.
Staněk v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke v. r.
Prášek v. r,
Dr. Heidler v. r.
Kloíáě v. r.
Dr. Winter v. r.

President zemské správy politické:
Kosina v. r.

Čís. 638.

Čís. 637.
Zákon ze dne 25. listopadu 1919,
kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila
obchodní styky s cizinou.

V
Nařízeni vlády republiky Československé
ze dne 9. prosince 1919
o zvýšeni některých poplatků vybíraných
Poštovním úřadem šekovým v Praze.

§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby obchodní smlouvy
s cizími státy uzavírané uváděla zatímně v plat

§ 1.
Na základě článku 8. zákona ze dne 11.
března 1919, č. 140 Sb. z. a n., zvyšují se u Po-

