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Cis. 7.

Zákon ze dne 17, prosinoe 1919,
jímž se mění § 86 zákona ze dne 9. listopadu 1918, 
č, 36 Sb. z. a n., o jednacím řádu Národního shro

máždění.

Cl. I.
§ 86 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. 

z. a n„ o jednacím řádu Národního shromáždění 
bude zníti takto:

Předseda Národního shromáždění má plat 
4000 K. Mimo to jest mu na útraty státní přiděliti 
stálý povoz.

Cl. II.
Zákon tento působí se zpětnou platností ode 

dne 1. července 1919.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Švehla v. r. Sonntág v. r.

Čís. 8.

Zákon ze dne 19. prosince 1919,
kterým se platnost § 23 novely k obecním zříze
ním zákona ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. zák. 

a nař., prodlužuje do konce roku 1920.

§ 1.
Zmocnění, dané vládě ustanovením § 23 no

vely k obecním zřízením zákona ze dne 7. února
1919, ě. 76 Sb. zák. a nař., aby slučovala a rozlu- 
čovala obce a měnila hranice obcí a okresů podle 
ustanovení tohoto paragrafu, prodlužuje se do 
konce roku 1920.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna

1920.
Provedení jeho ukládá se ministru vnitra.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r. Švehla v. r.

Cis. 9-

Vyhláška ministerstva vnitra v dohodě 
s ministerstvy spravedlnosti a flíárodná 

obrany ze dne 30. prosince 1919, 
žé se opravují chyby v zákoně ze due 17. října 
1919, ě. 368 Sb. z. a n., o trestání válečné liehvy.

V zákoně ze dne 17. října 1919 o trestání vá
lečné liehvy, vyhlášeném v částce CXIX. Sb. z. 
a n. z r. 1919 pod čís. 568:

1. v § 9, odst. (4) má bytí správně „Pacha
tel budiž potrestán trestem, uvede- 
nýmv§7, odst. (4)“ a nikoli „Pachatel budiž 
potrestán trestem uvedeným v § 7 pod č. 3“,

2. v § 11, odst. (i) má označení zníti „(1) 1,“ 
a nikoli „(1)“.

Švehla v. r. Dr. Veselý v. r.
Ďr. Heidler v. r.,

y zastoupení nepřítomného ministra Národní 
obrany.

Cis. 10.
Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 19. prosince 1919,
jímž se zřizuje stálý poradní sbor pro boj proti 

tuberkulose.

Podle posledního odstavce § 17 zákona ze dne <
30. dubna 1870, č. 68 ř. z., nařizuje se takto:

§ 1.
Při ministerstvu veřejného zdravotnictví a ; 

tělesné výchovy zřizuje se stálý poradní sbor pio 
boj proti tuberkulose.

§ 2. 1
Stálý poradní sbor pro boj proti tuberkulose 

podává na požádání ministerstva veřejného zdi a- | 
vcťnictvi a tělesné výchovy odborné vědecké P<> 
sudky a návrhy, jakož i z vlastního popudu čiri 
návrhy o otázkách, jichž předmětem jest účinný .j 
boj proti tuberkulose. Návrhy a posudky budou | 
se týkati zejména propagandy, výchovy,_ PeC® 
praeventivní, léčebné a sociální, zřizování ústavu » 
pro léčbu tuberkulosních, vyhledávání prostřed ; 
ků k zařizování a udržování zmíněných ústavu, f 
vydávání instrukcí, jak tyto ústavy mají hyn 
provozovány a odborně vedeny, osob, jež mail 
takovým ústavům býti v čele postaveny, metho 
léčeni tuberkulosy, a vůbec vedení boje proti tu
berkulose.

§ 3.
Stálý poradní sbor skládá se z předsedy, 

místopředsedy, 12 řádných členů a 10 náhradníku, ;
Zašlo-li by něco předsedu, zastupuje ho 

místopředseda.

§4. _ ,
Předsedu, 11 řádných členů jakož i náhia 

niky jmenuje ministerstvo veřejného zdravo' 
nictví a tělesné výchovy, z nich pak jednoho ni 
ného člena a jeho náhradníka po předchozí 
návrhu ministerstva sociální péče.



13

Přednosta a referent příslušného odboru v mi
nisterstvu veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy jsou řádnými členy stálého poradního sboru 
z moci svého úřadu.

Místopředsedu zvolí si stálý poradní sbor 
z plena za přítomnosti nejméně 7 členů kromě 
předsedy absolutní většinou hlasů.

§ 5.
Funkční doba předsedy, místopředsedy, jme

novaných členů řádných a náhradníků trvá 3 léta. 
Vystoupí-li některý řádný člen před koncem 31eté 
doby funkční, nastoupí pro zbytek tříletí ná
hradník.

Jmenovaní členové řádní a náhradníci mohou 
IX) 31eté době íunkční opět býti jmenováni.

§ 6,

V jednotlivých případech může předseda neb 
zastupující místopředseda povolati k poradám od
borníky, kteří nejsou členy stálého poradního 
sboru. Tito odborníci mají toliko hlas poradní.

« 7
S I.

Předseda svolává stálý poradní sbor dle po
třeby jmenovitě, na žádost ministerstva veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy anebo žádá-li 
o to aspoň V-* řádných členů.

§ 8.

Schůze stálého poradního sboru jsou neve
řejné. O každé schůzi sepíše se protokol.

Jednací řád stanoví si poradní sbor sám, a 
to za přítonmosti nejméně 7 členů kromě předsedy 
absolutní většinou. Za stejných podmínek může 
býti také platný jednací řád změněn.

Jednací řád i jeho změny schvaluje minister
stvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

§9.

Úřad členů stálého poradního sboru jest úřa
dem čestným. Členové bydlící mimo policejní ob
vod pražský mají za účast na svolané schůzi ná
rok na dietu 30 K denních a náhradu cestovného. 
Tytéž nároky mají všichni členové za cesty, které 
podnikají, aby splnili úkol jim poradním sborem 
uložený a ministerstvem veřejného zdravotnictví 
a tělesné výchovy schválenýt

Za zvláštní práce s výdaji spojené, nebo za 
větší práce odborně-literámí může ministerstvo 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy jed
notlivým členům uděliti přiměřené remunerace 
k návrhu předsedy tohoto poradního sboru z do
tace, již má k disposici ministerstvo veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy pro potírání tu- 
berkulosy.

§ 10.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Jeho provedením pověřuje se ministerstvo 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Tusar v. r.
Staněk v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r. 
fiampl v. r.
Houdek v. r.

Čís. 11.

Zákon ze dne 18. prosince 1919

o upotřebení části správních přebytků hromadných 
sirotčích pokladen.

§ 1.
Platnost zákona ze dne 3. června 1901, č. 62 

ř. z., o upotřebení části správních přebytku hro
madných sirotčích pokladen prodlužuje se, pokud 
se týče Čech, Moravy a Slezska, do 31. prosince 
1919.

§ 2.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vy

hlášení.
§ 3.

Ministrům spravedlnosti, vnitra, sociální péče 
a financí náleží jej provésti.

T. G- Masaryk v. r- 
Tnsar v. r.

Švefala v. r. Dr. Veselý v. r.
Dr. Winter v. r. Sonnfág v. r.

Čís. 12.

Zákon ze dne 11 prosince 1919
(

o podnicích, které mají sídlo mimo území česko
slovenského státu.

§ 1.
Podniky, jež provozují výrobu neb dopravu 

v území československého státu, mají však sídlo 
(hlavní závod) mimo toto území, jsou povinny, 
vyzve-li je k tomu ministr, do jehož oboru působ-

Švehla v. r. 
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Kloíáč v. r. 
Prášek v. r


