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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


