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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



u

aosti podle předmětu svého provozování náležejí, 
přeložiti sídlo (hlavní závod) a hospodářské 
vedení do oblasti státu československého.

Ministr může, shledá-li toho potřebu, ustano
vit!, že přeloženi sídla (hlavního závodu) a hospo
dářského vedení se má stati do určité lhůty nebo 
do určitého místa.

Vyzvání ministrovo nahražuje schválení ci
zího státu, jehož po zákonu vyhledává změna sta
nov ve příčině přesídlení podniku. Vyzvané pod
niky nemusí se domáhati připuštění k provozo
vání obchodů v tuzemsku, jehož podle zákonných 
ustanovení bylo by zapotřebí, a jsou vůbec spro- 
štěny povinností, jež po zákonu mají splniti pod
niky-cizozemské, aby mohly obchody v tuzemsku 
provozovat!.

Předpisy o opovědích zůstávají v platnosti.

§ 2.

Podnikům, které vyzváni v § 1 uvedenému 
v dané lhůtě nevyhoví, může ministr zakázati pro
vozování výroby, dopravy neb obchodů vůbec na 
území československého státu.

§ 3. .
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení. Jeho provedení ukládá se ministrům obchodu, 
financí, spravedlnosti, veřejných prací, železnic 
a vnitra.

T. Q. Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Heidler v. r. Švehla v. r.
Dr. Veselý v. r. řiampl v. r
Sonntág v. r. Dr. Franke v. r.

Čís. 13.

Zákon ze dne 2.prosince 1919,
kterým se mění ustanovení o služební přísaze 
pravinch praktikantův, auskultantů, soudních no

tářů, soudcův a advokátů.

š 1.
, míst0 služebních přísah právních prakti
kantův, auskultantů, soudních notářův a soudců 
nastupuje přísaha v §§ 2, pokud se týče 3, tohoto 
zakona uvedená, která se při dalším služebním 
postupu jiz neopakuje; přísaha po zkoušce soud
covské odpadá.

§ 2.
Právní praktikanti vykonají, nastupujíce služ

bu, tuto přísahu:
„Přísahám, že budu Československé republice 

vždy věien a vlády její poslušen, že povinnosti 
svého úřadu budu svčdowítě podle zákona plniti,

ke každému budu nestranný a úředního tajemství 
neprozradím.11

§ 3.
Zkoušení právní praktikanti, auskultanti a 

soudní notáři, byvše jmenováni soudci, jakož i ti, 
kdo k úřadu-soudcovskému byli povoláni ze stavů 
nesoudcovských, nastupujíce úřad, vykonají tuto 
přísahu:

„Přísahám, že budu Československé republice 
vždy věren a vlády její jako státní občan poslu
šen, zachovávat! budu všechny zákony, jako 
soudce budu pro každého nestranně, pilně a svě
domitě podle platných zákonů a svého nejlepšího 
přesvědčení rozhodovati a od svědomitého plnění 
povinností soudcovského úřadu ničím se nedám 
odvrátiti.11

Přísahu stejného znění vykonají i odborní 
soudcové (!§< 21 zák. 0 org. soud.).

§ 4.
Přísaha advokátů zní:
„Přísahám, že budu Československé republice 

vždy věren a vlády její poslušen, že budu veškeré 
zákony a platná nařízení zachovávat! a všecky po
vinnosti svědomitě plniti.11

§ 5.
Přísahy tyto vykonávají se, vyjímajíc pří

pad 2. odst. § 6, tím způsobem, že přísahající znění 
přísahy opakuje a poté podá ruku tomu, kdo ho do 
přísahy bére. Jiné formálnosti nejsou přípustný.

§ 6.
Přísahy tyto vykonají též odborní soud

cové již ustanovení, jakož i advokáti, kteří praksi 
ij7- vykonávají. Kdo do jednoho měsíce od vyhlá
šení tohoto zákona přísahy nevykoná, o tom se 
předpokládá, že se úřadu nebo.vykonávání prakse 
advokátní vzdal. Lhůta tato může býti presiden- 
tem vrchního zemského soudu (soudní tabule) 
k^ žádosti jednotlivcově z důležitých důvodů pro
dloužena.

Advokáti, kteří praksi již. vykonávají, přísa
hal tím způsobem, že formuli přísežnou, vlastno
ručně podepsanou, během jednoměsíční lhůty pre- 
sidju vrchního zemského soudu (soudní tabule) 
zašlou okresním soudem svého bydliště, kterému 
se v případě pochybnosti bude zachovati podle 
obdoby § 30, odst. II. c. ř. s.

§ 7.
1 ento zákon nabude účinnosti dnem vyhlá

šení. Provésti jej náleží ministru spravedlnosti.

T. Q, Masaryk v. r.
Tusar v. r.

Dr. Veselý v. r.


