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W Státní elektrárenská rada podává dobrá 
zdání usnesením, jež se stane většinbu hlasů pří
tomných členů. Při rovnosti hlasů buďtež oba 
návrhy, o nichž bylo hlasováno, sděleny mini
sterstvu veřejných prací. Mínění, která se s usne
sením neshodují, buďtež na žádost protokolována.

(0 Protokoly, jež dlužno o zasedání věsti, 
buďtež předkládány ministerstvu veřejných pt^ací.

Výbory.

§ 6.
(1) Ku přípravě jednání ve valných schůzích 

zřídí se ze státní elektrárenské rady stálý výbor 
ó desíti členech. Z nich 4 jmenuje ministr ve
řejných prací a 6 volí státní elektrárenská rada.

<2) Státní elektrárenská rada zřídí pro jed
notlivá území státu tříčlenné výbory k vyřizování 
záležitostí dle,§ 27, odstavec 4. cit. zákona.

(3) Kromě těchto výborů může státní elek
trárenská rada zříditi též jiné zvláštní výbory.

(*) Výbory svolává zpravidla ministerstvo 
veřejných prací. Tříčlenné výbory podle odst. 2. 
zřízené mohou býti vyslechnuty úřady minister
stvem veřejných prací k tomu zmocněnými.

(s) Schůzím výboru předsedá zástupce mini
sterstva veřejných prací neb zástupce úřadu 
ministerstvem veřejných prací zmocněného.

(«) Ustanovení § 5, bod 2—4 platí obdobně 
i Pro výbory.

(7) Jednacím řádem bude stanoveno, pokud 
Výbory mohou podávati definitivní dobrá zdáni, 
o nichž platí pak obdobně ustanovení § 5, bod 3.

Jednací řádu 

§ 7.
Stanovití jednací řád síatní elektrárenské 

rady a výboru přísluší ministerstvu veřejných 
prací po vyslechnutí státní elektrárenské rady.

Kancelář.

§ 8.
Kancelářské práce .státní elektrárenské rady 

si opatřuje ministerstyo veřejných prací.

Členové.

§9.
Úřad členů státní elektrárenské rady jest čest

ným.. Členové, kteří nebydlí v obvodu Velké 
Prahy, mají nárok na stravné 30 K denně a na 
náhradu útrat cestovních (II. třídy na dráze) 
^ místa svého bydliště do Prahy a zpět ze státní 
Pokladny. Státní zaměstnanci mají nárok na strav
né a cestovné dle norem platných pro státní za
městnance. Výkazy výloh předkládají se minister
stvu veřejných prací.

/

Nároků na odměny ze státní pokladny ne
mají členové, kteří zastupují zemskou a místní 
samosprávu, obchodní komory, zemědělské rady 
a elektrické podniky.

§ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provedením jeho se pověřuje ministr ve
řejných prací.

Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Kabrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.
Dr. Winíer v. r.

Tusar v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Klofáč v. r. 
Hampl v. r.
Dr. Franke v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Hodža v. r.

Čís. 27.

Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 19. prosince 1919,

jímž se zřizuje stálý poradní sbor Pro bol proti 
alkoholismu.

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

Š 1.

Při ministerstvu veřejného zdravotnictví a tě
lesné výchovy zřizuje se stálý poradní sbor pro 
boj proti alkoholismu.

§ 2.

Stálý pořaártí sbor pro boj proti alkoholismu 
podává na požádání ministerstva veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy odborné vědecké po
sudky a návrhy, jakož i z vlastního popudu po
dává návrhy v otázkách, jichž předmětem jest 
účinné vedení boje proti alkoholismu.

§ 3.
Stálý poradní sbor skládá se z předsedy,Mí

stopředsedy, 12 řádných členů a 10 náhradníků.
Zašlo-li by něco předsedu, zastupuje ho místo

předseda.
§ 4.

Předsedu, 11 řádných členů jakož i náhrad
níky jmenuje ministerstvo veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy, z nich pak jednoho řád
ného člena a jeho náhradníka po předchozím ná
vrhu ministerstva sociální péče.
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Přednosta a referent příslušného odboru v mi- I 
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 tří
leté doby funkční, nastoupí pro zbytek tříletí ná
hradník.

Jmenovaní členové řádní a náhradníci mohou 
po 31eté době funkční opět býti jmenováni.

§6.
V jednotlivých případech může předseda, neb 

zastupující místopředseda povolali k poradám od
borníky, kteří nejsou členy stálého poradního 
sboru. Tito odborníci mají toliko hlas poradní.

§ 7.

Předseda svolává stálý poradní sbor dle po
třeby, jmenovitě na žádost ministerstva veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy anebo žádá-H 
o to aspoň 1IS 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 přítomnosti nejméně 7 členů kromě předsedy 
absolutní většinou hlasů. Za stejných podmínek 
může býti také platný jednací řád změněn. Jed
nací řád i jeho změny schvaluje ministerstvo ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

§ 9.

Úřad členů stálého poradního sboru jest úřa
dem čestným. Členové, bydlící mimo policejní ob
vod pražský, mají nárok za účast na svolané 
schůzi na dietu denních 30 K a náhradu cestov
ného. Tytéž nároky mají všichni členové za cesty, 
které podnikají, aby splnili úkol jim poradním sbo
rem uložený a ministerstvem veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy schválený.

Za zvláštní práce s výdaji spojené, nebo za 
větší práce odborně-literární může ministerstvo 
veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy jednot
livým členům udělili přiměřené remunerace k ná
vrhu předsedy tohoto poradního sboru z dotace, 
již má k disposici ministerstvo veřejného zdravot
nictví a tělesné výchovy pro potírání alkoholismu. I

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Jeho provedením pověřuje se ministerstvo ve
řejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Staněk v. r.

Dr. Winter v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Franke v. r. 
Hampl v. r.
Houdek v. r.

§■ 10.

Čís. 28.

Zákon ze dne 12. prosince 1919

o reorganisaci finanční stráže.

§ 1.

Dosavadní finanční stráž se zrušuje a nahra
zuje se pro vnitrozemí důchodkovou kontrolou a 
pro službu pohraniční finanční stráží pohraniční.

§ 2.

K Přijetí k důchodkové kontrole vyžaduje se 
mimo všeobecné pro státní službu ustanovené 
podmínky, vzdělání rovnající se celkem 6. třídě 
středoškolské. Ministr financí může v případech 
nutných povolili výjimky.

Legionářům přiznává se přednostní nárok na 
přijetí. Legionářům může ministerstvo financí po
volit! úchylku od ustanovení co do stáří a stavu 
plaíných.

' §3.
Pro příslušníky důchodkové kontroly zavá

dějí Se dvě odborné zkoušky, a to nižší a vyšší. 
Rozsah a zkušební předměty těchto zkoušek bu
dou stanoveny podle potřeb služebních nařízením.

§4.
Pro vykonávání důchodkové kontroly budou 

zařízeny zvláštní důchodkové kdntrolní úřady, 
jež podléhali budou přímo příslušným finančním 
úřadům I. stolice.

§5.
Příslušníci důchodkové kontroly jsou úřed

níky Československé republiky a zařacfují se do 
hodnostních tříd podle skupiny D služební prag
matiky.

Sonntag v. r.
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Šrobár v. r. 
Klofáč v. r. 
Prášek v. r.


