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Čís. 59.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 27. ledna I 20,
jímž se zřizuje Živnostenská rada československá.
Dle § 14 zákona ze dne 13. listopadu 1918,
č. 37 Sb. z. a n., pokud se týče ze dne 23. května
1919, č. 271 Sb. z. a n., o prozatímní ústavě,
se nařizuje:
§ 1.
Pod názvem „Živnostenská rada československá“ zřizuje se pro oblast republiky Česko
slovenské poradní sbor se sídlem v hlavním městě
Praze, který jest povolán, aby podával vládě
návrhy a dobrozdání v zákonodárných, správ
ních : a organisačních záležitostech živno
stenských.
Návrhy a dobrozdání bude Živnostenská
rada československá podávat! buď k vybídnutí
ministerstva průmyslu, obchodu a živností, neb
z vlastního podnětu; ministerstva vyslechnou dle
ínožnpsti předem Živnostenskou radu českoslo
venskou před vydáním zákonů neb nařízení, jež
by se týkala živností a obchodu.
§ 2.

Živnostenská rada československá skládá se
z členů, jež volí:
a) po jednom zástupci Svazy živnosten
ských družstev;
b) po jednom zástupci v Čechách, na Mo
ravě a ve Slezsku živnostenské a obchodní organisace, mající povahu zemských svazů živno
stenských [§ 130 c) živu. ř.];
c) po jednom zástupci v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku zemské živnostenské a obchodní
organisace odborné, založené dle zákona spolko
vého z 15. listopadu Í867, č. 134 ř. z., s obmezením vytčeným v § 3 tohoto nařízení;
d) na Slovensku po dvou zástupcích Slo
venská řemeslnická jednota v Turčanském Sv.

Martině a slovenská odbočka Československé
obchodnické jednoty tamtéž, rovněž s obmezením vytčeným v § 3;
e) Zemské živnostenské rady po dvou zá
stupcích;
f) Obchodní a živnostenské komory po dvou
zástupcích, z nichž jeden musí náležet! stavu
maloživnostenskému, druhý obchodnímu.
Ministr průmyslu, obchodu a živností jme
nuje 20 členů, z nichž nejméně čtyři ze Slovenska.
§3.
Členství zástupců, jež vyslala volná sdružení
živnostenská a obchodní uvedená v § 2, odst. c)
a d), trvá potud, pokud sdružení tato nebudou
nahražena organisacemi, zřízenými dle předpisu
§ 130 c) živn. ř.
§4.
Ministr průmyslu, obchodu a živností vyzve
korporace oprávněné dle I 2, aby v určité Ihůtě
provedly volbu svých zástupců.
I 5.
Všichni Členové musí býti státními občany
republiky Československé a požívat! občanských
a po,litických práv.
Ubude-li člen z jakéhokoliv důvodu před
uplynutím úředního období, nahrazen bude dopl
ňovací volbou dotyčné korporace [§ 2, lit. a) — f)]
neb jmenováním (§ 2, posl. odst.).
6
Úřední období Živnostenské rady českoslo
venské trvá 5 let ode dne ustavení.
§ .

§7.
Živnostenskou radu českosiovenskou'svolává
ministr průmyslu, obchodu a živností ke schůzi
plného shromáždění nejméně dvakráte do roka,
mimo to pokaždé, když o to požádá aspoň tře
tina členů.
13
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Těmto schůzím předsedá ministr průmyslu,
obchodu a živaostí neb náměstek jím jmenovaný.

výloh obnosem, jejž určí ministr průmyslu, ob
chodu a živností v dohodě s ministerstvem financí.

§ 8.

§ 15.
Ministr průmyslu, obchodu a živností jest
oprávněn rozpustiti Živnostenskou radu česko
slovenskou, nekoná-li svých povinností, nebo
přestupuje-li po marné výstraze obor své působ
nosti. Nové volby jest provésti. do 3 měsíců.

Plné shromáždění rozestoupí se ná odbor
živnostenský a odbor obchodní. Mimo to může
plné shromáždění dle potřeby zvoliti výbory,
jimž by náleželo připravovati jednotlivé záleži
tosti pro poradu v odborech neb plném shro
máždění.
Odbory a výbory zvolí si svého předsedu a
jeho náměstka. Podrobná ustanovení o zřízení
odborů a výborů, jakož i o jednání v plném shro
máždění, v odborech a výborech upravuje jed
nací řád, na., němž se usnese v mezích tohoto
nařízení plné shromáždění, a jejž schválí ministr
průmyslu, obchodu a živností.
§9.
Odbory a výbory ke schůzím svolává mi
nistr průmyslu, obchodu a -živností dle potřeby,
neb když předseda navrhne, aby. se schůze
odbývala.

§ 16.
Toto nařízení nabývá účinnosti prohlášením;
je provésti náleží ministru průmyslu, obchodu
a živností..
Švehla v. r„
v zastoupení ministerského, předsedy.
Dr. Beneš v. r.
KloSáč v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Veselý v. r.
Dr. Winter v. r.
Habrman v. r.
Dr. Franke .v. r.
Staněk v. r.
ílainpi v. r.
Prášek v. r.
Boudelí v. r.

10.

§

K platnému volení a usnášení v Plném shro. máždění, odborech a výborech potřebí je přítom
nosti poloviny Členů a rozhoduje při nich prostá
většina hlasů. Nelze-li při volbách dociliti vět
šiny ani po užší volbě, rozhodne se losem. Volby
konají se hlasovacími lístks’. Při usnesení sluší
návrh, docílivší rovnosti hlasů, považovali za za
mítnutý. Předsedové odborů a výboru účastní se
hlasování.
§ 11.

Živnostenská rada československá může
v otázkách jí projednávaných slyšeíi znalce a
navrhovali ministerstvu průmyslu, obchodu a
živností pořádání znaleckých anket.
' §

12.

Schůze plného shromáždění, odborů a vý
borů jsou veřejné.
Vláda může vysílati do schůze své zástupce.
Tito mohou kdykoliv promluviti, nemají však
práva hlasovacího.
§ 13.
Veškeré agendy Živnostenské rady česko
slovenské obstarávat! bude ministerstvo prů
myslu, obchodu a živností.
§ 14.
Ořad členů Živnostenské rady českoslo
venské je čestným. Účastníkům schůzí, nebydlí
cím v obvodu Velké Prahy, poskytne se však
ze státní pokladny kromě cestovného náhrada

Cis. 60.
Maří zení vlády republiky Československé
ae dus 30. ledna 1920,
o prodloužení platnosti nařízení býv. rakouského
jministerstva železnic ze dne 31. ledna 1917, č. 35
ř. z., a nařízení býv. uherského ministerstva
obchodu ze dne 16. března 1917, č. 28,100,
Na základě zákona ze dne 29. ledna 1920,
č. 57 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ I.
Platnost nařízení býv. rakouského minister
stva železnic ze dne 31. ledna 1917, č. 35 ř. z.,
a nařízení býv. uherského ministerstva obchodu
ze dne 16. března 1917, č. 28.100, prodlužuje se
clo dne 31. prosince 1923§

2.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede je ministr železnic.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonrííág v. r.
Dr. Beneš v. r.
Staněk v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Habrman v. r.
Kledáč v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Heidltír v.
fiampl v. r.
Houdek v. r.
Dr. Franke v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.

