
86

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.
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.

§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.

§ 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.

§ 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. 
Sonntág v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

KloSáč v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Winter v. r. 
Dr. Franke .v. r. 
ílainpi v. r. 
Boudelí v. r.

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.

§ 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

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Dr. Veselý v. r. 
Habrman v. r. 
Dr. Winter v. r. 
fiampl v. r.

Tusar v. r.
Sonrííág v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r. 
Kledáč v. r.
Dr. Heidltír v. 
Houdek v. r.

Dr. Franke v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


