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organisační otázky, návrhy a přání, stran tělesné
výchovy. Poradní sbor pro tělesnou výchovu -mů
že také z vlastního popudu v zásadních a organisačních otázkách stran tělesné výchovy podávati
ministerstvu veřejného zdravotnictví a tělesné vý
chovy návrhy a náměty.
§ 3.
Předsedu jmenuje ministerstvo veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy.
Podle potřeby zvolí si poradní sbor ze svého
středu místopředsedu k zastupování předsedy pro
případ, že by předseda nemohl předsednické
funkce dočasně zastávati.
Volba místopředsedy musí býti potvrzena
ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy.
Počet členů poradního sboru a způsob jejich
ustanovení, jakož i způsob volby místopředsedy
bude určen nařízením. Ministerstvu národní obra
ny i školství a národní osvěty přísluší v poradním
sborn zastoupení.
§ 4.
Funkce předsedy a členů poradního sboru
jest funkcí čestnou.
Přespolním členům bude hrazeno cestovné a
dieta podle výměry, jež bude určena nařízením.
§ 5.
Předseda, nebo y jeho zastoupení místopřed
seda (§ 3), svolává schůze poradního sboru pro
tělesnou výchovu jednou za 3 měsíce, je však po
vinen učiniti tak i častěji, žádá-li za to nejméně
jedna třetina členů poradního sboru, nebo některé
ze zúčastněných ministerstev.
§6.
O jednacím řádě a jeho změnách usnese se
poradní sbor prostou většinou hlasuv a to za pří
tomnosti nejméně poloviny členů, předsedu pokud
se týče místopředsedu v to nečítaje. Jednací řád
podléhá schválení ministerstva veřejného zdra
votnictví a tělesné výchovy.
§ 7.
Nařízením mohou podle potřeby zřízeny býti
I okrskové poradní sbory pro tělesnou výchovu
podle obdoby hořejších ustanovení.
§ 8.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr ve
řejného zdravotnicví a tělesné výchovy.

T. G. Masaryk v. r.
Tifsar v. r.
Dr. Hodža v. r.,
v zastoupení nepřítomného ministra veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy.

Cis. 229.

Nařízeni ministra s plnou mocí p o správa
Slovenska ze dne 24. března 19 iO
o prozatímní úpravě příslušnosti ve věcech veřej
ných silnic a mýt na Slovensku.
Na základě § 14 zákona ze dne 10. prosince
1918, čís. 64 Sb. z. a n„ nařizuji:
§ 1.
Veškeré věci týkající se veřejných silnic a
mýt, jež podle uherského zák. čl. I.:1S90, pokud
se týče dodatků (zákonů, nařízení a jiných před
pisů) k němu patřily do působnosti bývalého uher
ského ministerstva obchodu, náležejí až do další
zákonné úpravy do oboru působnosti ministerstva
veřejných prací.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Dr. Šrobár v. r.
Čís. 230.

Zákon ze dne 7. dubna 1920,
jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní
státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve
výkonu nebo nastoupení civilní služby státní.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
Článek i.
§ 1.
0) Státními zaměstnanci uvedenými v člán
cích II. až IV. a v §§ 14 a 16 článku VI. tohoto zá
kona rozuměti jest zaměstnance podléhající zá
konu ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř. z. (služeb,
pragmatice).
Článek II.
Ustanovení pro státní zaměstnance a čekatele,
kteří pro válku přerušili službu civilní nebo ne
mohli ji iiastoupiti.
§ 2.
(3) Jsou-li povyšováni dodatečně úředníci,
kteří jen z toho důvodu nebyli povýšeni, že ko
nali válečnou vojenskou službu, byli zajati, neb
zavlečeni, byli pohřešováni, neb válkou zbaveni
styku s úřadem, aneb jimž jinakou příčinou, vál
kou způsobenou bylo zabráněno, aby konali svoji
civilní službu, může povýšení býti provedeno se

