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Nařízení vlády republiky československé 

ze dne 20. srpna 1920,

Jímž částečně se změňuie, po případě doplňuje 
nařízení vládní ze dne 28. listopadu 1919, čís. 634 
Sb. z. a n^ o složení, kompetenci a způsobu Jed
nání Statistické rady státní (Statut Statistické 

rady státní).

Dle § 3 zákona ze dne 28* ledna 1919, čís. 49 
Sb. z, a n. se nařizuje:

Článek I.

§ 1.

a) Počet řádných členů Statistické rady státní 
(j§ 1 nařízení ze dne 28. listopadu 1919, čís. 634 
Sb. z. a n.) rozšiřuje se o jednoho zástupce „Peda
gogického ústavu Komenského", jednoho zástupce 
advokátních komor, jednoho zástupce komor no
tářských, dva zástupce nemocenských pokladen, 
jednoho společného zástupce úrazových po
jišťoven dělnických v Praze a v Brně, a Zemské 
úřadovny pro dělnické pojištění na Slovensku 
v Bratislavě, jednoho zástupce tuzemských sou
kromých pojišťoven a jednoho zástupce Ústřed
ního svazu československých družstev (konsum- 
ních, výrobních, hospodářských, bytových, pe
něžních) v Praze.

b) Odstavec f) § 1 nařízení ze dne 28. listo
padu 1919, čís. 634 Sb. z. a n., doplňuje se větou:

„Organisáce čítající více než 350.000 členů 
vysílají tři zástupce a za každých dalších 200.000 
členů vždy po jednom dalším zástupci."

§ 2.

§ 2 nařízení ze dne 28. listopadu 1919, čís. 634 
Sb. z. a n., doplňuje se těmito větami:

„Zástupci komor advokátních a notářských 
voleni jsou obdobně jako zástupci komor obchod
ních a živnostenských, lékařských a inženýr
ských. Společný zástupce úrazových pojišťoven 
a Zemské úřadovny pro dělnické pojištění na Slo
vensku volen jest předsedy jejich dohromady 
pisemným hlasováním, a stejným způsobem volen 
jest jeden zástupce nemocenských pokladen před
sedy svazů nemocenských pokladen v Cechách, 
na Moravě a ve Slezsku, jež sdružují více než 
50 nemocenských pokladen. Volby řídí předseda

Cis. 493. Úrazové pojišťovny dělnické v Praze. Druhý zá
stupce nemocenských pokladen, a sice nemocen
ských pokladen na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi vysílán jest správní komisí Zemské úřa
dovny pro dělnické pojištění na Slovensku v Bra
tislavě. Zástupce tuzemských soukromých po
jišťoven delegován jest Svazem československých 
pojišťoven v Praze.

§ 3.

Předsedovi Statistické rady státní náleží, aby 
do 14 dní od vyhlášení tohoto nařízení požádal 
korporace, resp. ústavy a organisace, jímž v čl. I., 
§ 1 a), b), přiznává se zastoupení, aby do lhůty 
4 týdnů'vyslaly své zástupce do Statistické rady 
státní. Kdyby tak ve lhůtě té neučinily, oznámí 
to předseda Statistické rady státní ministerskému 
předsedovi, jenž pak členy ty jmenuje sám.

Podobně jest postupovati, kdykoliv se později 
uprázdní některé z míst jmenovaných v § K 
odst. a), b).

Článek II.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Provedením jeho pověřuje se vláda.

Tusar v. r.
Švehla v. r. Habrman v. r.

Dr. EngHš v. r„

Staněk v, r.,
jako ministr pošt a telegrafů a v zastoupení ne
přítomného 'ministra veř. zdravotnictví a těl. vy* 
chovy, zároveň správce ministerstva pro sjedno

cení zákonodárství a správy.
Dr. Vrbenský v. r.,

jako ministr veř. prací a v zastoupení nepřítom
ného ministra železnic.

Sonntág v. r.,
jako ministr obchodu a správce ministerstva 

zemědělství.
Dr. Winter v. r. Dr. Dérer v. r.
Dr. Meíssner v. r. Dr. Beneš v. r. 
.Jolianis v. r. Dr. Hoiowetz v. f*

Dr. Markovič v. r.

Ze státní tiskárny v PrazS.


