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Článek II.

vání úřední statistiky zahraničního obchodu.
Mimo to jí náleží podávati každoročně zprávy
Provedením tohoto nařízení, jež nabývá o stavu zahraničního obchodu za minulý rok a
účinnosti dnem 1. září 1920, pověřuje se mi : o změnách při tom nastalých proti roku předchonistr financi.
i zimu, a to jak ve příčině hodnot, tak co do
množství jednotlivých skupin nebo druhu zboží.
Černý v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Popelka v. r.
§ 3.
Dr. Šusía v. r.
Dr. Beneš v. r.
Stálá komise jest podřízena přímo předsedovi
Dr. Hotowetz v. r.
Dr. Gruber v. r.
vlády.'
Dr. Procházka v. r.
Dr. Engliš v. r.
§ 4.
Dr. Bnrger V. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Aby mohla splniti svůj úkol, jest Stálá komise
rozdělena na oddělení všeobecné a na potřebný
Průša v. r.
Husák v. r.
počet oddělení odborných.
Dr. Kovařík v. r.
Jednacímu řádu Stálé komise jest vyhrazeno
určití, která odborná oddělení a jaká pododdělení
jich mají býti zřízena, i které předměty se jed
Cis. 542.
notlivým z nich přikazují k zjišťování hodnot.
Všeobecné oddělení pečuje o záležitosti spo
Vyhláška ministra školství a národní
lečné celé Stálé komisi, přehlíží zjištěné hodnoty
osvěty ze dne 15. září 1920
a sestavuje ie.
o uznání církve československé.
!
§ 5.
Vláda republiky Československé prohlásila
dne 15. září 1920 ve smyslu § 2 zákona ze dne
20. května 1874, č. 68 ř. z., církev českoslo
venskou za církev státem uznanou.
Ministr Školství a národní osvěty: .

Habrnian v. r.

Cis. 543.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 23. září 1920
o zřízeni Stálé komise pro určování obchodních
hodnot pro statistiku zahraničního obchodu.
Ku provedení zákona ze dne 18. září 1919,
č. 518 Sb. z. a n„ o statistice zahraničního obchodu,
nařizuje, se toto:
§ 1.
U Státního úřadu statistického zřizuje se Stálá
komise pro určování obchodních hodnot pro stahstiku zahraničního obchodu.

Stálá komise skládá se z předsedy Státního
úřadu statistického jakožto předsedy, ze dvou zá
stupců každého z ministerstev financí, obchodu
a zemědělství a ze dvou zástupců úřadu pro za
hraniční obchod, dále ze dvou zástupců Státního
úřadu statistického, ze dvou zástupců Státní rady
statistické, ze tří zástupců Obchodně-politické ko
mise sdružených obchodních a živnostenských
komor, z jednoho zástupce hlavního celního úřadu
v Praze a z jednoho zástupce celní rady, jakož
i z jiných členů, které dle potřeby jmenuje před
seda vlády na dobu šesti let z odborníků prů
myslových, obchodních a zemědělských po ná
vrhu ministerstva obchodu, učiněném ve . shodě
s příslušnými ministerstvy.
§ 6.
Ministerský předseda jmenuje předsedu ko
mise a stanoví ze členu její jeho náměstka.
§ 7.

Členové jmenovaní ž odborníků účastní se
porad Stálé komise zpravidla osobně; zahraniční
členové mohou podat!'svou zprávu písemně.
§ 8.

Stálá komise pro určování obchodních hodnot
Pro statistiku zahraničního obchodu má za úkol,
aby každoročně Ujišťovala a stanovila ony hod
noty předmětů dopravovaných v obchodě zahra
ničním, které se mají vzíti za základ při sestavo

Členství Stálé komise jest úřadem čestným
a bezplatným.
§9..

Členem býti přestane, kdo se po celý rok
nezúčastní prací Stáié komise.

