Sbírka zákonů a nařízení, č. 10 a 11.

podle úrazového zákona započitatelnou nejvyšší částku mzdy.
V případě II. §u 11 přiznají podnikatelé
1. ledna a 1. července každého roku prů
měrný počet činných členů zaopatřovacího
oddělení bratrské pokladny v předchozím
pololetí u nich zaměstnaných. Tento prů
měrný počet rovná se arithmetickému prů
měru skutečného počtu činných členů za
opatřovacího oddělení bratrské pokladny po
sledního dne každého měsíce dotyčného polo
letí na závodě zaměstnaných.
§ 13 a.
Nevyhoví-li zaměstnavatel do čtyř neděl
povinnostem podle § 13, může mu správní
výbor ústředního zaopatřovacího fondu
předepsati zálohu rovnající se příspěvku
v minulém pololetí.
článek II.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení a provede je ministr veřejných prací
v dohodě s ministrem sociální péče.
Dr. Beneš v. r.
Udržal v. r.
Srba v. r.
Habrman v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. šrobár v. r.
A. Novák v. r.
Tučný v. r.
L. Novák v. r.
černý v. r.
Staněk v. :.
Dr. Bolanský v. r. Dr. Vrbenský v. r.
Dr. Dérer v. r.
10.

Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. ledna 1922,
jímž se částečně mění, po případě doplňují
vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, čís.
634 Sb. z. a n., ze dne 20. srpna 1920, čís. 493
Sb. z. a n., a ze dne 7. dubna 1921, čís. 149
Sb. z. a n., o složení,' kompetenci a způsobu
jednání Statistické rady státní. (Statut Sta
tistické rady státní.)
Dle § 3 zákona ze dne 28. ledna 1919, čís.
49 Sb. z. a n., se nařizuje:
článek I.
§ 1.
Počet řádných členů Statistické rady státní
(§ 1 nařízení ze dne 28. listopadu 1919, čís.

69

634 Sb. z. a n.), rozšiřuje se o jednoho zá
stupce zvěrolékařské komory pro obvod Čech,
Moravy a Slezska v Praze. (Vládní nařízení
ze dne 14. května 1920, čís. 352 Sb. z. a n.)
Zástupce zvěrolékařské komory volí před
stavenstvo zvěrolékařské komory.
sQ O
Předsedovi Statistické rady státní náleží,
aby do 14 dnů od vyhlášení tohoto nařízení
požádal představenstvo zvěrolékařské ko
mory, aby do lhůty 4 týdnů vyslalo svého zá
stupce do Statistické rady státní.
Kdyby zvěrolékařská komora tak ve lhůtě
té neučinila, oznámí to předseda- Statistické
rady státní ministerskému předsedovi, jenž
pak zástupce komory jmenuje sám.
Podobně jest postupovati, kdykoliv se .
později uprázdní místo zástupce zvěrolékař
ské komory.
Článek II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.
Provedením jeho se pověřuje vláda.
Dr. Beneš v. r.
černý v. r.
Udržal v. r.
Habrman v. r.
A. Novák v. r.
Dr. šrobár v. r.
L. Novák v. r.
Staněk v. r.
Srba v. r.
Tučný v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Vrbenský v. r. Dr. Dérer v. r.
Dr. Dolanský v. r.,
tóž za ministra Šrámka.

11.
Nařízení vlády republiky Československé
ze dne 19. ledna 1922,
jímž se rozšiřuje působnost zákona ze dne
12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., a zákona ze
dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o pod
poře nezaměstnaných, i na dělnictvo stavební.
Na základě § 19 zákona ze dne 12. srpna
1921, č. 322 Sb. z. a m, a zákona ze dne
21. prosince* 1921, č. 482 Sb. z. a n., se sta
noví toto:

