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§ 7.
Schůzím státní vodohospodářské rady před

sedá ministr veřejných prací neb ministr 
zemědělství, po případě zástupce jimi určený.

V předsednictví střídají se oba ministři 
v obdobích kalendářních roků.

K platnému usnášení jest potřebí přítom
nosti alespoň 16 členů.

Usnesení děje se prostou většinou hlasů 
přítomných členů.

Při rovnosti hlasů jest návrh považovat! 
za zamítnutý.

Předsedající nehlasuje. Předsedá-li v za
stoupení ministra jím ustanovený člen státní 
vodohospodářské rady, nastupuje na jeho 
místo s právem hlasovacím jeho náhradník.

§ 8.
Zástupci úřadů uvedených v §u 2, čís. 1. a

2., mohou si přibrati do schůzí potřebné re
ferenty, kteří mohou se zúčastniti j ednání 
s hlasem poradním.

§ 9.
Schůze státní vodohospodářské rady jsou 

neveřejné.
§ 10.

Jednací řečí státní vodohospodářské rady 
jest jazyk státní, ve kterém se také sepisuje 
protokol.

§ 11.
O řádné neb mimořádné schůzi sepíše se pro

tokol, který bude obsahovali: jména přítom
ných členů, náhradníků a referentů, předměty 
denního pořádku, stručný postup jednání, 
podstatný obsah důležitých dobrozdání a do
slovné znění učiněných usnesení.

Písemná zvláštní vota připojí se k proto
kolu jako přílohy a učiní se o tom zmínka 
v protokole.

Protokol se přečte v nej bližší schůzi a pro
hlásí za schválený, není-li námitek. V opač
ném případě stanoví se ihned správné znění, 
po případě dožádáním usnesení.

§ 12.

Veškeré agendy státní vodohospodářské 
rady obstarává ministerstvo veřejných prací 
v dohodě s ministerstvem zemědělství.

§ 18.
Členství státní vodohospodářské rady jest 

úřadem čestným. Kterým členům (náhradní

kům) a referentům poskytne se ze státních 
prostředků náhrada výloh za jízdu a stravu, 
jakož i výměru a podmínky této náhrady 
ustanoví ministerstvo veřejných prací v do
hodě s ministerstvem zemědělství a financí.

§ 14.
Tyto předpisy nabývají účinnosti dnem 

vyhlášení.

Dr. Srdínko v. r. Dr. Spina v. r.

243.

Vyhláška ministra zahraničních věcí 
ze dne 20. prosince 1926, 

jíž se opravují data výměny ratiťikačních li
stin a počátku účinnosti Úmluvy mezi česko
slovenskou republikou a Německou říší o úle
vách pohraničního styku mezi územím, které 
versailleskou smlouvou připadlo českosloven
ské republice, a územím Německé říše, publi
kované pod č. 23 Sbírky zákonů a nařízení 

z roku 1926.

Ratifikační listiny úmluvy mezi českoslo
venskou republikou a Německou říší o úle
vách pohraničního styku mezi územím, které 
versailleskou smlouvou připadlo českosloven
ské republice, a územím Německé říše, byly 
vyměněny dne 11. června 1925, takže úmluva 
nabyla podle čl. 14 působnosti dne 11. čer
vence 1925.

Tím se opravuje nesprávné uvedení těchto 
dat při vyhlášení úmluvy pod č. 23 Sbírky 
zákonů a nařízení z roku 1926.

Švebla v. r.

244.

Vládní nařízení 
ze dne 22. prosince 1926 

o úpravě školské správy v hlavním městě 
Praze.

Vláda republiky československé nařizuje
podle §u 14 zákona ze dne 6. února 1920,


