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Cis. 185.

§ 6.

Tuto inženýrskou komoru spravuje valná
hromada a představenstvo.

Valná hromada inženýrské komory bude svo
lána na počátku každého kalendářního roku.
Kromě toho budiž svolána, póžádá-li za to pí
semně u představenstva komory alespoň třetina
všech členů komory. Jinak může představenstvo
komory svolati valnou hromadu, kdykoliv uzná
toho potřebu.
Svolání má se stati za současného oznámení
denního pořádku alespoň deset dní napřed. ■
Není-li představenstvo komory ještě zvo
leno, nebo neúřaduje-li dosud řádně, přísluší do
zorčímu úřadu (§ 23) svolati a říditi valnou hro
madu.
§ 7.
Valná hromada inženýrské komory je schop
na jednat! a se usnášet!, je-li přítomna aspoň čtvr
tina členů. Byia-li by neschopna se usnášet!, koná
se o hodinu později druhá valná schůze s týmž
denním pořadem, která se může usnášet!, nehle
díc na počet přítomných. Valná hromada inže
nýrské komory usnáší se prostou většinou hlasů.
Předseda zúčastní se hlasování. Při rovnosti hla
sů pokládá se návrh za zamítnutý.

§ 3.

§ 8.

Veškeří úředně autorisovaní civilní techni
kové a úředně autorisovaní báňští inženýři, pů
sobící v oblasti Československé republiky, nále
žejí k inženýrské komoře jakožto členové a musí
piráti povinnosti s tím spojené. To vztahuje se
i na techniky a inženýry, kteří podle právní úpra
vy, dosud na Slovensku a Podkarpatské Rusi
platné, obdobnou činnost tam vykonávají; pokud
bude jim prokázati neb osvojili si náležitou další
kvalifikaci, ustanoví se pro přechodnou dobu pěti
let vládním nařízením.

Valné hromadě inženýrské komory přísluší
se radit! a usnášet! se o všech věcech, které se
týkají stavovského zájmu úředně autorisovaných
civilních technikův a úředně autorisovaných báň
ských inženýrů, pokud nenáležejí do působnosti
představenstva komory (§§ 13 a 14), zejména:
a) stanovit! jednací řád, jak svůj vlastní, tak
i představenstva komory; schvalovat! tyto jed
nací řády je vyhrazeno ministerstvu veřejných
prací;
b) voliti členy představenstva a revisory
účtův, jejich náhradníky;
c) sestavovat! roční rozpočet a stanovit! pří
spěvky členů k uhrazení výdajů komory;
d) zkouše'ti a schvalovat! roční účty komory;
e> usnášetí se o prostředcích k dosažení
účelu a úkolů komory, zejména také, pqlgud se
týče vzájemné podpory členstva a jeho pří
slušníků.
§ 9.
Členové představenstva komory a revisoři
účtův, jejich náhradníci budou zvoleni valnou
hromadou hlasovacími lístky podle tohoto klíče
volebního:
Na oblasti Čech, Moravy spolu se Slezskem,
Ratibořském, a Slovenska s Podkarpatskou Rusí
připadá nejprve po dvou členech volitelných ze
členů, sídlících v té které oblasti, a mimo ně ta
kový počet zástupců, jenž odpovídá 3% z počtu
členů té které oblasti, při čemž zlomek se za
okrouhli na celý počet.

Zákon zse dne 18. března 1920,
jímž se zřizuje inženýrská komora pro Česko
slovenskou republiku.
Národní shromážděni republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Pro zastupování úředně autorisovaných ci
vilních techniků a úředně autorisovaných horních
inženýrů, pro hájení zájmů tohoto stavu a
k ochraně jeho stavovské cti zřizuje se inženýrská komora pro Československou republiku se
sídlem v Praze.
Ořední řečí komory jest jazyk českosloven
ský. Užívání jiných řečí při jednání komory upraví
se nařízením ve shodě se zásadami jazykového
zákona republiky Československé.

§2.

Politické úřady,■'vztažmo báňská hejtmanství,
oznamují představenstvu inženýrské komory
úředně autorisované civUní techniky neb úředně
autodsované báňské inženýry vzaté do přísahy,
místo jejích působiště a přeložení jeho, odnětí
nebo zánik autorisace a suspensi úředně autorisovaného civilního technika neb úředně autorisovanébo báňského inženýra.
§ 5.
Úředně autorisovaní civilní technikové a
úředně autorisovaní báňští inženýři jsou povinni
oznámiti příslušné pracovní sekci (§ 15) ve 14
dnech své působiště a každé jeho přeložení. Vykonávají-li svou autorisad nejméně po^ tři měsíce
v obvodu některé cizí pracovní sekce, nepřelo
živše své sídlo, jsou povinni to rovněž oznámit!
oběma příslušným pracovním sekcím.
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Za náhradníky vyšle každá oblast po dvou
členech.
Kromě toho zvolí každá skupina po jednom
revisoru účtův a jednom náhradníku revisora.
Všechny funkce jsou úřady čestné.

§ 10.
Všichni členové komory, pokud nejsou vy
loučeni z volebního práva, mají právo voliti a
býti voleni.
Vyloučeni jsou členové:
a) na které byla příslušným úřadem uvalena
suspense,
b) kteří byli prohlášeni představenstvem ko
mory za zbavené volebního práva (§ 19).
§ 11.
Členové představenstva a jejich náhradníci
volí se na dobu tří let, revisoři účtů a jejich ná
hradníci na dobu jednoho roku. Po uplynutí vo
lebního období pokračují však funkcionáři ve
své úřední činnosti až do provedení nové volby.
Z jedné a téže kategorie úředně autorisovaných civilních techniků, jakož i z kategorie úřed
ně autorisovaných báňských inženýrů smí býti
zvolena nejvýše čtvrtina členů představenstva.
Každá kategorie musí míti v představenstvu
aspoň jednoho člena.
Odstupující funkcionáři mohou býti opět zvo
leni, avšak nejsou povinni pro následující činnostní
období volbu přijmouti. Rovněž členové, kterým
je více než 60 let, mohou volbu odmítnouti.
Jinak nesmějí býti volby odmítnuty bez pod
statných důvodů. Odmítnutí bez podstatných dů
vodů bude trestáno jako zanedbání členských po
vinností oproti komoře (§ 19, odst. 1., litera a).
§

12.

Členové představenstva volí na dobu své
činnosti ze svého středu předsedu, jehož sídlo
musí býti v Praze, a dva místopředsedy, z nichž
jeden sídlí v Brně a druhý y Bratislavě.
Vystoupí-li členové představenstva před
uplynutím činnost ní ho období, vstoupí náhradníci
představenstva na jejich místo.
'Náhradníci nejsou však povoláni zastupovali
členy představenstva pro případ dočasného zane
prázdnění jejich.
Vstoupí-li všichni náhradníci do představen
stva, může představenstvo nahradit! další úbytek
svých členů společnou volbou.
§ 13.
Představenstvo komory jest povoláno raditi
se o^všech věcech, týkajících se společných zájmů
členů komory nebo jednótlivých jejich kategorií,
a buďto se samo usnášeli, nebo při důležitějších
.Věcech vyžádati si usnesení .valné hromady, ve

jiti ve styk s jinými korporacemi, obraceti se po
dáními na úřady a podávati příslušné návrhy a
žádosti vládě.
Úřady dají představenstvu komory příleži
tost, aby podávalo posudky o projednávaných
všeobecných otázkách, týkajících se stavovského
zájmu úředně autorisovaných civilních techniků,
neb úředně autorisovaných báňských inženýrů:
Zejména bude představenstvo komory slyšeno:
o zamýšlených změnách aneb úpravách in
stituce úředně autorisovaných civilních techniků
neb úředně autorisovaných báňských inženýrů,
o zkušebních pravidlech, která mají býti pro ně
vydána, při rozhodování o rozsahu práv civil
ních techniků nebo horních inženýrů v případech
pochybných, a o započítatelnosti praktického za
městnání, prokázaného žadatelem za udělení autorisace.
Naproti tomu je představenstvo komory po
vinno podávati k vybídnutí úřadů vyjádření a
posudky v otázkách, jež spadají do působnosti
komory. V důležitých případech může předsta
venstvo komory vyhradit! stanovisko v tako
výchto otázkách valné hromadě.
§ 14.
Představenstvu komory přísluší obstarávati
běžné věci komory, zejména:
a) vykonávali usnesení valné hromady ko
mory;
b) obstarávati hospodářské věci komory a!
vybírati roční příspěvky;
c) svolávati valnou hromadu a raditi se před
běžně o všech předmětech, o kterých má jednati
valná hromada;
d) bdíti nad činností pracovních sekcí, zkoumati jednací zprávy, jejich účty a rozpočty a po
schválení pojmout! je do listin komorních;
e) v případu čestného řízení rozhodovat!
o návrzích pracovní sekce na odejmutí práva, vy
konávat! praxi úředně autorisovaného civilního
technika neb úředně autorisovaného báňského
inženýra a oznamovati příslušná rozhodnutí nad
řízenému úřadu a dále obdobně rozhodovat! o ná
vrzích pracovních sekcí, týkajících se kandidátů;
f) předkládali jednací zprávu, výroční účet
a návrh rozpočtu valné hromadě inženýrské ko
mory;
g) vyhlašovat! výsledek volby a vésti a ob
časně vydávati seznam úředně autorisovaných
civilních technikův a úředně autorisovaných báň
ských inženýrů;
h) vymáhati nezapravené roční příspěvky,
je-li potřeba, politickou exekucí;
i) ustanovili prozatímního zástupce úředně
autorisovaných civilních techniků neb úředně
autorisovaných báňských inženýrů zemřelému
neb onemocnělému, nebo nepřítomnému členu,
když sám zástupce nejmenoval anebo Jmcnovaťí
nemohl.
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§ 15.
V Praze, v Brně a v Bratislavě budou zasedali
pracovní sekce komorního předsta
venstva, skládající se z oněch členů předsta
venstva komory, revisora účtův a jejich náhrad
níků, kteří byli zvoleni za příslušnou v § 9
uvedenou oblast do inženýrské komory česko
slovenské.
Pracovní sekci představenstva komory v té
které skupině řídí předseda nebo místopředseda
komory příslušné oblasti.
Pracovním sekcím přísluší obstarávali v me
zích tohoto zákona užší stavovské věci, spada
jící do obvodu dotčené oblasti, jako jsou:
1. Dávati rady a informace členům.
2. Radit! se a usnášeti se o věcech stavov
ských, jakož i opatřeních a úkonech, uvedených
v §8, odst. e), tohoto zákona, a podávati návrhy
představenstvu komory. Podávati posudky o při
měřenosti honoráře a účtů za výkony úředně autorisováných civilních techniků a úředně autorisovaných báňských inženýrův, a na požádání vyřizovati smírnou cestou spory vzešlé o tom.
3. Smírčí činnost podle § 18, jestliže zúčast
něné strany sídlí v obvodu téže pracovní sekce,
a řízení čestné rady podle § 19 tohoto zákona.
4. Chovati v patrnosti kandidáty úředně auto.
risovaných civilních technikův a úředně autorisovaných báňských inženýrův a potvrzovati vy
svědčení o zaměstnání jejich podle § 17 tohoto
zákona.
5. Sdělávati návrhy jednacího řádu vlastní
pracovní sekce a předkládat! je představenstvu
komory k dalšímu řízení.
6. Obstarávat! běžné a hospodářské věci pra
covní sekce, předkládat! výroční účty a návrh
rozpočtu představenstvu inženýrské komory ke
zkoumání, schválení a pojetí do celkového roz
počtu komory.
7. Předkládati jednací zprávu o své činností
představenstvu inženýrské komory a
opisy protokolův o schůzích pracovní sekce a
oznamovati předsednictvu komory změny půso
biště Členů sekce do týdne k vědomosti.
O veškerých řádech a stanovách pracovních
sekcí usnáší se valná hromada inženýrské ko
mory československé po návrhu představenstva
komory. .
§ 16.
Obvody pracovních sekcí budou ustanoveny
Vládním nařízením.
Ministerstvo veřejných prací rozhoduje po
Slyšení inženýrské komory pro Československou
republiku o majetkových otázkách, které vznik
nou změnou dosavadních komorních obvodů,
bez újmy právních nároků třetích osob.

§ 17.
Pracovní sekce vede záznam o těch kandi
dátech, členy komory přihlášených, jejichž čin
nost jest důležitá pro praxi, potřebnou podle
platných ustanovení k dosažení práv úředně
autorisovaného civilního technika neb úředně
autorisovaného báňského inženýra.
Za tím účelem musí členové pracovních
sekcí oznámit! nastoupení a vystoupení takových
kandidátů během 14 dnů. Rovněž bud jí ozná
meno hned každé přerušení služby, trvající přes
dva měsíce.
Při oznamování nastoupení buďtež proká
zána studia příslušného kandidáta.
Vysvědčení o zaměstnání, vydaná takovým
kandidátům, potvrzuje pracovní sekce.
§ 18.
Představenstvo inženýrské komory vyko
nává také smírčí činnost, jest-li se pracovní
sekce na tom usnesla nebo zúčastněné strany se
o tom dohodly, anebo nemají-li sporné strany
sídlo své v obvodu téže sekce. V této činností
přísluší pracovní sekci, pokud se týče předsta
venstvu komory:
a) smírně zakročovati při rozepřích členů
komory ve stavovských věcech,
b) vyšetřovati a smírně vyřizovat! stížnosti,
podané proti členům komory ve věci jejich pů
sobení.
Narovnání v těchto případech před předsta
venstvem komory sjednaná a zapsaná jsou exe
kučními tituly podle § 1, čís. 15, exekučního řádu,
a na Slovensku podle § 1 zákonného článku
LX. z roku 1881. Exekuci nařizuje věcně pří
slušný soud, v sídle komory.
Clenoyé komory jsou vázáni při takových'
příležitostech, dříve nežli snad nastoupí cestu
soudní, dovoiati se sprostředkování představen
stvem komory.
§ 19.
Pracovní sekce má z úřední povinnosti zakročiti jako čestná rada proti členům:
a) zanedbávají-li tito své povinnosti ke ko
moře, neb
b) poruší-li vážnost stavu.
Pracovní sekce může v takových případech*
když byla zjistila řádně skutkovou povahu pro-’
vinění a byla vyslechla obviněného, dáti vý
strahu, důtku při značných nepřístojnostech',
anebo při opakování uložiti peněžité pokuty až
do 5000 K, pak odní ti "pasivní, spolu aktivní vo
lební právo do komory na čas nebo trvale, a
konečně učinit! návrh představenstvu komory
na odejmutí práva vykonávati praxi úředně au
torisovaného civilního technika, neb úředně
autorisovaného báňského inženýra po určitou
dobu nebo návrh na ztrátu autorisace.
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Peněžité pokuty, uložené pravoplatně pra
covní sekcí, mohou býti vymáhány politickou
exekucí.
Shledá-li pracovní sekce, že se některý člen
sekce provinil přečinem, který se trestá poli
tickým neb horním úřadem, jest povinna oznámiti to příslušnému úřadu.
Tento zpraví pak sekci o opatření, které ve
věci učinil.
Působnost pracovní sekce, jako čestné rady,
vztahuje se obdobně, při porušení cti a vážnosti
stavu, i na kandidáty úředně autorisovaných ci
vilních technikův a úředně autorisovaných báň
ských inženýrů, zapsané u komory inženýrské.
Disciplinární návrh na prodloužení stanovené
doby praxe nebo na nepřipuštění k autorisační
zkoušce předloží pracovní sekce k rozhodnutí
představenstvu komory.
§ 20.

Představenstvo komory nebo pracovní sekce
je schopno se usnášeti, je-li přítomna více než
polovice členů představenstva. Jednání řídí
předseda nebo místopředseda, jsou-li zaneprázd
něni, nejstarší člen z přítomných. Usnesení se
konají nadpoloviční většinou hlasů. Předsedající
účastní se hlasování. Při rovnosti hlasů pokládá
se návrh za zamítnutý.
K usnesení čestné rady je potřebí přítom
nosti alespoň tří čtvrtin členů představenstva a
dvoutřetinové většiny přítomných. Není-li zase
dání schopno se usnášeti, bude svoláno druhé
zasedání, jež může se usnášeti za přítomnosti
nejméně dvou třetin členů představenstva prostou
většinou hlasů.
§ 21.
Předseda, anebo při zaneprázdnění jeho ně
který z místopředsedů, zastupuje inženýrskou
komoru vnitř i na venek, zprostředkuje styk
představenstva s inženýrskou komorou, přika
zuje referáty pracovním sekcím anebo členům
představenstva, neb i jiným členům komory, a
eohlédá k řádné činnosti jejich. Svolává zase
dání představenstva a předsedá v nich, jakož
i ve valných hromadách. Předseda podpisuje
všechna písemná vyhotovení představenstva.
§ 22.

Výdaje pracovních sekcí zapravuje inženýr
ská komora, které nutno předkládali roční účty.
§23.
Dohled na inženýrskou komoru a její pracovní
sekce vykonává (až do nové úpravy státní sta
vební správy) vládou stanovený zástupce v sídle
představenstva komory nebo pracovní sekce,
který za tím účelem sleduje veškerá jednání ko

mory a zúčastňuje se jak valných hromad, tak
zasedání představenstva.
Kdyby představenstvo komory nebo pracovní
sekce překročily svou působnost, nebo jednaly
proti ustanovením, jest oprávněn dozorčí úřad na
léhat! na nápravu, zrušit} nezákonná usnesení,
a je-li potřebí, představenstvo rozpustiti a nařídili
nové volby.
Proti nařízení jmenovaného politického úřadu
přísluší komoře odvolání k ministerstvu veřejných
prací ve čtyřech nedělích.
§ 24.
Do disciplinárních nálezů (§ 19), vynesených
představenstvem komory a pracovními sekcemi
— vyjímajíc pouhé výstrahy—, pak do odepření
zápisů přihlášeného kandidáta nebo do odepření
vysvědčení o zaměstnání (§ 17) mohou postiženi
podati ve 14 dnech stížnost přímo politickému
úřadu II. stolice, jenž o ní rozhodne s konečnou
platností.
§ 25.
Peněžité pokuty, uložené některému členu
komory politickým nebo horním úřadem pro slu
žební přečin, nebo představenstvem podle tohoto
zákona, připadnou podpůrným fondům komory.
§ 26.
Název „inženýrská komora" jest vyhrazen
korporaci, zřízené dle tohoto zákona. Jiným kor
poracím a ústavům je zapovězeno užívati tohoto
názvu, jakož i každého takového názvu, který by
mohl býti jím zaměněn. Inženýrská komora pro
Československou republiku a její členové mají prá
vo užívati malého státního znaku v pečeti a na
tiskopisech úředních.
§ 27.
Zákon ze dne 2. ledna 1913, č. 3 ř. z., a na
řízení ministerstva veřejných prací a zúčastněných
ministerstev ze dne 14. května 1913. čís. 84 ř. z.,
ze dne 23. července 1913, čís. 148 F. z., a ze dne
7. ledna 1914, čís. 5 ř. z., pozbývají tímto platnosti.
§ 28.

Ministr veřejných prací se zmocňuje, by vy
dal v dohodě se zúčastněnými ministry v rámci
předcházejících zásadních pravidel nařízení, kte
rých jest dále třeba.
§ 29.
Zákon tento vstupuje v platnost dnem vyJilášení.
Ministru veřejných prací se ukládá, by pro
vedl tento zákon.
T. Q. Masaryk v. r.
Švehla v. r.,
v zastoupení ministerského předsedy.
Hampl v. r.

Ze ?tátní tiskárny v Praze.

