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Cis. 327.

Zákon ze dne 15. dubna 1920
o jednacím řádě Stálého výboru podle 154 ústavní
listiny.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustavující schůzi Stálého výboru svolá před
seda sněmovny poslanecké do Pěti dnů od skon
čené volby Stálého výboru.
§ 2.
Další schůze svolává předseda Stálého vý
boru.
Po dobu, po kterou jest výbor podle § 54
ústavní listiny činný, jest předseda povinen svo
lat! jej ke schřni nejméně jednou za 14 dní; podle
potřeby může však svolati schůze častěji.
Před-sedá jest povinen svolati schůzi do pěti
dnů, žádá-li za to předseda vlády neb alespoň
devět členů výboru, udávajíce předmět jednání.
Kdyby předseda Stálého výboru schůze podle
ustanovení tohoto paragrafu nesvolal, učiní tak
předseda sněmovny poslanecké, po případě před
seda senátu.
V případech naléhavých může schůzi Stálého
výboru svolati předseda vlády.
§ 3.

Pokud § 54 úst. listiny a tento zákon nesta
noví odchylek, platí pro porady tohoto výboru
obdobně ustanovení jednacího řádu sněmovny
Poslanecké o výborech, a pro jeho usnášení se a
práva předsedova obdobně ustanovení jednacího
řádu sněmovny poslanecké o usnášení se plné
schůze a o právech předsedy sněmovny.
§ -4.

Souhlasným usnesením sněmovny poslanecké
a senátu může Stálému výboru Národního shro
máždění býti uloženo, aby o naléhavé osnově
vládní nebo v oněch případech, kdy usnesení
obou sněmoven spolu nesouhlasí, pokud nesouhlas
tento není odklizen způsobem vytčeným v § 44
úst. listiny, podal oběma sněmovnám o Věci spo
lečnou zprávu podle § 33 jednacích řádů obou
sněmoven.
§ 5.
Kde se k nějakému opatření výboru nebo
Předsednictva jeho vyžaduje souhlasu předsedy

sněmovny (senátu), je třeba při Stálém výboru
souhlasu předsedy sněmovny poslanecké.
Na členy Stálého výboru vztahuje se téí
ustanovení §§ 3 a 52 jednacích řádů obou sně
moven.
; ■< >
Ustanovení § 27, odst. 3., těchto jednacích
řádů pro jednání Stálého výboru neplatí. Před
sedové obou sněmoven mají právo kdykoli býtl
přítomni jednání Stálého výboru.
§ 6.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem svého
vyhlášení.
Provede jej ministr vnitra.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

Cis. 328.

Zákon ze dne 15. dubna 1920
o organisael kanceláří sněmovny poslanecké
a senátu.
Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1Potřebné úředníky a zřízence pi’o kancelář*
sněmovny poslanecké a senátu opatří přodsed*
nictvo příslušného sboru zákonodárného v dohodí
s ministrem vnitra.
§ 2.
Ministr vnitra navrhuje předsednictvu sně
moven vhodné síly především ze zaměstnanců
jemu podřízených, jest však oprávněn navrhnout!
vhodné síly i z jiných ťířadů veřejných, žádá-U
o to předsednictvo některé sněmovny.
§ 3Úředníci a zřízenci kanceláře sněmovny po
slanecké a senátu zůstávají, případně budou za^
řáděni ve status ministerstva vnitra, nebo toho
úřadu, z něhož byl. Jo kanceláře sněmovny po
slanecké nebo senátu povoláni.
§ 4.
Žádá-li předsednictvo sněmovny poslaneckě
neb senátu o odvolání některého úředníka neb zří
zence, nahradí jej ministr vnitra jiným.
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Y případu tom vstupuje úředník a zřízenec
v původní svůj status se zachováním veškerých
nároků na časový postup. Mimořádné přídavky
placené předsednictvem sněmovny poslanecké a
senátu však dnem vystoupení z kanceláře sně
movní bez jakýchkoliv dalších nároků odpadají

zvláště namáhavý výkon se soustavným značným
prodlužováním pracovní doby i v hodinách nočních
do výslužby tak, že se na každý měsíc vykonané
služby připočítávají další 2 měsíce.

Posavpdní úředníci a zřízenci kanceláře Ná
rodního shromáždění ustanovení na základě §§ 3 a
8 zák. z 9. září 1918, č. 36 Sb. zák. a nař., před
sednictvem prvého Národního shromáždění, přikáží
se při zachován: všech dosud nabytých práv a ná
roků kancelář) poslanecké sněmovny nebo se
nátu po dohodě obou předsednictev s ministrem
vnitra a přejmou se extra státům do služeb mi
nisterstva vniwa.
Služební doba při prvém Národním shro
máždění strávená započítává so s ohledem na

§ 8Zábon tento, který nabývá účinnosti zá
roveň se zákony o jednacích řádech sněmovny
poslanecké a senátu, provede ministr vnitra.

§ 7.
Úředníci
a
zřízenci
kanceláří sněmovních
§ 5.
jsou služebně podřízeni předsednictvu sněmovny,
Clen sněmovny poslanecké a senátu nemůže í které jsou přikázáni.
bytí zároveň členem kanceláře kterékoliv z obou
Předsednictvo stanoví též obor jejich pů
sněmoven.
sobnosti po případě zvláštním služebním řádem.
§ 0-

X* státní tiskárny v

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.

Pizz*.

