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Čís. 634.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 22. prosince 1920
k provedení zákona ze dne 18. března 1920, č. 185 
Sb. z. a n., jímž se zřizuje inženýrská komora pro 

Československou republiku.

Na základě § 28 zákona ze dne 18. břcžna 
1920, čís. 185 Sb. z. a n., se nařizuje:

§ 1.
\ V

Obvod a sídlo komory.

Působnost inženýrské komory vztahuje se 
na celou oblast Československé republiky. Sídlem 
komory jest hlavní město republiky Praha (Š 1 
zákona).

Podací protokol komory se povede a dotyč
né spisy se uschovají v kanceláři inženýrské ko
mory, umístěné v sídle komory, v Praze.

X 12.

■Obvod a.sl d 1 o pracovních sekcí před

stavenstva inženýrské komory.

- Působnost pracovních sekcí představenstva 
inženýrské komory vztahuje se na obvod působ
nosti zemských župních svazů (§ 63 zákona ze 
dne 29. února 1920, čís. 126 Sb. z. a n.), tedy

1. pro území Čech s Vitorazskem,
2. pro území Moravy se Slezskem, počítajíc 

k tomu území Pruského Slezska a území dolno- 
rakpuské, mírovou smlouvou přivtělené, mimo 
Vitorazsko, ’

3. pro území Slovenska.
•Předně antorisování civilní technikové a' 

úředně .juitoriscvaní Horní' inženýři, usedlí na 
Podkarpatské Rusi, přináležejí do této třetí pra
covní sekce, pokud jejich počet nevyroste na po
čet potřebný k utvoření zvláštní pracovní sekce 
pro Podkarpatskou Rus.

Sídlem pracovních sekcí jest pro obvod 1. 
Praha, pro obvod 2. Brno a pro obvod 3. Brati
slava (§ 15 zákona o inženýrských komorách). 
Kancelář dotyčné sekce nachází se v sídle sekce.

§ 3.
Příslušnost k i n ž e n ý r s k ě k o m o ř e, ,

Veškeří úředně autorisovaní čivilní techni
kové (civilní inženýři a civilní geometři) a úřed
ně autorisovaní horní inženýři, činní na území 
Československé republiky, kteří jsou státními 
občany jejími, náležejí jako členové k inženýrské 
komoře a pod působnost pracovní sekce, v jejímž 
obvodu (§ 2) mají své úřední sídlo.

Na Slovensku, v Podkarpatské Rusi a na 
Hlučínsku příslušejí ke komoře oni soukromí'tech
nikové a inženýři, ktéří jsou státními občany če
skoslovenskými á o nichž rozhodne zatímně (§ 4)
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— za příčinou provedení první voíby do inženýr
ské komory — ministerstvo veřejných prací, že
— ppdle právní úpravy tamní — vykonávají ob
dobnou činnost a svým předběžným vzděláním 
i praktickou činností mohou býti považováni za 
rovnocenné s auíorisovanými civilními techniky, 
pokud jde o odbornou kvalifikaci.

§4-

Průkaz způsobilosti techniků a in- 
ž e n ý r ů u s e d 1 ý c h n a S 1 o v e n s k u, v P o d-

' karpatské Rusi a H 1 u č í n s k u.

Soukromí technikové usedlí na Slovensku, 
v Podkarpatské Rusi a na Hlučínsku, .pokud ne
prokázali, žc vyhověli co do praktické své čin
nosti i co do technicko-odborné způsobilosti po
žadavkům tamních v té příčině platných před
pisů a že nabyli příslušného oprávnění úředního 
v době před účinností tohoto nařízení, musí se 
podrobiti v době 5 let. počítajíc ode dne účin
nosti tohoto prováděcího nařízení, předepsané 
zkoušce autodsační a nabýti autorisace, jak bude 
ještě zvláštním nařízením (§ 3 zákona) stanoveno, 
aby směli soukromou praxi technickou provo-zo- 
vati a příslušeíi pak k inženýrské komoře.

§ 5.

Výkaz členů inženýrské komory.

Představenstvo inženýrské komory sesta
vuje, občasně doplňuje a koncem kalendářního 
roku vydává soupis všech členů komory, v němž 
zaznamená jak sídla jednotlivců v oblasti té které 
pracovní sekce představenstva komory, tak jich 
národnost i příslušnost ke kategoriím civilních 
techniků.

Státní úřady usnadní činnost tuto zejména 
tím. že oznámí představenstvu komory ihned 
osoby, jimž udělují autorisaci civilních techniků.

Představenstvo komory zašle dozorčímu 
úřadu k úřednímu použití potřebný počet výtisků 
soupisu členů inženýrské komory.

5 6.
Úřední řeč komory a sekcí. Užívání 

jiných řečí při jednáních jejich.

Úřední řečí komory, jakož i pracovních sekcí 
představenstva komory jest jazyk českoslo
venský.

Této řeči užívá se při jednáních představeri- 
stev a valhé hromady komory, jakož i ve styku 
se všemi soudy, jakož i úřady, ústavy, podniky 
a orgány státními neb samosprávnými.

Ohledně užívání jiných řečí při jednáních 
těchto ustanovuje se toto:

Návrhy a dotazy jednotlivých členů předsta
venstva a účastníků valné hromady inženýrské 
komory, pokud tito náležejí jedné a téže, však 
jiné národnosti než československé, mohou býti 
podány písemně v jazyků mateřském, navrho
vatel musí však je opatřili překladem v řeči. 
československé.

Táž ustanovení platí ^pro jednání jednotli
vých pracovních sekcí.

Představenstvo inženýrské, komory, jakož 
i jednotlivé pracovní sekce jsou, pokud v členstvu, 
inženýrské komory vždy podle stavu koncem 
uplynulého roku jest alespoň 20% členů téhož, 
avšak jiného jazyka než československého, po
vinny přijímali od příslušníků jazyka této men
šiny podání v témž jazyku a vydávali vyřízení 
těchto podání nejen v jazyku československém, 
nýbrž na požádání i v jazyku podání.

§7.

S p r á v a komory a se k c í.

O záležitostech inženýrské komory a stavu 
úředně autorisovaných civilních techniků, a úředně 
autorisovaných horních inženýrů usnáší se'valná 
hromada a záležitosti tyto obstarává představén- 
stvo komory s předsedou komory (§§ 8 a 14 zá
kona).

Užší stavovské do obvodu dotyčných oblastí 
spadající záležitosti ^obstarávají pak pracovní 
sekce představenstva komory se svými''předsedy 
(§ 15 zákona).

§8.

Válná hromada: sVolání, způsobi
lost se usnášet i.

Valnou hromadu inženýrské komory svolá 
představenstvo komory na počátku každého ka
lendářního roku a mimo to, kdj^koliv toho uzná 
potřebu, aneb požádá-li za to písemně u před
stavenstva komory alespoň třetina všech členů 
komoiy (§ 6 zákona).

Svolání valné hromady staniž se alespoň 
deset dní napřed s udáním denního pořádku a sou
časně budiž o něm zpraven i dozorčí úřad za pří
činou vyslání vládního zástupce.

Valnou hromadu ku provedení volby prvého 
představenstva nově zřízené komory vypíše a ji 
též řídili bude ministerstvo veřejných prací.

Valná hromada inženýrské komory jest 
sthopna jednati a se ifsnášeti, jc-li přítomna ale
spoň čtvrtina členů. Ncsejde-li se tento počet 
členů, jedná a usnáší se takto svolaná valná hro- j 
mada o témž denním pořádku o hodinu později za 
každého počtu členů (§ 7 zákona). Na tuto okol
nost budiž při vypsání valné hromady zvlášf 
upozorněno.

Usnášení děje se prostou většinou. Při rov
nosti hlasů pokládá se návrh za zamítnutý.



1611

Představenstvo k o m o r y.

Představenstvo komory skládá se ze šesti 
delegátů, vyslaných po dvou z obvodů pracovních 
sekcí a z takového počtu zástupců z obvodů pra
covních sekcí, jenž odpovídá třem procentům 
poctu členů té které oblasti, zaokrouhlenému na 
celý počet nižší neb vyšší, dle toho, jde-li o zlo
mek menší neb větší poloviny jednotky. ~

§ 10.

Představenstvo pracovních sekcí.

Pracovní sekce skládají se z oněch členů 
i představenstva komory, z toho revisora účtů 
Va jeho náhradníka, kteří jsou usedlí v oblasti do
tyčné sekce pracovní.

§9.

Sídlo předsedů komory i sekcí, jakož 
i členů představenstev.

Předseda komory má své bydliště v Praze, 
místopředsedové pak jeden v-Brně a druhý v Bra
tislavě (§11 žákoua).

Alespoň polovice členů představenstva ko
mory v pracovních sekcích má míti své bydliště 
v sídle dotyčné pracovní sekce neb v nejbližším 
okolí těchto míst.

§ 12.
Volební období. Náhrada výloh 

Členům představenstev.

Členové představenstva a jejich náhradníci 
volí se na tři léta, revisoři účtů a jich náhradníci
na rok. 7

Všechny funkce jsou úřady čestne. Jakým 
způsobem mělo by býti postaráno o náhradu sku
tečných výloh cestovních členů představenstva 
neb pracovních sekcí, bude -stanoveno jednacím 
řádem.

§ 13.

Zastoupení národnostní.

Příslušníci menšinových národností mají 
právo na své poměrné zastoupení v představen
stvu komory, ciní-li jejich počet nejméně pětinu 
čili 20% celkověhoiročtu všech členů komory.

Poměrné zastoupení národnostních menšin 
v predstavenstvií komory určí se poměrem pro
centa členů — Čechoslováků ku procentu pn- 
slušniíků dotyčné menšinové národnosti v celko
vém počtu členů inženýrské komory. 1 akto sta
novený počet zástupců menšinovýgji národností 
v představenstvu komory rozdělí se pak na jed
notlivé oblasti pracovních sekcí představenstva 
komory tím způsobem, že se počet členů před
stavenstva, voleného za určitou oblast,roz

vrhne v poměru počtu Čechoslováků ku počtu 
členů dotyčné menšinové národnosti v této 
oblasti, při čemž počet příslušníků menšinových 
národností ve všech oblastech musí se 'róynati 
počtu, vypadajícímu na onu menšinovou národ
nost v představenstvu komory.

Při tomto propočítání zaokrouhlí se zlomky 
na celé číslo vyšší neb nižší dle toho, - ídc-li 
o zbytek větší neb menší jedné poloviny. Vy- 
padne-ii součet příslušníků menšinových národ- 

(ností, rozdělených na oblasti, menší než celkový 
’ počet příslušníků těchto v představenstvu ko
mory, přičte se rozdíl onoho celkového počtu 
zástupců v představenstvu a součtu zástupců 
v oblastech k dobru oné oblasti, v níž jsou pří-

■ slušníci dotyčné menšinoýé národnosti rrejpočet-
■ rtěji" (absolutní číslo) zastoupeny. V opačném 
případě, .kdy po zaokrouhlení zlomku při počtu 
příslušníků menšinové národnosti, vypadajících 
na jednotlivé oblasti, vyjde součet tohoto počtu 
vyšší než celkový počet, možno přihlížet! pouze 
ke zlomkům přicházejícím u oblastí s nej počet
nějším zastoupením dotyčné menšinové ná
rodnosti.

§ 14.

Zastoupení kategorií.

Každá kategorie úředně autorisováných ci
vilních techniků, jakož i kategorie úředně auto- 
risovaných horních inženýrů musí míli v před
stavenstvu komory alespoň iednoho svého za- 
stupéeč Z jedné a téže kategorie sjní býti však 
zvolena nejvýše čtvrtina členů představenstva 
(§ 11 zákona).

Náleží-li člen několika kategoriím a nejsou-li 
všechna oprávnění již zastoupena čtvrtinou 
počtu všech členů představenstva, může býti 
zvolen na ono svoje oprávnění, jež nem ještě 
zastoupeno čtvrtinou celkového poč)u předsta
venstva komory.

Náhradníci v představenstvu komory musí 
náležeti pak různým technickým kategoriím.

§ 15.

Volba představenstva.
1 Členové představenstva, uvedení v § 9 to

hoto nařízení, volí se ve valné hromadě iiíaso-. 
vacími lístky (§ 9 zákona). Volba jest tainá a 
koná se osobně aneb zasláním hlasovacích lístků 
(kandidátní listiny) poštou. Zaslání hlasovacích 
lístků iDoštou omezuje se však pouze ua členy 
komory trvale sídlící mimo obvod Velké Prahy. 
Každý" člen obdrží hlasovací lístek s příslušnou 
obálkou, rovněž úředním razítkem komory opa
třenou.

Členům poštou volícím doručí se na .požá
dání mimo to volební legitimace, jež musí so 
opatřiti podpisem voličovým a úřední pečetí, pri-

1841'
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ložiti k zalepené obálce s hlasovacím lístkem 
a v druhé obálce společně zaslat! při první volbě 
ministerstvu veřejných prací, napříště pak před
sednictvu inženýrské komory.

Pro volby jest rozhodná prostá většina 
hlasů; při rovnosti hlasů .rozhoduje los.

Pří volbě členů představenstva a jejich ná
hradníků buď postupováno tímto způsobem:

Nejprve se zjistí počet kandidátů, připada
jících na oblasti jednotlivých pracovních sekcí 
dle § 9 zákona, a tím zároveň počet členů před
stavenstva- komory. Dále se zjistí počet kandi
dátů, připadajících dle § 12 tohoto nařízení na 
menšinové národnosti, kterýžto počet rozvrhne 
se poměrně na pracovní sekce.

S ohledem na zastoupení kategorií civilních 
techniků v pracovních sekcích představenstva 
komory rozvrhne se počet kandidátů připadají
cích na oblast sekce (§ 11 zákona) tákto':

Byl-lí dle § 9 tohoto nařízení zjištěn větší 
počet zástupců pro jednotlivé pracovní sekce, 
než jest kategorií, připadá na každou kategorii 
v té které oblasti jeden kandidát (zástupce), 
zbytek rozdělí se pak na jednotlivé kategorie 
podle základního volebního čísla, určeného děle
ním počtu členů inženýrské komory v dotyčné 
oblasti pracovní sekce představenstva komory, 
oním zbytkem z celkového počtu kandidátů, s*tím 
obmezením, že z jedné a téže kategorie civilních 
techniků smí býtí zvolena nejvýše čtvrtina členů 
představenstva.

Rozdělení to provede se tak, aby menšinové 
národnosti dostaly v každé sekci na ně připada
jící počet kandidátů.

Obdobně se rozvrhnou kandidáti, připadající 
na náhradníky a revisory účtů.

Rozdělení kandidátů na -jednotlivé pracovní 
sekce, kategorie a národnosti provede dle před
chozích zásad, dle stavu členstva (§ 5 tohoto na
řízení) na konci uplynulého roku představenstvo 
komory, ^při první volbě ministerstvo veřejných 
prací.

Na základě takto stanoveného rozvrhu kandi
dátů předloží v každé pracovní sekci (oblasti) 
jednotlivé kategorie i národnosti nejpozději 30 dní 
před valnou hromadou kandidátní listiny.

Z těchto kandidátních listin sestaví pracovní 
sekce představenstva komory, resp. předsta
venstvo komory samo — při první volbě mini
sterstvo veřejných prací — volební listinu tak, 
aby byla z ní patnia příslušnost každého kandi
dáta, jak v oblasti (§ 2 tohoto nařízení), tak ke 
kategorii civilního technika (§ 14 tohoto nařízení) 
i k národnosti (§ i 2 tohoto nařízení).

Volební listiny, opatřené úředním razítkem, 
rozešle představenstvo komory — při první 
volbě ministerstvo veřejných prací — všem '

členům současně, nejpozději tři týdny před vol
bami. Po této době nutno si ihned vyžádati ne
doručené volební listiny.

Voličovi jest volno škrtnouti kandidáty uve
dené ve volební listině a vepsati místo nich jiné 
kandidáty.

Ke kandidátu do volební listiny takto ve
psanému bude se však přihlížeti při zjišťování 
volebního výsledku jen tenkráte, když bude při- 
r.áležeti k téže národnosti a kategorii civilních 
techniků i do téže oblasti jako kandidát škrtnutý. 
Odevzdané hlasy se sečtou a jsou zvoleni ti 
kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu 
Kasů.

Nejsou-li hned při první volbě obsazena 
všechna místa, provede valná hromada' na 
prázdná místa ihned volbu druhou dle týchž 
zásad, při čemž jako kandidáti přijdou , v úvahu 
všichni při první volbě nezvolení kandidáti do
tyčné kategorie, národnosti i. oblasti. Zvolenými 
jsou pak v pořadí ti kandidát, kteří . obdrželi 
nejvíce hlasů. Z hlasů zaslaných poštou počítají 
se při druhé volbě všechny hlasy, pokud se tý
kají kandidátů, navržených pro druhou volbu.

§ 16.

Ustanovení trvalé rady pro správu 
i n ž e n ý r s k é k o m o r y. .

Pro případ, že obsazení-míst představenstva 
()y bylo neproveditelné, aneb kdyby činnost 
představenstva komory byla jinak znemožněná, 
vede záležitosti komory její předseda aneb ně
který místopředseda, případně jiný člen komory, 
jejž ustanoví ministr veřejných prací spolu 
s trvalou radou, jež bude k tomu ustanovena 
rovněž ministrem veřejných prací, a to do té 
doby, než dozorčí úřad zakročí dle s 23 zá
kona a než provedena bude volba nového 
představenstva. Dozorčí úřad učiní v takovém 
případě opatření, aby nové představenstvo ko
mory bylo zvoleno a zahájilo svou činnost co 
nejdříve.

§ 17.

Doplnění představenstva komory, 
případně sekcí.

Vystoupí-H člen představenstva komory 
před uplynutím, úředního období z předsta
venstva, nastupuje pa jeho místo náhradník pro 
zbývající dobu úřední činnosti onoho člena. 
Není-li tu žádného náhradníka, mohou členové 
představenstva povolati člena kooptací (společ
nou volbou) za dotyčnou oblast (§ 12 zákona).

Když uprázdní se místo předsedy před uply
nutím úředního období jeho,,volí představenstvo 
pro tuto zbývající dobu nového předsedu. Totéž



platí ohledně niístopřcdsejlťi komory jako před
sedů v pracovních sekcích.

Při kooptaci členů představenstva buď še
třeno ustanovení §§ 9 a 15 tohoto nařízení* 
Úřední doba člena představehs^va kooptací po
volaného trvá až do doplňovací volby, která bud 
předsevzata v nejbližší valné hromadě.

Úbytek náhradníků 'představenstva může 
býtí rovněž rlahrazen doplňovací volbou.

§ 18.

Volba předsedy a místopředsedy 
komory.

Předsedu komory volí představenstvo ko- | 

mory ze svého středu hlasovacími lístky na tři | 
léta. Tento předseda může bytí volen i pro další 
období.

V oddělené volbě pak volí se týmž způ
sobem místopředsedové.

Za zvoleného se pokládá ten, komu připadne 
více nežli polovice odevzdaných platných hlasů. 
Prázdné lístky hlasovací; se. čítají jako platné- 
hlasy. Nedosáhne-li se při první volbě absolutní 
většiny hlasů, budiž mezi těmi dvěma členy 
představenstva, kteří obdrželi pro některou 
funkci největší počet hlasů, vykonána užší volba. 
Při rovnosti hlasů rozhodne ve všech pří
padech las.

K výkonu volby budou povoláni ’ členové 
představenstva dosavadním komorním předsedou 
nebo, není-li to možno, úřadem dozorčím.

Volba ta budiž zpravidla provedena ihned po 
zvolení představenstva kořnory, nejdéle však do I 
osmi dnů po zvolení představenstva.

§ 19.

Předmět hlasování valné hromady.

V záležitostech .? 8 ad a) zákona o inženýrské 
komoře může se hlasování vc valné hromadě 
toliko konat!:

1. o návrhu podaném představenstvem ko
mory;

2. o navržených změnách nebo dodatcích 
k některému návrhu představenstva komory, 
jakož i o samostatných návrzích ve valné hro- ; 
madě učiněných, v případech těchto však toliko ! 
tenkráte, když dvě třetiny přítomných členů ni
čeho nenamítají proti tomu, aby se hlasovalo.

Učiní-li se taková námitka, buď příslušný, 
návrh přikázán: představenstvu komory.

$ 20.

Jednání o záležitostech Sekcí v e 
věcech, společných.

Záležitosti, které náležejí sice k působnosti 
pracovních sekcí (§ 15 -zákona), hodí se však i

" ' \ \
1 podle své povahy k projednání společnému, buď- 
| tež postoupeny představenstvu komory k jednání.

§ 21.

Zasedáni a hlasování představen

stva k o- m o r y.

Zasedání představenstva komory .konají se 
v Praze za vedení předsedy komoTy. Není-li pří
tomen předseda, řídí Zasedání jeden z místopřed
sedů, a nejsou-li ani tito přítomni, nejstarší pří
tomný člen představenstva (§ 20 zákona).

Předseda komory svolává představenstvo 
vždy před valnou hromadou, jinak dle potřeby ve 
smyslu jednacího řádu představenstva kořnory.

Ku přijetí předmětu pod § 8 zákona náležejí
cího k dennímu pořádku valné hromady a k usne
sení o návrhu při tom učiněném jest třeba 
alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítopmých.

§ 22.

Zasedání a hlasování pracovních 
sekcí.

Zasedání pračovních sekcí, jež konají se 
v sídle dotyčné pracovní sekce, vede předseda 
nebo místopředseda komory zvolený za dotyč
nou oblast.

Předseda neb místopředseda svolává zase
dání vždy před valnou hromádicu, dále žádají-li 
to tři členové sekce (představenstva) nebo před
seda komory, pokud ovšem sám dbtyčné pra
covní sekci nepředsedá.

Předseda komory buď také zpraven o svola
ných zasedáních pracovních sekcí a jest opráv
něn účasTniti se též zasedán' ^ jednání pracovní 
sekce, ku které -nenáleží, nemá však v něm práva 
hlasovacího.

Paragraf 15 tohoto nařízení — v příčině způ
sobilosti usnášeti se a hlasování představenstva 
komory — platí též pro pracovní sekce.

•
§ 23.

Přizvání expert ů.

Představenstvo komory i pracovních sekcí 
mohou si ku projednám důležitých věcí vyžádati 
posudky expertů (vysokých škol technických, 
universit, obchodní komory atd.). Experti tito 
mohou býtí pozváni též k jednáním představen
stva, nemají však práva hlasovacího.

§ 2-4.

Dopisování představenstev sekcí 
mezi se bo n a s komorou.

Pracovní sekce představenstva inženýrské 
komory dopisují sj. se členy: sídlícími v obvodu 
dotyčné sekce, dále mezi sebou a s představen-

1013
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stvem inženýrské komory bezprostředně. Maji 
na vůli, dopisy přímo jim svědčící samy odpoví
dat! a ve všech právních věcech a podnicích, ja
kož i úkonech, toliko jejich sekce se týkajících, sa
mostatně na venek vystupovati.

/
Ve všech jiných případech dopisují si pra-/ 

oovní sekce představenstva inženýrské komory 
na venek prostřednictvím předsedy komory. Ze
jména návrhy a posudky všeobecné povahy bucf- 
též podávány úřadům prostřednictvím předsed
nictva komory.

§ 25.

Úřední pečeti civilních t e,c h n i k ů.

Členové inženýrské komory pro Českoslo
venskou republiku mají, právo užívat! malého 
státního znaku v pečeti a na tiskopisech úředních 
(Š 26 zákona).

Slovu) výplň budiž vždy v úřední řeči ko
mory.

Vztahuje-li sc působnost autorisovaného tech
nika m okres, ve kterém podle posledního sou
pisu obývá alespoň 20% státních občanů téhož 
jazyka, ale jiného než československého, anebo 
má-li své sídlo v takovém okresu, může býti 
vedle textu československého uvedena slovní 
výplň v jazyku této menšiny.

Osvobození od poštovného.

Korespondence představenstva inženýrské 
komory a pracovních' sekcí, dále korespondence 
č'enii komory, vyplývající z jejich povinnosti ko
nali funkci státního technika vc smyslu platných 
předpisů, jest osvobozena od poštovného po 
smyslu zákona ze dne 2. října 1865, čís. 108 ř. z.

§ 27.

P ň sob np s t pře d s e d y k o m o r y.

Předsedovi komory přísluší >přijímati došlé 
spisy komory a přidělovat!■ je pracovním sekcím, 
po případě představenstvu komory, jakož i píi- 
jíufati a vykonávat! usnesení představenstva ko
mory. Předseda může odepřít! výkon neb vydání 
usnesení představenstva komory^ shlédá-li, že 
usnesení to odporuje platným předpisům neb dů
stojností inženýrské komory, nebo že předsta
venstvo komory .překročilo tím svou působnost.

Na odepření výkonu neb vydání usnesení 
představenstva může představenstvo ve 14 dnech 
po tom. co bylo zpraveno o opatření předsedově, 
podat! prostřednictvím předsednictva komory 
stížnost, o níž rozhodné ministerstvo veřejných 
prací; Užije-li přédseda komory tohoto práva, rmá

ihned předložití záležitost ministerstvu veřejných 
prací k rozhodnutí otázky, zdali usnesení má býti 
převedeno čili nic.

§ 28.

Působnost předsedů pracovních 
sekcí představenstva komory.

Předsedové pracovních sekcí představenstva 
komory zastupují tyto uvnitř a na venek, svo
lávají zasedání sekcí a předsedají v nich, přidělují 
členům jejich práce, podpisují všechna písemná 

! vyhotovení a předkládají návrhy své představen
stvu komory, pokud dle ustanovení §§ 14 a 15 zá- 

í koná nejsou oprávněni, aby je sami vykonali.
Předseda pracovní sekce může odepříti výkon 

neb vydání některého usnesení stejně jako před
seda komory pod podmínkami v § 26, odst. 2., 
uvedenými.. Předseda pracovní sekce pak má 
hned předložití záležitost představenstvu komory 
k rozhodnutí otázky, zdali usnesení má býti pro
vedeno čili nic.

§ 29..

Vyrozumění d o z o r č tli o ú řadu.

O svolání valných hromad, o svolání zase
dání představenstva komory i pracovních sekcí 
tohoto představenstva buď včasně zpraven do- 
zoix*í úřad a buď mu oznámen denní pořádek. 
Též buď mu^známen výsledek voleb.

§ 30.

P o s u d k y k ú ř e d n í m u vyzvání.

Posudky komory, které si úřady vyžádají dle 
>: 33 zákona d započítafelnosti prakse, prokázané 
žadateli o autorisaci úředně autorisovaného civil
ního technika neb úředně autorisovaného horního 
inženýra, buďtež podány ve 14 dnech; lhůta tato 
může býti prodloužena nejdéle na čtyři týdny.

. §31.

Společná vydání lep m o r y.

Společná vydání inženýrské komory budoit 
hrazena z příspěvků členů komory, jichž výši 
ustanoví valná hromada.

Komora bude hradit! vydání jednotlivých 
pracovních sekcí představenstva dle předložených 
a schválených účtů.

§ 32. •

Převzetí jmění dřívějších inženýr- 
s k ý c h k O' m o r.

Majetek movitý a nemovitý dosavadních inže
nýrských komor, a to inženýrské komory v Praze, 
české sekce její v Praze, německé sekce její v Te
plicích, inženýrské komory v Brně (české i ně-
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mecké sekce) a inženýrské komory v Opavě, se 
všejni právy a povinnostmi přechází na nově zří
zenou inženýrskou komoru pro Československou 
republiku s výhradou práv, kterou si případně 
jednotlivé dosavadní inženýrské komory, resp. 
sekce při likvidaci majetku učinily.

§ 33.

Jednací řády a honorářové tarify.

Jednací řády valných hromad komory, ko
morního představenstva, případně pracovních 
sekcí a honorářové tarify buďtež předloženy do 

• roka od účinnosti tohoto nařízení prostřednictvím 
předsednictva komory ministerstvu veřejných 
prací ke schválení.

§ 34.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení. Provedením jeho pověřuje se ministr ve
řejných prací.

Černý

Dr. Popelka v. r.
Dr. Fmdiš v. r.
Dr. Biirger v. r.
Dr. Hotowetz v. r. 
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Průša v. r.

v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Procházka v. r. 
Dr. Painor v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brtílík v. r.

Čís. 65š.

Vyhláška
generálního finančního ředitelství 

v Bratislavě
ze dne 29. listopadu 1920, čís. 145 158,
o zřízení odhadních komisí pro daň dóchodkovou, 
majetkovou a z válečných Zisků ve finančním 

okrese Levoča.

Na základě zmocnění ze dne 10. července 
1920, č. 10.9.45 ai 1920 pres. adm., uděleného mi
nistrem s plnou mocí pro správu Slovenska, zři
zují se odhadní komise pro daň dóchodkovou, ma
jetkovou a z válečných zisků:
a) pro berní okres Levoču se sídlem v Levoči,
b) pro berní okres Starou Ves se sídlem ve 

Staré Vsi,
u

é) pro berní okres Starou Lubovňu se sídlem 
ve Staré Lubovně,

d) pro berní okres Spišskou Sobotu se sídlem
ve Spišské Sobotě, , '

e) pro berní okres Gelnicu se sídlem v Gelnici, |

f) pro berní okres Kežmarok se sídlem v Gel
nici,

•£•) pro berní okres Novou Ves se sídlem v Gel
nici (vesměs finanční okres Levoča), od roku 
1920 počínaje.
Od téže doby zrušuje se odhadní komise pro 

daň dóchodkovou, majetkovou a z válečných 
zisků pro župu Spišskou v Levoči; její agendu 
budou vykonávati komise výše uvedené.

President generálního finančního ředitelství: 
Kvěch v. r.

čís. 656.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne £2. prosince 1920,

kterým se prodlužuje zmocnění obcí a společných 
bytových úřadů ku provádění zákona ze dne

30. října 1919, čís. 592 Sb. z. a n.

Podle zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 337 
SI). z. a n„ se nařizuje:

Š 1. ,

Obce á společné bytové úřady, které podle 
§§ 1 a 33 zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 
Sb. z. a n„ o zabírání bytů obcěmi, byly do
31. piosince 1920 zmocněny, aby provedly opa
tření podle tohoto zákona, mohou v prováděni 
těchto opatření pokračovati až do vydání nového 
zákona o zabírání bytů obcemi, nejdéle do
30. dubna 1921.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 
1921.

I 3. '

Ministru sociální péče se ukládá, aby toto 
nařízení provedl v dohodě se zúčastněnými mi
nistry.

Černý v. r.
Dr. Popelka v. r. 
Dr. Hotowetz v. r. 
Průša v. r.
Dr. Patka v. r.
Dr. Engliš v. r. 
Dr. Gruber v. r. 
Dr. Kovařík v. r.

Dr Procházka v. r. 
Dr. Burger v. r.
Dr. Šusla v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Fajnor v. r. 
Husák v. r.
Dr. Brdlík v. r.


