
1244 Sbírka zSkonů a nařízení, č. 301.

301.
Zákon ze dne 12. srpna 1921,

kterým se zřizuje úsporná parlamentní 
komise.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K zjednání všestranné a účelné spořivosti 
ve správě a hospodářství státu, zemí, žup a 
župních svazů, zejména též v podnicích, 
ústřednách a komisích zřizuje se zvláštní par
lamentní komise ze členů Národního shro
máždění, opatřená mimořádnými právy.

§ 2.

Tato komise skládá se ze 24 členů; 16 čle
nů a tolikéž náhradníků volí poslanecká sně
movna a 8 členů a tolikéž náhradníků senát, 
vždy na jeden rok. Náhradník se volí pro 
určitého člena, členové předsednictva v obou, 
sněmovnách při volbě hlasují. Volí se podle 
zásady poměrného zastoupení. Sdružování 
stran jest přípustné. Dohodnou-li se všechny 
strany, koná se volba komise z plena. Odpor 
nejvýše 20 poslanců nebo 10 senátorů není 
tomu na překážku.

členové komise, pokud zůstávají členy Ná
rodního shromáždění, podrží své funkce, až 
noví budou zvoleni. Náhradníci nastupují za 
členy, kteří trvale, nebo přechodně své funk
ce nemohou vykonávati. Ubude-li některý 
člen nebo náhradník ve volebním období, ko
nají se za ně na zbytek období volby doplňo
vací. Nově zvolený člen musí náležeti téže 
.straně jako člen ubylý, leč by skupina ta buď 
nenavrhla kandidáta neb odepřela voleb se 
zúčastniti. členové vlády, zaměstnanci státu, 
zemí, župních svazů a žup nemohou býti čle
ny nebo náhradníky komise. Jakmile komise 
byla zvolena, volí předsedu a druhého místo
předsedu ze členů; zvolených sněmovnou po
slaneckou, a prvního místopředsedu ze členů, í 
zvolených senátem.

§ e.

Pro jednání v komisi platí, pokud tento zá
kon úchylek neustanoví, obdobně pravidla 
pro jednání výborová, po případě pravidla 
pro plnou schůzi sněmovní. Komisi přísluší 
však právo jednati také z vlastního podnětu. 1

§ 4.

Skončí-li zasedání (§ 30, odst. 1., úst. listi
ny)! pokračuje úsporná komise ve svých 
pracích. Když president republiky v dekretu, 
kterým prohlašuje zasedání za skončené, sta
noví, že se práce sněmovní přerušují, ne
vztahuje se ustanovení o přerušení na tuto 
komisi. Také poslanecká sněmovna i senát 
v tomto případě pokračují při novém zase
dání v pracích z úsporné komise jí došlých 
podle stavu, v jakém byly, když zasedání po
slanecké sněmovny nebo senátu bylo ukon
čeno (§4, odst. 4., jedn. ř. posl. sněm. i se
nátu) .

§ 5.

členové komise jsou vázáni k úplné mlčen
livosti o jednáních, jež prohlášena byla za 
důvěrná (§ 27, odst. 3., jedn. řádů). Pro po
rušení této povinnosti může předsednictvo 
sněmovny, jíž provinilý člen komise náleží, 
k návrhu komise tohoto člena členství v ko
misi zbaviti.

§ 6.

Úkolem úsporné komise jest snažiti se 
o největší možnou úspornost v hospodaření 
státu, země, župních svazů a žup.

Proto zkoumá úsporná komise zejména:

a) zda vydání nevybočují z rozpočtů, 
jsou-li pro ně potřebné doklady a jsou-li podle 
zákona řádně poukázána a súčtována;

b) zda vydání třeba v rámci rozpočtů jsou 
hospodárná, úměrná k finanční síle státu, 
zemí, žup a župních svazů a berní schopnosti 
poplatnictva;

c) zda věcný náklad v rámci rozpočtů na 
zařízení a provozování určitého podniku ne
bo oboru správy jest v náležitém poměru 
k úkolům dotčeného podniku neb oboru;

d) zda stav zaměstnanců hledíc k jich po
čtu a odměně odpovídá potřebě dotčeného 

oboru, bylo-li při jejich jmenování a povy
šování dbáno zákonných předpisů a jaký Je 
obor přikázané jim činnosti;

e) zda věcného a osobního nákladu v rámci 
rozpočtů použito je právě na ty obory a osobm 
potřeby, na které byl v rozpočtu povolen, ci 
zda se ho používá k úhradě jiných nákladu 

věcných nebo osobních.
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§ 7.

Komise může se dožadovali součinnosti nej- 
vyššího kontrolního úřadu v tom směru, aby 
jí na požádání předložil spisy o vykonaných 
nebo prováděných revisích i účty a doklady 
k účelům revisním dožádané a účastnil se 
v mezích své působnosti dle zákona z 20. břez
na 1919, č. 175 Sb. z. a n., jednání komise.

§ 8.
Komise podává o postupu svých prací dle 

potřeby zprávy sněmovně poslanecké i senátu. 
Presidentu republiky a předsedovi vlády mů
že též podati zprávu. Sněmovně poslanecké 
i senátu podávají zprávu zpravodajové vo
lení ve smyslu § 33 jedn. řádů. Při tom nutno 
volili zpravodaje pro sněmovnu ze členů ze 
sněmovny volených, zpravodaje pro senát ze 
členů ze senátu volených; žádají-li o to 3/R čle
nů komise, musí zpráva komise býti dána 
na pořad některé z nej bližších tří schůzi sně
movny poslanecké nebo senátu.

§ 9-
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení a provede jej vláda.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Beneš v. r. Dr. Popelka v. r.
Husák v. r. Dr. Gruber v. r.
Dr. šusta v. r. Dr. Kovařík v. r.

Dr. Hotowetz v. r., 
též za ministra Hanačíka.

Dr. Fatka v. r. Dr. Mičura v. r.
Dr. Burger v. r. Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r. Dr. Procházka v. r.

302.

Zákon ze dne 12. srpna 1921, 

kterým se pozměňují některá ustanovení zák. 
čl. I. z roku 1890, jednajícího o veřejných sil
nicích a mýtech na Slovensku a v Podkarpat

ské Rusi.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

článek I.
§ 22, odst. 1., 2. a 3., § 23 a § 28 zák. čl. I. 

z roku 1890 se mění takto:

§ 22, odst. 1., 2. a 3. zní:

župan sestaví rozpočet vydání, potřebných 
pro stavbu, správu a udržování municipálních 
silnic, jakož i rozpočet příjmů k úhradě těch
to vydání pro následující správní rok a před
loží tento rozpočet s příslušným odůvodněním 
a podrobným výpočtem potřebné kvóty sil
niční přirážky a minimálních sazeb (§ 23) 
správnímu výboru k projednání a konečnému 
stanovení, nejdéle do 1. srpna toho roku, 
který předchází roku, pro nějž jest rozpočet 
sestaven.

Správní výbor odevzdá projednaný a pevně 
stanovený preliminář se zvláštním podrobným 
vysvětlením, jím určené přirážky silniční a 
minimální sazby županovi, který jej vyloží 
k veřejnému nahlédnutí po dobu 14 dnů; 
župan vyhlásí současně den počátku a konce 
lhůty, a to v komitátech (župách) jednotli
vým okresům prostřednictvím hlavního slúž- 
ného (v městech s regulovaným magistrátem 
prostřednictvím měšťanosty), v městech 
s právem municipálním pak způsobem v místě 
obvyklým. t

Jednotlivci mohou činiti námitky proti roz
počtu a podati je písemně županovi do dne, 
kterým se končí lhůta k nahlédnutí, župan 
zapíše je do výkazu a předloží spolu s preli- 
minářem valnému shromáždění municipál
ního výboru.

§ 23 zní:

Municipium rozvrhne k úhradě výloh, které 
nejsou uhrazeny příjmy přicházejícími v úva
hu podle § 22, odst. Ha), b), c) a d) a pří
padně f), zvláštní přirážku, zvanou silniční.

Tato silniční přirážka vyměří se v roce 
předcházejícím onomu, pro nějž jest sestaven 
rozpočet výloh, určitou procentní sazbou na 
základě daní pro území municipia předepsa
ných administrativní cestou, a to na základě 
státní daně pozemkové, domovní daně (třídní 
a činžovní), daně zárobkové — vyjímajíc zá- 
robkovou daň I. třídy lit. a) až d) — daně 
podniků a společností, povinných předkládali 
veřejné účty, báňské daně, úrokové a rentové 
daně (včetně příspěvků k vybavení pozemků 
z dluhů, avšak vyjma všeobecné státní dů- 
chodkové přirážky).

Municipium má současně s rozpočtem určití 
silniční přirážku, kterou dlužno stanovití na 
1 rok, je-li třeba zvláštním usnesením k tomu 
se vztahujícím.

Na každého, i kdyby na něho nepřipadla 
kvóta, vyměřená dle přímé daně jemu přede
psané, má se jakožto municipální silniční při-


