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206. Zákon, kterým se mění jednací řád pro senát.

205.
Zákon ze dne 9. května 1922,

kterým se mění jednací řád pro poslaneckou 
sněmovnu.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

i 1-
Místo třetí věty §u 82 zák. ze dne 15. dub

na 1920, čís. 325 Sb. z. a n., nastupují tato 
ustanovení:

„Poslanci mohou užívat! vlaků všech dru
hů, kterékoliv třídy, všech i soukromých 
drah, ať jsou v provozu státním nebo ve 
vlastní režii, malodrah a drah elektrických, 
osobních autobusů poštovních a lodí doprav
ních v obvodě státním až do konce kalendář
ního roku, v němž byli členy poslanecké sně
movny. Za použití to zaplatí poslanecko 
státní pokladny každoročně peníz 2000 Kč a, 
stal-li se členem, poslanecké sněmovny po prv
ním červenci, za zbývající část roku peníz 
1000 Kč.

Ministr železnic rozhodne, zda a jaká část 
z tohoto obnosu připadne soukromým drahám 
a dopravním společnostem lodním. Jízdní lí
stek je prost kolku a poplatků."

§ 2.

Zákon počne účinkovat! v den vyhlášení. 
Provede ho ministr železnic.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Šrámek v. r.

206.
Zákon ze dne 28. června 1922,

kterým se mění jednací řád pro senát.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Místo třetí věty §u 81 zák. ze dne 15. dub
na 1920, čís. 328 Sb. z. a n., nastupují tato 
ustanovení:

„Senátoři mohou užívati vlaků všech dru
hů. kterékoliv třídy, všech i soukromých 
drah, ať jsou v provozu státním nebo ve 
vlastní režii, malodrah a drah elektrických, 
osobních autobusů poštovních a lodí doprav
ních v obvodě státním až do konce kalendář
ního roku, v němž byli členy senátu. Za po
užití to zaplatí senátor do státní pokladny 
každoročně peníz 2000 Kč a, stal-li se členem 
senátu po prvním červenci, za zbývající část 
roku peníz 1000 Kč.

Ministr železnic rozhodne, zda a jaká část 
z tohoto obnosu připadne soukromým dra
hám a dopravním společnostem lodním. 
Jízdní lístek je prost kolku a poplatků."

§ 2.

Zákon počne účinkovat! v den vyhlášeni. 
Provede jej ministr železnic.

T. G. Masaryk v. r.
Dr. Beneš v. r.

Šrámek v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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