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čís. 11.

Zákon ze dne 28. října 1918 
o zřízení samostatného státu česko

slovenského.

(Veřejně vyhlášen dne 28. října 1918.)

Samostatný stát československý vstoupil 
v život. Aby zachována byla souvislost dosavad
ního právního řádu se stavem novým, aby ne
nastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod 
k novému státnímu životu, nařizuje Národní 
výbor jménem československého národa jako 
vykonavatel státní svrchovanosti toto:

čl. 1. Státní formu československého^ státu 
určí národní shromáždění ve srozumění s Česko
slovenskou Národní radou v Paříži. Orgánem 
jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem 
státní svrchovanosti je Národní výbor;

čl. 2. veškeré dosavadní zemské a říšské 
zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti;

čl. 3. všechny úřady samosprávné, státní 
a župní, ústavy státní, zemské, okresní a ze
jména i obecní jsou podřízeny Národnímu vý
boru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních 
platných zákonů a nařízení;

čl. 4. zákon tento nabývá účinnosti dnešním 
dnem;

čl. 5. Národnímu výboru se ukládá, aby 
tento zákon provedl.

JUDr. AI. Rašín v. r. Ant. Švehla v. r.

JUDr. Fr. Soukup v. r. Jiří Stříbrný v. r.
Dr. Vávro šrobár v. r.

čís. 12.

Nařízení Národního výboru 
československého ze dne 29. října 1918.

(Veřejně vyhlášeno dne 30. října 1918.)

§ I-

Dosavadní militarisace a vojenský dozor 
závodů se zrušují.

§ 2.

Současně povolává Národní výbor veškeré- 
závody, jež dosud byly podřízeny zákonu o vá
lečných úkonech ze dne 26. prosince 1912, č. 236 
ř. z., do služeb československého státu ve smyslu 
tohoto zákona.

§ 3.
Stížnostní komise zřízené nařízením ze dne 

16. března 1917, č. 122 ř. z., pro urovnání pra
covních a mzdových poměrů v těchto závodech 
rozhodují v dosavadním složeni a působnosti, 
věcné i místní až do dalšího rozhodnutí.

§ 4.
Toto nařízení vstupuje ihned v účinnost.

Ant. švehla v. r. Dr. Frant. Soukup v. r. 
Dr. AI. Rašín v. r. Jiří Stříbrný v. r.

Dr. Vávro šrobár v. r.

čís. 13.

Nařízení Národního výboru 
československého ze dne 29. října 1918.

(Veřejně vyhlášeno dne 30. října 1918.)

Všecky umělecké a historické pa
mátky jsou pod ochranou Národního- 
výboru a jeho orgánů. Vývoz jejich a za
vlečení je zakázáno, a to ať se nalézají v ma
jetku veřejném nebo soukromém, ať jsou v ma
jetku svěřenském či korporací či ústavů, nachá
zejí se neb nacházely se v území státu česko
slovenského nebo sem inventárně náležely.

Za překročení tohoto nařízení, bude trestán 
vývozce! i ten, kdo .mu pomáhá, pokutou přimě
řenou ceně věcí, jež měly býti zavlečeny neb 
vyvezeny,.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnešním 
dnem.
Ant. Švehla v. r. Jiří Stříbrný v. r.
Dr. AI. Rašín v. r. Dr. Frant. Soukup v. r.

Dr. Vávro šrobár v. r.
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