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§ 11.

President republiky má právo zákon usne
sený Národním shromážděním vrátili do osmi 
■dnů po usnesení k novému projednání. Setrvá-li 
Národní shromáždění na svém původním usne
sení, musí zákon byti vyhlášen.

§ 12.
President republiky slíbí píed Národním shro

mážděním na svou čest a svědomí, že bude dbáti 
blaha republiky a lidu a šeířiti zákonů.

Jak se vyhlašují rozsudky.

§ 13.
Rozsudky a nálezy soudů vyhlašují se jmé

nem republiky.

O moci výkonné a n a ř i z o v a c í.

Š M

Moc výkonná a nařizovací přísluší ITčlenné 
vládě, jejíž předsedu a členy (ministry) volí Ná
rodní shromáždění.

Vláda volí ze sebe náměstka předsedova, 
který zastupuje předsedu.

§ 15.
Předseda a členové vlády slíbí před Ná

rodním shromážděním na svou čest a svědomí, 
že své povinnosti svědomitě a nestranně budou 
konati a zákonů šetřiti.

Žádný člen vlády nesmí býti členem správní 
neb dozorčí rady akciových společností, nebo 
jednatelem společností s ručením obmezeným, 
které podléhají dani výdělkové podniků k veřej
nému účtování povinných.

-§ 16.

Vláda jest odpovědna Národnímu shro
máždění, které ji muže za přítomnosti aspoň polo
viny poslanců prostou většinou hlasů odvolat!, 
což se stane vyslovením nedůvěry.

Návrh na vyslovení nedůvěry musí býti po- 
depsán nejméně jednou čtvrtinou poslanců a při
káže se nejprve výboru.

.§ 17.

Vláda sídlí v Praze. Rozhoduje ve shro
máždění, jemuž přítomno musí býti aspoň deset 
členů, předsedu nebo jeho náměstka v to po
čítaje.

Vláda rozhoduje ve společných schůzích:
a) o vládních předlohách pro Národní shro

máždění určených,
b) o všech věcech politické povahy,
c) o jmenování úředníků, pokud jmenování

ústředním úřadům nebo presidentovi repu-
bliky je vyhrazeno.

Sis.
Vláda určí, který ze členů (ministrů) řídí 

a odpovídá za jednotlivé úřady zřízené k obsta
rávání nejvyšší správy státní.

'? 19.
Zákony musí býti vyhlášeny do osmi dnů po 

usnesení Národním shromážděním, s výhradou 
případu § 11., 1. věta. Podepisuje je president re
publiky, předseda a onen člen vlády, jehož úřad 
je pověřen provedením dotyčného zákona.

Mešká-li president mimo hranice státu, anebo 
je-li místo jeho uprázdněno, podepisuje zaň před
seda vlády.

Nařízení, podepisují ministerský předseda 
a nejméně devět ministru.

§ 20.

Všecky akty moci výkonné a nařizovací 
dosud předsednictvem Národního výboru pro
vedené se schvalují.

§ 21.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy

hlášky.

Dr. Frant. Soukup v. r. Ant. ŠveMa v. r. 

Jiří Stříbrný v. r. Dr. Alois Rašín v. r.
Dr. Vávro Šrobár v. r.

Cis. 38.

Zákon ze dne 13. listopadu 1918,
jimž se zřizuje zemský správní výbor.

Národní výbor československý nařizuje:

§ 1.
Zemská správní komise, zřízená císařským 

patentem ze dne 26. července 1913, čis. 36 z. z. 
a vyhlášením ministra vnitra zc dne 27. září 1918, 
čís. 66 z. z., se zrušuje.

s O

Pro výkon prací, jez byly přikázány dosa
vadními zákony zemskému výboru království 
Českého, zřizuje se zemský správní výbor.

§ 3.
Zemský správní výbor skládá se z předsedy, 

a osmi členů dle klíče, jak vznikl Národní výbor. 
Předseda může si jmenovati náměstka. Předsedu 
a členy jmenuje na dobu jednoho roku Národní 
shromáždění, které má právo sprostiti je jejich 
úřadu.

Národní shromáždění není vázáno voliti před
sedu a členy zemského správního výboru ze 
svého středu.
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§ 4.
Předseda zemského správního výboru má 

roční plat 20.000 K, členové 12.000 K z prostředků 
zemských.

§ 5.
Jinak platí pro zemský správní výbor před

pisy zemského zřízení a instuikce pro zemský 
výbor usnesená sněmem království Českého. 
Změny této insrukce, o nichž se usnese zemský 
správní výbor, schvaluje Národní shromáždění.

§ 6.
Zemští úřednici a zřízenci budou převzati na 

účet zemského fondu do služeb státu česko
slovenského za výhrady předpisů zákona o pře
vzetí státních úředníků a zřízenců, který bude 
vydán Národním shromážděním.

š 7.
Národnímu shromáždění se vyhrazuje pře- 

vzíti jednotivá odvětví zemského správního vý
boru do správy státní.

Zákon teno nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

Ant. Švehia v. r. Dr. K- Kramář v. r.
Dr. Frant. Soukup v. r.

Čís. 39.

Zákon ze dne 13. listopadu 191S

o rozpuštění sboru obecních starších hlavního
města Prahy a zřízení správního sboru.

§ 1.
Sbor obecních starších hlavního města Prahy 

se rozpouští, poněvadž resignacemi a úmrtím se 
stal nynější sbor obecních starších nezpůsobilým 
k usnášení.

§ 2.

Na jeho místo ustanovuje se správní sbor 
hlavního města Prahy, jehož pravomoc a působ
nost jést táž, jaká obecním řádem pražským ze 
dne 27. dubna 1850, č. 85 z. z. a v. v. a ostatními 
příslušnými zákony vyhrazena jest sboru obec
ních starších hlavního města Prahy.

§ 3.
Správní sbor hlavního města Prahy má 49 

členů, jmenovaných státní, mocí výkonnou.
§4. ;-

Správní sbor hlavního města Prahy volí se 
svého středu lóčlennou městskou správní radu, 
jejíž právomoc a působnost jest táž, jaká obec
ním řádem pražským ze dne 27. dubna 1850, č. 85 
z. z. a v. v. a ostatními příslušnými zákony yy- 
hražena jest radě městské.

Správní sbor hlavního města Prahy volí ze 
svého středu tři náměstky. Předsedu jmenuje 
Národní výbor.

§ 6.
Aby správní sbor hlavního města Prahy 

činiti mohl platná usnesení, musí nejméně 
24 členů sboru schůze se súčastniíi.

§ 7
Má-li se obecní majetek nebo statek vyšší 

ceny 20.000 K zciziti, pachtovní smlouva o roční 
činži vyšší- 2000 K nebo na více než 6 let uza
vřití, má-li se půjčkou, zástavou nebo rukojem- 
stvím uvaliti na obec nebo ústavy obecní zá
vazek nový, k tomu všemu jest třeba, aby byly 
přítomny dvě třetiny členů správního sboru 
a aby pro to hlasovalo nejméně 25 členů sboru. 
(Zákon ze dne 22. března 1889, č. 20 z. z.)

§' 8.

Aby městská správní rada hlavního města 
Prahy činiti mohla platná usnesení, potřebí jest, 
aby bylo přítomno nejméně 8 členů a v případech 
§§ 123. a 124. obecního řádu pražského ze dne 
27. dubna 1850 nejméně 12 jejích členů.

§ 9.
Do správních a dozorčích rad obecních 

ústavů a podniků, jakož i do poradních komisí 
mohou být povoláni též obyvatelé pražští, kteří 
nejsou členy Správního sboru hlavního města 
Prahy, při čemž co do otázky, jak toto povolání 
státi se má, jest se říditi dosavadními předpisy.

§• 10.
Zákon tento vstupme ihned v účinnost.

Dr. Frant. Soukup v. r. Dr. K. Kramář v. r. 
Dr. Vávro Šrobár v. r. Ant. Švehia v. r.

Čís. 40.

Zákon 20 dne 13. listopadu 1913 
o zřízení zvláštního úřadu (ministerstva) pro 

správu pošt, telegrafů a telefonů.

Národní výbor nařizuje:
§ 1.

Z úřadu ministerstva pro správu obchodu, 
průmyslu a živností vylučují se pošty, telegrafy 
a telefony a zřizuje se pro tento ohoř správy, 
zvláštní úřad (ministerstvo) pro správu pošt, 
telegrafů a telefonů.

§ 2.
Zákon tento nabývá účinností dnem vy

hlášení.
Dr. Alois Rašín v. r. Dr. K. Kramář v. r. 
Dr. Frant, Soukup v. r. Ant. Švehia v. r. 

Dr. Vávro Šrobár v. r.

Z místodržitelské knihtiskárny v Praze.


