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Sbírka zákonů a nařízení
Částka CVIII.

V jídána dne 31. května 1919.

Obsah: (Cis. 271.-273.) 271. Zákon, kterým se mění zákon o prozatímní ústavě. — 272. Nařízení, jímž se pro
vádí zákon ze dne 10. dubna 1919, ě. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků, pokud jde o železniční
zřízence. — 273. Nařízení o provedení § 10. zákona o nejvyšším sondu ze dne 16. dubna 1919, č. 216
Sb. z. a n.

Cis. 271.
Zákon ze dae 23. května 1919,
kterým se mění zákon o prozatímní ústavě.
Na základě usnesení Národního shromážděni
se nařizuje:
Článek I.
Zákon ze dne .13. listopadu 1918, č. 37 Sb.
z. a naň, o prozatímní ústavě mění sc takto:
§ 6 zní:
Národní shromáždění je schopno jednati a
usnášeti se, je-li přítomna alespoň třetina poslan
ců. Usnáší se nadpoloviční většinou přítomných,
Přítomnosti alespoň dvou třetin poslanců a dvou
třetinové většiny přítomných jest třeba ke změně
tohoto zákona, zákona o všeobecných právech
občanů, zákona ze dne 9. listopadu 1918 o osobní
nedotknutelnosti členů Národního shromáždění a
k usnesení o vypovědění války.
K volbě presidenta a ke schválení mezinárodních smluv (§ 10, lit. a) jest třeba přítomnosti
nadpoloviční většiny poslanců a dvoutřetinové
většiny přítomných.
Přítomnosti nadpoloviční většiny poslanců
jest třeba k usnesení podle poslední věty § 11 a
první věty § 16.
§ 7 zní:
Hlavou státu je president republiky, kterého
volí Národní shromáždění (§ 6).
Úřad presidenta trvá až do doby, kdy podle
ústavy konečné nová hlava státu bude zvolena.
& 8 zní:
Je-li místo presidentovo uprázdněno, nebo
ncní-li president s to, aby pro chorobu svůj úřad
vykonával, přísluší výkon jeho práv vládě, která
může jednotlivými úkony pověřit! svého předsedu.
Trvá-li taková choroba déle než měsíc, zvolí
Národní shromáždění náměstka presidentova.
Úřad jeho trvá, dokud překážka neodpadla. •
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Pro volbu náměstka platí totéž, co pro volbu
presidenta republiky.
§ 10 zní:
President republiky:
a) zastupuje stát na venek. Sjednává a ratifi
kuje mezinárodní smlouvy. Smlouvy obchod
ní, dále smlouvy, ze kterých pro stát nebo
občany plynou jakákoli břemena majetková
neb osobní, zejména i vojenská, jakož i
smlouvy, týkající se státního území, potřebují
souhlasu Národního shromáždění;
b) je nejvyšším velitelem vší branné moci;
c) přijímá a pověřuje vyslance;
d) vypovídá podle usnesení Národního shromáž
dění válku a předkládá mu sjednaný mír ke
schválení;
e) má právo veta proti zákonům '(§ 11);
f) jmenuje vysokoškolské profesory, státní úřed
níky, soudce a důstojníky, počínajíc VI. tří
dou hodnostní;
g) má právo prominouti nebo zmírniti tresty
i právní následky trestného činu, odsouzení
nebo trestu, jakož i naříditi, aby trestní ří
zení nebylo zahájeno', anebo zahájené trestní
řízení aby bylo zastaveno^
Každý vládní úkon presidenta republiky vy
žaduje k své udatností spolupodpisu příslušného
odpovědného člena vlády.

§ 10 a}.
President republiky má právo býti přítomen
a předsedati schůzím vlády, vyžádat! si od vlády
; a jednotlivých jejích členů písemnou zprávu o
každé věci, která náleží do oboru působnosti
dotčeného člena vlády.
Má právo' pozvat! vládu nebo jednotlivé její
členy k úřadě.
j
§ 10 b).
;
President republiky občas podává ústně neboS písemně Národnímu shromáždění zprávu o stavu
*1 republiky. Doporučuje mu k úvaze opatření, která,
1 pokládá za nutná a účelná.
J
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§ 11 zní:
tež zákony vyhlášeny do osmi dnů po opětném
President republiky má právo zákon, usne usnesení Národního shromáždění.. Podpisuje je
sený Národním shromážděním, vrátili s připo president republiky, nebo jeho náměstek (§ 8),
mínkami do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl dodán předseda a onen člen vlády, jehož úřad jest po
věřen provésti dotčený zákon.
.vládě.
Je-li místo presidentovo uprázdněno, anebo
Národní shromáždění zákon, presidentem
pokud přísluší výkon jeho práv vládě (§ 8), pod
vrácený, opět projedná. Setrvá-li na svém původ
ním usnesení za přítomnosti nadpoloviční většiny pisuje zaií předseda vlády.
Nařízení podpisují ministerský předseda nebo
poslanců, musí zákon býti vyhlášen.
jeho náměstek a nejméně polovina členů vlády.
§ 14 zní:
Článek 11.
Moc výkonná a nařizovací přísluší vládě, je
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vy
jíhož předsedu a členy (ministry) jmenuje a pro
hlášení.
pouští president republiky.
Jeho výkonem se pověřují veškeří ministři.
Vláda volí ze sebe náměstka předsedova,
který zastupuje předsedu. Kdyby ho ani námě
T. G. Masaryk v. r.
stek nemohl zastupovati, učiní tak věkem nejŠvehla v. r..
.starší člen vlády.
v zastoupení ministerského předsedy a jako
§ 16 zní:
ministr vnitra.
Vláda jest odpovědna Národnímu shromáž Dr. Rašín v. r.
Dr. Stránský v. r.
dění, které může ji vyslovit! nedůvěru. K usne
Staněk v. r„
sení je třeba přítomnosti nadpoloviční většiny
jako ministr veřejných prací a v zastoupení
poslanců a stane se prostou většinou hlasů.
ministra železnic.
Návrh na vyslovení nedůvěry musí býti
ffabrman
v.
r.
Dr. Sotikup v. r.
podepsán nejméně stem poslanců a přikáže se vý
Dr. Hruban v. r.
boru, který o něm podá. zprávu nejdéle do osmi Prášek v. r.
KloSáč v. r.
Stříbrný v. r.
dnů.
Vláda může podaíi v Národním shromáždění
Dr. Winter v. r.
návrh na vyslovení důvěry. O návrhu tom se
Dr. Vrbenský v. r„
jedná, aniž byl přikázán výboru.
Vyslovilo-lí Národní shromáždění vládě ne jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení
důvěru, nebo zamítlo-li vládní návrh na vyslovení ministra veřejného zdravotnictví a tělesné
výchovy.
důvěry, musí vláda podati demisi do rukou pre- ;
sidenta republiky, který určuje, kdo vede vládní
věci do ustanovení nové vlády.
Čís. 272.
§ 17 zní:
Nařízeni vlády republiky Československé
Vláda sídlí v Praze. Rozhoduje ve sboru, je
ze dne 19. května 1919,
muž přítomna musí býti, mimo předsedu nebo
jeho náměstka, nadpoloviční většina členů vlády. jímž se provádí zákon ze dne 10. dubna 1919,
Vláda ve společných- schůzích rozhoduje
č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků,
zejména:
pokud jde o železniční zřízence.
a) o vládních předlohách pro Národní shromáž
dění určených,
TJodlc zmocnění, obsaženého v článcích XVIÍÍ.
b) o všech věcech politické povahy,
až XX. zákona z 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n.,
c) o jmenování úředníků, soudců a důstojníků, vydávají se tato ustanovení:
pokud je vyhrazeno ústředním úřadům, neb
'
§1.
o návrzích na jmenování funkcionářů, které
je vyhrazeno presidentovi republiky.
Zákon z 10, dubna 1919, čís. 207 Sb. z. a n.,
kterým se mění zákony o úrazovém pojištění děl
§ 18 zní:
President republiky stanoví, po návrhu před níků, nabývá, pokud jde o zřízence podniků že
sedy ministerstva, který z členů vlády (ministrů) lezničních, účinnosti dne 1. června 1919.
řídí jednotlivé úřady, zřízené k obstarávání nej§ 2.
vyšší správy státní, a za ně odpovídá.
Správy podniků železničních, jejichž zřízenci
,
§ 19 zní:
nebyli podle § 4 zákona úrazového zproštěni po
/• Zákony budtež vyhlášeny do osmi dnů po jistné povinnosti, jsou povinny podati do 14 dní,
uplynutí lhůty, v § 11 uvedené, neužije-ii president počítaje ode dne vyhlášení tohoto nařízení, pří
republiky práva v prvé větě § 11 stanoveného. slušné územní úrazové pojišťovně oznámení, sta
V případě uvedeném v poslední větě § 11 buc- novené v § 18 zákona úrazového.

