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Sbírka zákonů a nařízení
v

Cástlsa LiVliS-. Vydána dne 8. května 1920.

0>*sali: (Cis. 315.—320.) 315. Zákon o zřízení Českosiovenskélio úřadu plavebního. — 316. Zákon o vlajce 
a rejstříku lodi námořních. — 317. Zákon, kterým se. doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, čís. 94 
Sb. z. a n„ o platech ministrů. — 318. Zákon o čestném daru prvnímu presidentu Československé 
republiky. — 319. Zákon o náhradí předsedům, místopředsedům a členům sněmovny. — 320. Zákon 
o opatřenich k provedení 2. odst, §u 63 ústavní listiny.

Cis. 315.

Zákon ze Sne 15. dubna 1920 
o zcizeni Československého úřadu plavebního.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K obstarávání věcí, týkajících se plavby 
.vnitrozemské a námořní, zřizuje se Českosloven
ský úřad plavební v Praze.

Činnost československého úřadu plavebního 
íe správní a rozhodovací, a to:
a) ve věcech technických, technicko-adminístra- 

tivních a jich se týkajících právních,
b) ve věcech obchodních a jich se týkajících 

právně-administrativních.
Podrobné vymezení působiiosti stanoveno 

bude vládním nařízením.
§ 3.

Československému plavebnímu úřadu pod
řizují se poříční úřady plavební pro Jednotlivé 
oblasti vodních cest a expositury zřízené pádle 
potřeby pro jednotlivé trati jejich.

Tyto úřady jsou výkonnými*orgány Česko
slovenského plavebního úřadu a působí zámveři 
Jako plavební úřady l. stolice, pokud českosloven
ský úřad plavební nerozhoduje sám v I. stolicí 
Podle zvláštních zákonů.

§ 4.
Nejvyšším úřadem řídícím a rozhodovacím 

ve věcech naznačených v § 2, sub a), jest mini
sterstvo veřejných prací, ve věcech sub b) mini
sterstvo obchodu, pokud nerozhodují podřízené 
instance konečně podle zvláštních zákonů. Pokud 
Při rozhodování a odvoláních má býti slyšeno ve 
věcech sub a) ministerstvo obchodu a ve věcech 
sub b) ministerstvo veřejných prací, ustanoveno 
bude vládním nařízením.

Pokud československé přístavní úřady pla
vební v cizině budou podřízeny Československé
mu plavebnímu úřadu a pokud zastupitelským 
úřadům zahraničním, bude stanoveno vládním 
nařízením.

§ 5.
Ministru veřejných prací se ukládá, aby v do

hodě s ministrem obchodu provedl jednotnou 
organisaci těchto úřadů (§§ 3 a 4) I. stolice.

§6. .

Zákonem tímto nemění se nikterak přísluš
nost vyhrazená ostatním ministerstvům podle 
platných ustanovení. Příslušnosti té jest dbáti i při 
nařízení podle §§ 2 a 4 tohoto zákona.

Zákon nabývá účinnosti dnem prohlášeni. 
Zároveň pozbývá platnosti zákon ze dne 23. čer. 
vence 1919, č. 474 Sb. z. a n.

§ 7.
Provedením zákona pověřuje se ministr ve

řejných prací v dohodě s ministrem obchodu.

T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Hampl v. r.

Čís. 316.

Zákon ze dne 15. dubna 1920 
o vlajce a rejstříku fodí námořních.

Národní shromáždění republiky Českosloven
ské usneslo se na tomto zákoně:

I.
O československé národnosti námořních lodí á 

vlajkovém právu,
§ 1.

Námořní vlajka československá jest zevním 
znakem námořních lodí československé národno- 
sb a jest v barvách a v jejich složení i poměrech 
totožná s vlajkou státní.
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