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Cis. 450.

Opatře aí Stálého výboru Národního shro-
t máždění republiky Cjeskoslaveaské podle 

§ 54 ú tavní listiny 
zq dne 23. července 1320 

o inkorporaci Vitorazska a Valčicka.

Stálý výbor Národního shromáždění repu
bliky Československé usnesl se podle § 54 ústavní 
listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., na 
tomto opatření:

§ 1.

Podle ustanovení či. 27 mírové smlouvy, 
která byla uzavřena mezi mocnostmi spojenými 
a sdruženými a mezi Rakouskem v Saint- 
Qermain-en Laye dne 10. září 1919 a nabyla pů
sobnosti dne 16. července 1920, kdy sepsán byl 
první protokol o uložení ratiíikáčních listin, roz
šiřuje stát československý svou suverenitu na 
část Vitorazska a Valčicka v hranících, které bu
dou definitivně určeny mezinárodní komisí na zá
kladě uvedené mírové smlouvy a podle jejích usta
novení..

Š 2.
Dnem. kdy bude území v § 1 uvedené za

bráno Československou républkou, rozšiřuje se 
působnost mezinárodních smluv, Zákonňv a na
řízení, platných v Československé republice, na 
inkorporovaná území, označená v § 1. a zrušují 
se právní-předpisy, které byly na oněch územích 
dosud v platnosti.

§ 3.

Jednotlivá ministerstva se zmocňují, aby na 
dobu přechodnou, nejdéle však, na dobu 6ti mě
síců, na zmíněných územích uznala nebo strpěla 
právní akty a právní zařízení provedená podle 
práva rakouského, pokud by-nebylo lze těch kte
rých právních předpisů nebo zařízení českoslo
venských uvésti tam v život.

§ 4.

Vláda se zmocňuje, by provedla v územích 
inkorporovaných všechna opatření, potřebná 
k zachování právního řádu, k zavedení řádné 
správy a řádného soudnictví a by vydala cestou 
nařizovací bližší předpisy k tomu směřujíc#.

§ 5.

Toto opatření Stálého výboru podle § 54 
ústavní listiny nabývá úč nnosti dnem vyhlášení.

§6.

Provedením opatření tohoto pověřují se 
všichni ministři.

T. G- Masaryk v. r- 
Švehla v. r.,

jako náměstek nepřítomného ministerského před
sedy, jako ministr vnitra a v zastoupení nepří

tomného ministra zahraničních věcí.
Dr. Hotowetz v. r. Dr. Engliš v. r. 

Staněk v. r„
jako ministr pošt a telegrafů a v zastoupení ne
přítomného ministra veř. zdravotnictví a těl. vý
chovy, zároveň správce ministerstva pro sjed

nocení zákonodárství a správy.
Sonntág v. r„

jako ministr obchodu a správce ministerstva 
zemědělství.

Stříbrný v. r„
jako ministr železnic a v zastoupení nepřítomného 

ministra veřejných prací.

Dr. Winter v. r.,
jako ministr sociální péče a v zastoupení ne
přítomných ministra spravedlnosti a ministra 

školství a národní osvěty.

Dr. Markovič v. r. Dr. Dérer v. r.
Johanis v. r.
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