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První zákon Československa
připravený Aloisem Rašínem a přijatý Národním výborem
na zasedání v Obecním domě v Praze dne 28. 10. 1918
Připravil Jan Bílek
Fotograﬁi manifestačního shromáždění na prostranství pod balkonem
Národního divadla na Tylově náměstí v Praze při vzniku Československa
v říjnu 1918 poskytla pro účely konference Česká tisková kancelář. O
originál archivní kulturní památky První zákon ze dne 28. října 1918
(rukopis A. Rašína s podpisy dalších členů Národního výboru) pečuje
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Karel Kramář
„Slavné Národní shromáždění! Z příkazu Národního výboru zahajuji
Národní shromáždění. Nám všem dmou se prsa radostí, hrdostí a pýchou
nade vším, co v hrozné válce dokázal náš národ. Od první chvíle, kdy rozpoutala se lítice válečná, věřil a doufal, že nyní konečně dojíti musí své svobody a samostatnosti. Hrdinou války byl náš československý lid. [...]
Jak šťasten jest náš národ, že měl tolik hrdinů ve chvíli dějinné! Přede
všemi, kteří za svobodu vlasti dali život, hluboce se skláníme (členové
Národního shromáždění povstávají) a všem našim hrdinům, kteří nám
zůstali, posíláme svůj vroucí pozdrav, svůj vřelý obdiv a nekonečnou
vděčnost národa! (Výborně! Sláva! bouřlivý potlesk.) [...]
Svůj vřelý pozdrav posíláme, doufám, prvnímu prezidentu Československé republiky, Tomáši Masarykovi. (Členové Národního shromáždění
povstávají. Volání: Sláva! Ať žije! Dlouhotrvající, nadšený potlesk.) Posíláme mu srdečný dík za všechno, co vykonal pro naši samostatnost. Děkujeme srdečně za všecko, co s tak neobyčejným přímo mistrovstvím podnikl pro zjednání naší samostatnosti náš ministr zahraničních záležitostí
dr. Beneš (Výborně! Dlouhotrvající potlesk), děkujeme našemu ministru
vojenství dr. Štefánikovi (Výborně! Hlučný potlesk), který osvědčil tak obdivuhodnou schopnost v organizaci našich vojsk, a děkujeme všem jejich
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Článek III.
Všecky úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecni jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují
a jednají dle dosud platných zákonů a nařízení.
Článek IV.
Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.
Článek V.
Předsednictvu Národního výboru se ukládá, aby tento zákon provedlo.
Dáno v Praze dne 28. října 1918.
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