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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 roz-
poutala se lítice válečná, věřil a doufal, že nyní konečně dojíti musí své svo-
body 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 Českoslo-
venské republiky, Tomáši Masarykovi. (Členové Národního shromáždění 
povstávají. Volání: Sláva! Ať žije! Dlouhotrvající, nadšený potlesk.) Posílá-
me mu srdečný dík za všechno, co vykonal pro naši samostatnost. Děku-
jeme srdečně za všecko, co s tak neobyčejným přímo mistrovstvím pod-
nikl 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 obdi-
vuhodnou schopnost v organizaci našich vojsk, a děkujeme všem jejich 
pomocníkům. [...]

A proto poděkujme všem, kteří zde u nás doma dovedli trpět s hlavou 
vztyčenou a nepokořenou, všem těm, kteří se nelekali hrozeb šibenicemi 
a žaláři, všem, kteří bez strachu a bázně, s největším nebezpečím obětovali 
všechno, aby s našimi bratry za hranicemi udržovali stálé spojení (Dr. Bou-
ček: Sláva dr. Šámalovi!) – ano, sláva dr. Šámalovi! [...]

Chceme býti hodni své svobody a jest naší pevnou vůlí, aby Česko-
slovenská republika byla zemí opravdově demokratické svobody, kde by 
nebylo utiskovaných ani politicky, ani národně, ani sociálně (Výborně! 
Potlesk). Pevně a nezlomně trváme však na tom – poněvadž je to prohlá-
šení nás všech, dovolte, abych to přečetl – aby neporušen zůstal staletou 
historií posvěcený celek zemí českoslovanských (Výborně!) a za žádnou 
cenu nevzdáme se spojení se svými bratry Slováky (Shromáždění povstá-
vá, aklamujíc Slováky), kteří nejlépe vědí, že národ náš miluje je upřímnou, 
bratrskou láskou se všemi jejich zvláštnostmi, s jejich krásným svérázem 

Zákon
vydaný Národním výborem dne 28. října 1918

Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby zachována byla sou-
vislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmat-
ky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, Národní 
výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchova-
nosti nařizuje:

Článek I.
Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozu-
mění s Československou Národní radou v Paříži jako orgánové jednomyslné 
vůle národa. Než se tak stane, vykonává statni svrchovanost Národní výbor.

Článek II.
Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony zůstávají prozatím v platnosti.

Článek III.
Všecky úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okres-
ní, 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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