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Príloha č. 3 zákona č. 574/1990 Zb.

Preh¾ad rezerv štátneho rozpočtu federácie

v tisícoch Kčs

Rozpočtová rezerva vlády ČSFR 500 000

Účelová rezerva Federálneho zhromaždenia 50 000

Účelová rezerva na nepredvídaný ekonomický vývoj v národnom hospodárstve 4 200 000

Rezervy spolu 4 750 000
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Z Á K O N
České národní rady

ze dne 18. prosince 1990

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů 
státní správy České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

(1) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy
České republiky:

a) ministerstvo výstavby a stavebnictví,
b) ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.

(2) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů
a dalších obecně závazných právních předpisů
přechází

a) z ministerstva výstavby a stavebnictví

1. ve věcech investičního rozvoje na mi-
nisterstvo pro hospodářskou politiku
a rozvoj,

2. v ostatních věcech na ministerstvo prů-
myslu,

b) z ministerstva strojírenství a elektrotechniky

1. ve věcech těžby, úpravy a zušlech�ování rud
a magnezitu na ministerstvo pro hospo-
dářskou politiku a rozvoj,

2. v ostatních věcech na ministerstvo prů-
myslu,

c) z ministerstva práce a sociálních věcí

1. ve věcech sociálního školství na mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

2. ve věcech zdravotně sociální péče o zdra-
votně postižené občany na ministerstvo
zdravotnictví,

d) z ministerstva zdravotnictví ve věcech zdra-
votnické výroby na ministerstvo průmyslu,

e) z ministerstva vnitra
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