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Nařízení vlády republiky Československé 
ze dne 9. června 1921,

kterým se vydávají přechodná ustanovení 
policejně-právní o cestovních pasech.

' Na základě císařského nařízení ze dne 6. 
listopadu 1865, č. 116 ř. z., a uherského zá
konného článku VI. z roku 1903 nařizuje se:

215. do každé obce hlásiti se u místního policej
ního úřadu, na Slovensku a v Podkarpatské 
Rusi v malých a velkých obcích u obecního 
(obvodního) notáře, v městech u městského 
policejního kapitána. Před odchodem jsou 
povinni u téhož úřadu se odhlásili.

Hlášení a odhlášení vyznačí se v cestov
ním pase.

§ 5. .

§ I-

Ke každému překročení hranic republiky 
Československé jest třeba cestovního pasu.

§ 2.

Cestovní pas musí obsahovat! tyto údaje: 
jméno a příjmení, státní příslušnost, za
městnání, místo a datum narození, bydliště, 
popis osoby a její podpis, pro které země 
platí a na jakou dobu. Pas budiž dále opatřen 
věrnou fotografií osoby, pro niž jest 
vydán. Pasy vydávají se ve formě knížek 
15‘5 X 10'5 cm o 32 stránkách; úprava 

•/. čtyř prvých stránek jest zobrazena v pří- 
' loze.

Pro každou osobu jest vy dat i pas zvláštní, 
avšak manželka a vlastní děti mladší 15 let 
mohou býti zapsány na pase osoby, s níž ce
stují. Je-li zapsána manželka, musí býti při
pojena též její fotografie.

Pas může býti vydán nejdéle na dobu 
dvou let.

§3.
Cizinci mohou překročiti hranice repu

bliky československé jen na základě pasu vy
hovujícího požadavkům § 2 a opatřeného pro 
cestu do zdejšího státu visem příslušného 
zahraničního úřadu republiky českoslo
venské. Cizincům v tuzemsku trvale usa
zeným může však při cestách do ciziny dáti 
visum k návratu do zdejšího státu okresní 
správa politická místa jejich pobytu. Visa 
dávají se nejdéle na dobu jednoho roku.

Cizinci v tuzemsku trvale nebo přechodně 
se zdržující musí dáti vidovati svůj pas 
okresní politickou správou místa svého po
bytu, pokud není již opatřen visem Česko
slovenského úřadu zastupitelského.

§ 4.
Cizinci přibyvší do československé re

publiky jsou povinni do 24 hodin po příchodu

Přednostové politických úřadů II. stolice, 
na Slovensku zplnomocněný ministr, v Pod
karpatské Rusi šéf civilní správy, stanoví, 
kde lze hranice překročovati a jakým způ
sobem se pasová kontrola provádí. Mohou 
dále stanovití úlevy pro pohraniční styk. 
Dokud se tak nestane, platí ustanovení do
savadní.

§ 6.

Kde se v nařízení tomto mluví o okresních 
správách politických, rozumí se tím na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi administra
tivní vrchnost I. stolice.

§ 7.

V místech, kde jsou zřízeny státní bezpeč
nostní úřady, obstarávají tyto úřady funkce 
příslušející okresním správám politickým, 
jakož i podle § 4 místním policejním úřadům.

§ 8.

Nařízení toto stává se účinným dne 1. čer
vence 1921 a platí do konce roku 1928. Pro
vedení jeho přísluší ministru vnitra v do
hodě se zúčastněnými ministry.

Veškerá policejně-právní nařízení týkající 
se pasů, jež byla vydána po 28. červenci 
1914, jsou zrušena.
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