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Zákon ze dne 30. června 1921
o ochraně hraničních mezníků a trigonometri

ckých značek.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Kdo úmyslně a neoprávněně přemístí, od
straní, zničí nebo neznatelným učiní mezník, 
značkový kámen neb jiné zařízení určené 
k přesnému stanovení hranic státu a vedení 
jich v patrnosti, jakož i ten, kdo úmyslně a 
bez předchozího schválení příslušného úřadu 
(§§ 6 až 8 zákona o státních hranicích) změ- 
ní povahu, tvar, polohu nebo směr břehu a 
řečiště vod, jež tvoří hranici státu, dopouští 
se, nejde-li o čin přísněji stíhaný, přečinu a 
potrestán budiž tuhým vězením od jednoho 
měsíce do jednoho roku.

§ 2.

Kdo činu v §u 1 uvedeného dopustí se z ne
dbalosti, je vinen přestupkem a potrestán 
budiž vězením od tří dnů do tří měsíců.

§ 3.

Přestupku se dopouští a Vezením od jed
noho týdne do šesti měsíců potrestán budiž 
ten, kdo úmyslně a neoprávněně poškodí neb 
jiným způsobem poruší znaky v §u 1 uvedené, 
aniž se tím dotkne patrnosti hranice.

§ 4.

Pachatel budiž potrestán za přestupek pe- 
něžitým trestem od jednoho sta do deseti tisíc 
Kč, jestliže čin v §u 3 uvedený spáchal z ne
dbalosti.

§ 5.

Pro přestupek budiž potrestán:

1. Vězením od jednoho týdne do čtyř mě- 
Slců, kdo úmyslně a neoprávněně přemístí, 
odstraní, zničí nebo neznatelným učiní:

a) hraniční znak zemský, municipální, 
obecní (katastrální),

b) triangulační výtku nebo zajištěný tri
angulační kámen a značku tak, že učiní 
je nepotřebnými pro zeměměřičské 
účely;

254. 2. vězením od tří dnů do tří měsíců, kdo 
úmyslně a neoprávněně poškodí neb jiným 
způsobem poruší:

a) hraniční znak zemský, municipální, 
obecní (katastrální) takovým způso
bem, že patrnost hranice nebyla do
tčena,

b) triangulační výtku nebo zajištěný tri
angulační kámen a značku tak, že lze 
jich ještě použiti.

§ 6.

Pachatel budiž pro přestupek potrestán pe
něžitým trestem od padesáti do pěti tisíc ko
run, jestliže spáchal činy v §u 5 uvedené z ne
dbalosti.

§ 7.

Článek zákonný XLI. z roku 1891 se zru
šuje.

§ 3.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení a provede jej ministr spravedlnosti a 
ministr národní obrany.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.

Dr. Popelka v. r.

Husák v. r.

255.'
Zákon ze dne 24. června 1921,

kterým se zavádí 24hodinové počítání času.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

V.

Pro službu vojenskou a pro podniky slou
žící veřejné dopravě (železnice, paroplavbu, 
poštu, telegrafy, telefony a pod.) zavádí se 
počínaje dnem 1. června 1921 24hodinové po
čítání času tím způsobem, že hodiny počítají 
se od půlnoci k půlnoci.

§ 2.

Vláda se zmocňuje zavěstí nařízením toto 
počítání času i v ostatních oborech života ve 
státě.
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Zákon tento stává se ihned účinným a pro
vedou jej všichni členové vlády.

T. G. Masaryk v. r. 

černý v. r.
Dr. Burger v. r. Ur. Gruber v. i 
Dr. Brdlík v. r. Dr. Popelka v. r.
Dr. Procházka v. r. Dr Kovařík v. r.
Dr. šusta v. r. D:\ Patka v. r.
Dr. Beneš v. r. Husák v. r.

Dr. Hotowetz v. r.,
též za ministra Hanačíka.

Dr. Fajnor v. r., 
též za ministra Dra Micuru.

Sbírka zákonů

§ 3.

256.
Zákon ze dne 30. června 1921

o ochraně dětí v cizí péči a dětí neman
želských.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Ministr sociální péče se zmocňuje, aby, ne
dotýkaje se jiných zákonných ustanovení, na
řízením určil:

1. že mohou býti děti do 14 let dány a při
jaty do cizí péče (ošetřovanci, schovanci), po 
případě i dále v ní ponechány a podrženy jen 
s odvolatelným povolením orgánu k tomu 
ustanoveného;

2. jak se má dozírati na výše uvedené děti, 
jakož i na děti nemanželské do 14 let v péči 
vlastních rodičů, a jak děti ty míti v patr
nosti ;

B. které osoby jsou způsobilé býti dozorci 
dětí v cizí péči a dětí nemanželských;

4. kdo tyto osoby jmenuje;

o. jaké odvolací právo přísluší pěstounům 
a rodičům proti dozorčím osobám.

§ 2.

Osoby, pověřené dozorem na děti v cizí péči 
a na děti nemanželské, mají právo za tím úče-

a nařízení, č. 256.

lam proMížeti byty pěstounů nebo rodičů, 
místnosti dětem k pobytu určené, jakož i děti 
samy, a žádati na pěstounech, rodičích a čle
nech jejich domácností, aby jim podle pravdy 
podávali vysvětlení o poměrech dětí, o jejich 
umístění, výživě, ošetřování a výchově, jakož 
i aby děti jim, nebo lékaři jimi označenému 
na určitém místě pravidelně předváděli. Děti 
do dvou roků je nutno předváděti lékaři ve 
lhůtách dozorčí osobou stanovených.

Soudy poručenské a jiné příslušné úřady 
jsou povinny v mezích své pravomoci zjednati 
tomuto oprávnění osob dozorčích podle po
třeby průchod.

§ 3.

a) Kdo dítě své do cizí péče dá nebo cizí 
dítě do své péče přijme bez předepsaného 
povolení, nebo

b) kdo v péči té dítě ponechá nebo podrží, 
ač dané mu povolení bylo odvoláno nebo 
pozbylo již platnosti, aniž o ně znovu za
žádal, jakož i

c) kdo podmínek v povolení obsažených ne
dbá,

d) kdo poruší povinnosti, uložené jemu podle 
§ 2, odst. 1., tohoto zákona,

e) kdo opomene hlásiti, co bude nařízeno ku 
provádění tohoto zákona, a kdo při tomto 
hlášení nebo při vysvětlení dávaném oso
bám dozorčím učiní vědomě údaje ne
správné,

trestán bude, pokud to není trestný 
čin, který dlužno trestati podle zákona 
trestního, pro přestupek politickými sprá
vami první stolice pokutou do 1000 korun 
nebo vězením do 1 měsíce. Spojití pokuty 
s trestem na svobodě je přípustno. Zamě- 
ní-li se nedobytná pokuta v trest vězení, 
nesmí převyšovati sazby pro ně stanovené.

§ 4.

Orgány správy autonomní jsou povinny 
spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.

§ 5.

Všechna právní jednání, podání, listiny a 
protokoly, jichž je třeba ku provádění tohoto 
zákona, jsou osvobozeny od kolků a poplatků 
přímých.

§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem prohlá- 
\ sem.


