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tohoto zákona. Tím mění se § 38 zákona č. 
329/1921, a čl. L, § 1, č. 14 zákona ze dne
6. února 1920, č. 117 Sb. z. a n. o zavedení a 
vybírání obecních platů a dávek v obci hlav
ního města Prahy.

Závěrečná ustanovení.

§ 26.
Poplatníci, kteří jsou povinni obstarávali 

dopravu motorovými vozidly za náhradu, sta
novenou smlouvou nebo úředním tarifem, mo
hou žádali, aby náhrada byla přiměřeně upra
vena se zřetelem na zvýšení daňového bře
mene, vzniklé tímto zákonem.

§27.
Kdy zákon tento nabude účinnosti, stanoví 

vládní nařízení.

§ 28. .
Provedením zákona pověřují se ministři 

financí a veřejných prací v dohodě s ostatními 
zúčastněnými ministry.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.

Dr. Peroutka v. r.
za ministra Dr. Engliše.

Dr. Spina v. r.

117.
Zákon ze dne 14. července 1927

o potulných cikánech.

Národní shromáždění republiky ^ Českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.
Za potulné cikány podle tohoto zákona po

kládají se cikáni z místa na místo se toulající 
a jiní tuláci práce se štítící, kteří po cikánsku 
žijí, a to v obojím případě i tehdy, mají-li po 
část roku — hlavně v zimě — stálé bydliště.

§2.
(t) Potulní cikáni se sepisují a vedou v pa

trnosti jak určí vládní nařízení.
(2) Potulní cikáni jsou povinni na vyzvání 

k soupisu takovému se dostaviti a udávati při 
něm správná osobní data (přezdívky) svá 
i osob, s nimiž se potulují.

§3.
(1) Bezpečnostní úřady a orgány mohou 

ke zjištění totožnosti prováděti u potulných 
cikánů kdykoli zjišťování anthropometrická, 
daktyloskopická i jiná, zejména zvláštních 
známek (jizev, vad, tetování a pod.) a při- 
kázati jim, aby po dobu, než jejich totožnost 
bude zjištěna, nejdéle však po 14 dnů, . ne
vzdalovali se z určitého místa, jakož i učiniti 
vhodná opatření k zajištění tohoto příkazu.

(2) Jednání, kterým zjišťování ^totožnosti 
úmyslně se maří, zvláště též odstraňování roz
lišujících známek, se zakazuje; v takových 
případech mohou bezpečnostní úřady neb 
orgány totožnost též jinak zajisti ti.

§4.
(!) Každý potulný cikán starší 14ti let obdrží 

od politického úřadu I. stolice zvláštní průkaz 
totožnosti (legitimaci cikánskou), v němž 
budou uvedena jeho osobní, data (§ 2), popis 
osoby, jakož i připojen otisk prstů. Dále 
buďtež do tohoto průkazu zapsána obmezení, 
jež cikánu byla uložena, byl-li dán pod poli
cejní dohled. Děti mladší 14ti let buďtež za
psány v průkazu osoby, s níž žijí.

(2) Každý potulný cikán jest povinen nositi 
cikánskou legitimaci stále u sebe a ji na po
žádání předložití bezpečnostnímu úřadu nebo 
orgánu. Rovněž jest povinen ohlásiti nej bliž
šímu politickému úřadu nebo nej bližší čet- 
nieké stanici veškeré změny v osobních da.tech 
osob v ní uvedených a narození dítek nej poz
ději do osmi dnů, ztrátu legitimace do tří 
dnů.

(3) Zemře-li osoba, jíž legitimace cikánská 
byla vydána, budiž legitimace vrácena nej- 
bližšímu politickému úřadu I. stolice neb 
nejbližší četnické stanici. Učiniti jsou tak po
vinny osoby, jež se zemřelým žily.

§ 5.
(1) Cikáni smějí jen, obdrží-li k tomu po

volení (list kočovnický) politického úřadu I. 
stolice, kočovati v rodinách nebo s vozidly, 
jakož i se zvířaty určenými k tahu nebo k no
šení nákladů.

(2) V listě kočovnickém budiž udáno, pro 
které osoby platí, a dále kolik a jaká vozidla 
nebo zvířata smějí býti s sebou vzata. List 
zní na jméno hlavy rodiny.

(3) V listě kočovnickém může býti v zájmu 
veřejné bezpečnosti předepsán též směr a 
druh cesty, může býti určeno území, v němž 
kočování jest dovoleno, nebo mohou býti ulo
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žena i jiná obmezení. Není-li tomu tak, platí 
povolení ke kočování pro obvod celého státu.

(4) Povolení ke kočování, na jehož vydání 
nemá nikdo nároku, vydává se nejdéle na dobu 
jednoho roku a může býti kdykoliv politickým 
úřadem I. stolice odňato nebo změněno. IMa 
požádání musí býti kočovnický list předložen 
kdykoli bezpečnostnímu úřadu nebo orgánu 
k nahlédnutí a to od osoby, na jejíž jméno 
zní, nebo není-li přítomna, od nej staršího čle
na rodiny.

(5) List tento nenahrazuje průkazů, jež 
podle zvláštních předpisů jsou nutný ku pro
vozování kočovných řemesel nebo jiných živ
ností, jakož i ku provozování kočovných pod
niků zábavných.

§ 6.

Držení jakýchkoli zbraní, střeliva a výbuš
ných látek jest potulným cikánům naprosto 
zapovězeno.

§7.
Potulní cikáni nesmějí kočovati a tábořit! 

v tlupách přesahujících rámec rodiny (§ 5 
odst. 1.).

§ 8.

í1) Táboří ti v rodinách nebo i jednotlivě 
přenocovati smějí potulní cikáni jen na mí
stech a po dobu, jež jim určí do odvolání 
obecní starosta (státní policejní úřad). Při 
tom lze výjimkou z ustanovení §u 7 povoliti, 
aby po dobu nezbytné potřeby tábořilo více 
rodin na jednom místě.

(2) Po dobu táboření buďtež listy kočov- 
nické (§5) uloženy na potvrzení u obecního 
starosty (státního policejního úřadu).

§ 9-
Cizozemským potulným cikánům jest pobyt 

v československé republice zakázán, nevy- 
káží-li se zvláštním povolením ministerstva 
vnitra.

§10.

Politické úřady II. stolice mohou určití 
území a obce, do nichž jest potulným cikánům 
přístup vůbec zakázán, nejsou-li tam pří
slušní. Zákaz tento budiž uveřejněn v Úřed
ních novinách a kromě toho vyznačen na ta
bulkách u silnic při vstupu do takového území 
nebo obce. Náklady na tabulky nesou obce, 
v nichž jsou tabulky umístěny.

§ 11.

(!) Potulní cikáni mohou býti kdykoli pod
robeni k rozkazu politického úřadu I. stolice, 
v případech nutných k rozkazu obecního sta
rosty lékařské prohlídce a všem opatřením 
nebo obmezením, jichž jest třeba v zájmu 
zdraví jejich nebo zdravotnictví veřejného 
(tak ku př. očkování, desinfekce, ostříhání, 
isolace, nucené dodání do léčebných ústavů 
atd.).

(2) Vhodná opatření zdravotní a veteri
nární mohou býti vykonána i na jejich mo
vitém majetku a zvířatech.

(s) Náklady opatření těchto nese stát, po
kud je nemohou hraditi cikáni sami, nebo 
pokud nejsou ku placení po právu povinny 
jiné fysické nebo právnické osoby.

§ 12.

(!) Děti mladší 18ti let mohou býti potul
ným cikánům odňaty, nemohou-li o ně nále
žitě pečovati a zvláště jim dáti potřebnou 
výchovu. V každém případě lze jim odníti 
děti cizí.

(2) Děti cikánům odňaté buďtež dodány 
do péče řádných rodin nebo vychovávacích 
ústavů, v nichž by bylo postaráno nejen 
o jejich náležitou výchovu, nýbrž i o vhodnou 
přípravu pro praktický život. V ústavech ta
kových budou děti podrženy tak dlouho, pokud 
je toho třeba, nejdéle do dosažení zletilosti.

(3) Vychovávacímu ústavu přísluší nad 
dětmi těmi všechna práva, která náležejí 
jinak rodičům nebo poručníkům. Byl-li dítěti 
ustanoven před odevzdáním do ústavu po
ručník, nebude vykonávati svého úřadu po 
dobu, po kterou je dítě zadrženo v ústavě.

(4) O odnětí dětí potulným cikánům a ode
vzdání jich do péče rodinné nebo do vycho- 
vávaeího ústavu rozhoduje na oznámení po
litického úřadu I. stolice okresní soud, na Slo
vensku a v Podkarpatské Rusi poručenský 
(sirotčí) úřad I. stolice, v jejichž obvodě ro
dina (děti) byla přistižena. O řízení před tě
mito soudy (úřady) platí všeobecná ustano
vení o řízení před poručenskými (opatrov
nickými) soudy a poručenskými (sirotčími) 
úřady.

(5) Vládní nařízení určí vychovávací ústavy 
sloužící k výchově takových dětí.

(6) Politický úřad I. stolice může proza
tímně děti vhodně umístiti. Z opatření tako
vého není odvolání.
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(7) Náklady vzniklé předběžným umístě
ním nebo odevzdáním do péče rodinné nebo 
zadržením v ústavě vychovávacím, hradí stát, 
pokud nejsou k tomu po právu povinny osoby 
třetí; obce tato povinnost nestíhá.

§ 13.
(1) Pokud není čin přísněji trestný, trestají 

se přestoupení příkazů a zákazů uvedených 
v §u 2 až v §u 5, v §u 7 až v §u 10, nebo pří
kazů a zákazů podle těchto ustanovení vyda
ných, jako přestupky vězením (uzamčením) 
do jednoho měsíce, přestupky §u 6 vězením 
(uzamčením) do tří měsíců.

(2) Při odsouzení pro přestupky podle §u 5 
odst. 1., prodá představenstvo obce, kde vo
zidla a zvířata jsou uschována, tyto veřejnou 
dražbou, nenaloží-b jinak s nimi odsouzený 
sám nebo nevrátí-h se mu a stržený peníz 
uloží pro něho u obecního úřadu; při odsou
zení podle § 6 prohlásí se zbraně, střeliva a 
výbušné látky za propadlé ve prospěch státu. 
Prokáže# se v obou případech, že věci byly 
odcizeny, vrátí se poškozenému, a byly-li za
tím prodány, vyplatí se mu stržený za ně 
peníz.

§ 14.
Stíhati a trestati přestupky uvedené v §u 13 

přísluší politickým úřadům I. stolice, sbíhají-li 
se však s jinými činy soudně trestnými, 
soudům.

§ 15.
(!) Soud má v odsuzujícím rozsudku pro 

přestupky uvedené v §u 13 vždy vysloviti, že 
lze odsouzeného dáti pod policejní dohled.

(2) Přísluší-li potrestání úřadu politickému, 
může tento úřad v trestním nálezu zároveň 
vysloviti, že odsouzený se dává pod policejní 
dohled.

§ 16.
t1) Pokud se mluví v zákoně tomto o poli

tických úřadech I. stolice, rozumějí se tím 
v místech, kde jsou státní policejní úřady, 
tyto úřady.

(2) Příslušnost úřadů řídí se podle místa 
dočasného pobytu potulných cikánů, v řízení 
trestním podle místa přistižení.

§ 17.
Obce jsou povinny při provádění tohoto zá

kona spolupůsobiti. Zvláště náleží jim konati 
hlášení o potulných cikánech a prováděti za- 
jišťovací opatření podle §u 3. Podrobnosti 
určí vládní nařízení.

§ 18.
(1) Ustanovení tohoto zákona nedotýkají 

se platnosti všeobecných předpisů rázu poli
cejního (ku př. o hlášení, o vypovídání a vy- 
hošťování, o postrku, o cestovních pasech 
atd.), jakož i předpisů o provozování kočov
ných řemesel nebo jiných živností, podomního 
obchodu a kočovných podniků zábavných.

(2) Platnosti pozbývají veškerá dosavadní 
ustanovení týkající se potulných cikánů.

§ 19.
Listiny podle tohoto zákona vydané jakož 

i žádosti za ně, dále podání směřující k pro
vádění tohoto zákona, jsou kolku a poplatku 
prosty,

§ 20.

Zákon tento nabývá účinnosti 8 dní po vy
hlášení, kromě §§ů 4 a 5, u nichž začátek účin
nosti ustanoví vládní nařízení.

§ 21.

Zákon tento provede ministr vnitra v do
hodě s ministry financí, spravedlnosti, sociál
ní péče, školství a národní osvěty, veřejného 
zdravotnictví a tělesné výchovy a zemědělství.

T. G. Masaryk v. r. 
švehla v. r.
Černý v. r.

118.
Zákon ze dne 14. července 1927

o poskytování podpor při živelních pohromách.

Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:

§ I-
0) Pro zmírnění škod způsobených živel

ními pohromami v letech 1926 a 1927 při
spěje stát těm, kdož těmito pohromami byli 
postiženi, při čemž budiž vzat náležitý zřetel 
na hospodářské poměry poškozených, tím způ
sobem, že převezme závazek platiti část úroku 
ze zápůjček, jež jim budou poskytnuty peněž
ními ústavy k tomu ministerstvem zeměděl
ství zmocněnými.

(2) úhrn zápůjček těchto nesmí přesaho- 
vati částku 20,000.000 Kč a příspěvek státní 
na úrok činiti bude ročně 3% z poskytnutých 
zápůjček, a to na dobu nejdéle 10 let.
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