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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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§ 2.

0) Od 1. ledna 1928 počínajíc přispívali 
budou do fondů, zřízených při zemědělských 
radách (v Podkarpatské Rusi při zeměděl
ském referátu civilní správy) podle § 108 
zák. ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., 
o přímých daních, stát částkou 8,000.000 Kč 
ročně a držitelé půdy zvláštní přirážkou, vy
bíranou zároveň s pozemkovou daní ve výši 
12% státní daně.

(2) Z těchto prostředků poskytovati budou 
zmíněné fondy podpory zemědělcům živelními 
pohromami roku 1928 a v letech dalších po
stiženým, při čemž budiž vzat náležitý zřetel 
k hospodářským poměrům poškozených, část
ky, jichž v některém správním roce nebude 
použito, zachovány budou tomu kterému fon
du pro právě zmíněný účel.

(3) Podrobná ustanovení o hospodaření 
jměním fondu a o poskytování podpor vydána 
budou vládním nařízením.

§ 3.

Právní listiny, vysvědčení, podání, proto- 
koly, přílohy, úřední výkony a vyhotovení, 
jež týkají se podpor podle tohoto zákona, ze
jména též pokud se týkají zajištění poskyt
nutých zápůjček, jsou, když se jich nepoužije 
k jinému účelu, osvobozeny od kolků a po
platků.

§4.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlá
šení; provede jej ministr zemědělství v do
hodě s ministrem financí.

T. G. Masaryk v. r.

Švehla v. r.

Dr. Srdínko v. r.

Státní tiskárna v Prazt


