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55.
Zákon ze dne 29. března 1928
o cestovních pasech.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
českoslovenští státní občané smějí překročiti hranice republiky československé a cesto
vat! v cizině jen s cestovními pasy, které vy
hovují ustanovením tohoto zákona.
§ 2.
Cizinci smějí překročiti hranice republiky
Československé nebo v ní se zdržovati jen
s cestovními pasy, které vyhovují ustanove
ním tohoto zákona o pasech cizinců.

t1) Cestovní pas musí obsahovati: jméno a
podstatné údaje o osobě, pro kterou jest vy
dán, její fotografii a podpis, dále označení,
pro které země a na jakou dobu platí.
,
Pro každou osobu má býti vydán zvlášt
ní cestovní pas, avšak manželka může býti
zapsana na cestovním pase manželově a děti
mladší patnácti let mohou býti zapsány na
cestovním pase osoby, s níž cestují.
^ 1C?.stovní Pasy vydávají se na úřed
av!cvh na dobu nejdéle pěti let; plat
Jejich muže býti prodloužena.

§ 4.
(1) Cestovní pasy vydávají českosloven
ským státním občanům bydlícím v tuzemsku
politické úřady I. stolice místa jejich řádného
bydliště, v případech neodkladných místa je
jich dočasného pobytu. Státním občanům
československým bydlícím v cizozemsku vy
dávají cestovní pasy zastupitelské úřady re
publiky československé, jež určí ministerstvo
zahraničních věcí. Toto ministerstvo •— nebo
jeho jménem příslušný zastupitelský úřad —
vydává cestovní pasy zaměstnancům zahra
niční služby republiky československé, přísluš
níkům jich rodin a v neodkladných případech
členům průvodu diplomatických osob česko
slovenských.
(2) Ministerstvo zahraničních věcí vydává
pasy diplomatické osobám, jež podle meziná
rodních zvyklostí mají na ně nárok.
(3) Ministerstvo zahraničních věcí může
vydávati zvláštní pasy osobám, jež byly
vládou republiky československé pověřeny
úředním posláním u cizích vlád anebo u ji
ných mezinárodních orgánů, jakož i osobám
jedoucím do ciziny s jinakým úředním poslá
ním.
§ 5.
í1) Politické úřady II. stolice mohou vydá
vati průkazy na způsob cestovních pasů oso
bám bez státní příslušnosti a těm osobám,
jichž státní příslušnost nelze zjistiti. Taktéž
mohou vydávati prozatímní cestovní pasy
cizincům, kteří nemají pasů nebo je ztratili,
není-li zastupitelského úřadu, který by jejich
3t
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domovský stát zastupoval, v republice česko
slovenské.
(2) Politické úřady II. stolice mohou zmocniti politické úřady I. stolice, aby opatření
tato činily samy jich jménem.
§ 6.

úřady, jež jsou povolány vydávati cestovní
pasy, mohou je též prodlužovali, a to i tehdy,
když původní pas byl vydán jiným úřadem.
§ 7.
t1) Cestovní pas (§ 1) smí býti odepřen
jen osobám:
a) jež nejsou svéprávné, nevykáží-li se svo
lením zákonného zástupce;
h) Proti nimž jest zahájeno vyšetřování pro
trestné činy stíhané z povinnosti úřední, na
které zákon stanoví trest vězení delší než
14 dní nebo trest na penězích vyšší než 5000
Kč, nebo které byly odsouzeny pro takové
činy, a na nichž má býti trest vykonán;
, vc) jež jsou omezeny výrokem soudu nebo
úřadu politického ve volnosti cestovati;
d) jejuchž cesta do ciziny mohla by ohrožovati důležité zájmy státní bezpečnosti, nebo
důležité hospodářské zájmy republiky československé, jakož i světoběžníkům ze zvyku;
e) jež dluží daně nebo jmé dávky veřejné
v poměrně značnější výši, takže jejich cestou
oo ciziny mohly by býti ohroženy zájmy státu
nebo jiných veřejnoprávních korporací. Usta
noveni toto neplatí, je-li za tyto daně a dávkv
dostatečná jistota.
(2) Osobám hodlajícím se vystěhovali nesmí
býti cestovní pas vydán dále v těch případech,
v nichž vystěhování je nepřípustné podle zá
konu o vystěhovalectví; osobám chtějícím se
trvale vystěhovali smí býti cestovní pas odepien tehdy, neprokáží-li, že plně vyhověly
svým povinnostem v příčině daní a veřejných
dávek.
( ) Nedotčena zůstávají ustanovení bran
ného zákona a branných předpisů o vydávání
cestovních pasů.

§ 8.
Mají-li cestovní pasy cizinců — vyjímajíc
pasy uvedené v §u 5 — býti uznány zdejšími
úřady za platný průkaz podle §u 2, musí býti
vydány od úřadu jejich domovského státu a
musí^ obsahovati hlavní údaje o totožnosti,
jakož i povolení domovského státu k cestě do
republiky československé.

§ 9(J ) Vláda může nařízením omeziti pasovou
povinnost buďto vůbec nebo ve styku s urči
tými státy.
(2) Vyžadují-li toho mimořádné poměry
nebo důležité zájmy veřejné, zejména státní
bezpečnost nebo důležité hospodářské zájmy
státu nebo reciprocita vůči státům cizím, může
vláda nařízením uvolnění toto úplně nebo čá
stečně opět odvolati.
§ 10.
U) V týchž případech může ministr vnitra
v dohodě s ministrem věcí zahraničních a
s ostatními podle okolností zúčastněnými mi
nistry nařídili, že pasy cizinců musí býti opa
třeny visy (visová povinnost), a určití úřady,
jež visa udělují nebo prodlužují. Stane-li se
tak, smějí se cizinci zdržovati v republice
Československé jen po dobu, na niž visum
zní; ix) uplynutí této lhůty mohou býti vy
hoštěni politickým úřadem I. stolice. Jinak
zůstávají zákonná ustanovení o vyhošťování
cizinců beze změny.
(2) Visová povinnost se zavádí a zrušuje
vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení.
§ iK_!r^
(U Ministr vnitra nebo k jeho zmocnění
politické úřady II. stolice stanoví v dohodě
se zúčastněnými ministry (úřady) vyhláškou
ve Sbírce zákonů a nařízení úlevy pro pohra
niční styk a určují, kde lze hranice státní překročovati.
(2) Jinaké úlevy z ustanovení §§ 1 a 2, jakož
i z visové povinnosti zavedené podle §u 10,
dále pak i výjimky z ustanovení §§ 3, 5 a 8
pro jednotlivé případy, nebo pro jednotlivé
skupiny případů stanoví ministerstvo vnitra
a to pokud jde o opatření rázu všeobecněj
šího v dohodě s ministerstvem věcí zahranič
ních a s ostatními podle okolností zúčastně
nými ministerstvy.
§ 12.

Pokud nejde o čin přísněji trestný, trestají
se přestupky tohoto zákona, jakož i předpisů
na jeho základě vydaných, politickými úřady
I. stolice trestem na penězích až do 5000 Kč
nebo trestem na svobodě do 14 dnů.
§ 13.
U) O prostředcích opravných proti rozhod
nutím politických úřadů platí všeobecné
předpisy. Rozhoduje-li zastupitelský úřad
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(§ 4, odst. 1.), možno podati stížnost u tohoto
úřadu do 15 dnů k ministerstvu vnitra, které
o ní rozhodne v dohodě s ministerstvem za
hraničních věcí. Pro počítání této lhůty platí
všeobecná ustanovení o odvolacích lhůtách
v řízení správním.
(2) Z odepření visa není odvolání.
§ 14.
V místech, kde jsou zřízeny státní úřady
policejní, přísluší jim působnost daná tímto
zákonem politickým úřadům I. stolice.

§ 17.
Zákon tento nabývá účinnosti 8 dní po vy
hlášení a provede jej ministr vnitra v dohodě
se zúčastněnými ministry.
T. G. Masaryk v. r.
Dr. Šrámek v. r.
černý v. r.

56.
Zákon ze dne 28. března 1928

§ 15.
Dokud nenabude účinnosti zákon ze dne
14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy, přísluší působnost svě
řená podle §§ů 5 a 11, odst. 1., politickým
úřadům II. stolice na Slovensku oddělení mi
nisterstva vnitra v Bratislavě, v Podkarpat
ské Rusi civilní správě.
§ 16.
I1) Zrušují se:
cis. nař. ze dne 9. února 1857, č. 31 ř. z.,
o zavedení nového pasového systému,
cis. nař. ze dne 6. listopadu 1865, č. 116 ř.
z., o zrušení pasových revisí na říšských hra
nicích,
min. vyhláška ze dne 10. května 1867, č. 80
ř. z., o policejně-pasových předpisech,
zák. čl. VI/1903 o pasech,
nařízení ze dne 22. prosince 1918 čís. 87 Sb.
z. a n., ze dne 18. ledna 1919, č. 46 Sb. z. a n.
o vydávání cestovních pasů.
(2) Nedotčena zůstávají ustanovení záko
na ze dne 15. února 1922, č. 71 Sb. z. a n.,
o vystěhovalectví.
(3) Pro přechodnou dobu zůstává však
v platnosti visová povinnost — v rozsahu,
v němž platila bezprostředně před tím, než
zákon tento nabude účinnosti — až do doby,
kdy bude postupně zrušena vyhláškami mini
stra vnitra v dohodě s ministrem zahraničních
věcí a s ostatními podle okolností zúčastně
nými ministry. Vyhlášky tyto uveřejňují se
ve Sbírce zákonů a nařízení. I pro tuto viso
vou povinnost platí ustanovení druhé věty
§u 10.
(4) Předpisy vydané ku provedení právních
norem uvedených v 1. odst. zůstávají v plat
nosti, pokud neodporují tomuto zákonu a dokud nebudou nahrazeny novými předpisy po
dle něho vydanými.

o osvojení.
Národní shromáždění republiky českoslo
venské usneslo se na tomto zákoně:
I. Podmínky osvojení.
§ 1.
(1) Kdo nemá vlastních dětí manželských
anebo jim na roven postavených (legitimova
ných, osvojených, jakož i v poměru k matce
nemanželských), může jiného smlouvou přijmouti za vlastního (osvojiti).
(2) Osvojitel (osvojitelka) musí býti starší
čtyřiceti let, osvojenec alespoň o 18 let mladší
než osvojitel.
(3) Chce-li muž osvojiti své nemanželské
dítě, není překážkou, že má děti uvedené
v odstavci 1., ani že nemá stanoveného věku
a že není předepsaného věkového rozdílu mezi
osvojitelem a osvojencem.
(4) Manžel může toliko se svolením dru
hého manžela někoho osvojiti neb osvojen
býti. Byl-li manžel pro choromyslnost anebo
slabomyslnost úplně zbaven svéprávnosti
(dán pod opatrovnictví) anebo je-li jeho po
byt trvale neznámý, může za něho dáti svolení
ustanovený opatrovník se schválením soudu
(poručenského úřadu). Bylo-li manželství roz
vedeno, není svolení třeba.
(5) Pokud trvá poměr založený osvojením,
nemůže býti osvojenec jinou osobou osvojen
než osvojitelovým manželem. Jako společné
dítě mohou někoho osvojiti jen manželé. Ni
kdo nemůže osvojiti vlastního manžela, sou
rozence a příbuzné v přímém pokolení. Ně
kolik osob může býti současně osvojeno,^ ale
jen tehdy, není-li mezi nimi poměru, kieiy
se nesrovnává s přirozeným poměrem souro
zenců.

