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Čís. 360.

Nařízení vlády republiky Československé 

ze dne 27. června 1919,

kterým se zavádí uznávání původnosti odrůd a 
uznávání osiva a sádí kulturních rostlin.

Na základě zákona ze dne 24. července 1917, 
č. 307 ř. z., a uherského zákona č. LXIII. z roku 
1912 a č. L z roku 1914 se nařizuje:

§ 1.
Za účelem podporování zušlechťování rostlin 

a získávání bezvadného osiva a sádí zavádí se 
uznávání původnosti odrůd a uznávání osiva jakož 
i sádí kulturních rostlin.

Zásady, podle nichž uznávání má se prová- 
děti, budou upraveny zvláštní vyhláškou mini- 
s|erstva zemědělství, uveřejněnou ve Sbírce zá- 
fkonů a nařízení.

1 Uznávacímu řízení mohou býti podrobeny 
všechny hospodářské rostliny, zejména polních 
kultur.

§ 2.
Jménem „původní odrůda“ mohou se označo- 

vati pouze takové odrůdy, které byly po prove
deném uznávacím řízeni za původní uznány.

Právo používat! tohoto označení uděluje mini
sterstvo zemědělství po návrhu k tomu oprávně
ných uznávacích komisí.

Označení „uznané původní osivo11 a „uznané 
osivo11 smí se používat! pouze pro osivo uznané 
příslušnými uznávacími komisemi.

§ 3.
Původní zušlechtěné odrůdy, které dle více

letých srovnávacích pokusů se v určitých obla
stech republiky Československé prokázané osvěd- 

,y> budou zapsány do rejstříku osvědčených 
Původních ušlechtěných odrůd, založeného při mi

nisterstvu zemědělství republiky Československé, 
pro nějž stanoveny budou zvláštní předpisy.

§ 4.

Hlavní hospodářské korporace v jednotlivých 
zemích, pokud budou k tomu ministerstvem země
dělství zmocněny, ustaví si se schválením mini
sterstva zemědělství uznávací komisi.

§5.

Při ministerstvu zemědělství republiky Če
skoslovenské ustavena bude ústřední komise se- 
menářská ze zástupců uznávacích komisí, jež při- 
pravovati bude rozhodnutí o zásadních otázkách 
uznávacího řízení. Do ústřední komise semenář- 
ské vysílá každá uznávací komise po třech zá
stupcích.

§ 6.
Po provedeném uznání je šlechtitel, případně 

pěstitel, oprávněn označovat! svoje výrobky jako: 
„uznané osivo11, „původní odrůda11, „osivo původ
ní odrůdy11, „uznané osivo původní odrůdy11.

U odrůd, jež nebyly uznány za původní, nebo 
jež zaneseny nejsou do rejstříku původních osvěd
čených zušlechtěných odrůd, je každé označení, 
které by mohlo vzbuzovati dojem, že se jedná 
o původní zušlechtěnou nebo do rejstříku osvěd
čených původních zušlechtěných odrůd zanesenou 
odrůdu, zakázáno. Totéž platí o osivu ze sklizně 
jednotlivých ročníků, nebylo-li uznáno.

s, 7

Dohled na obchod ověřeným osivem vykoná
vají stanice a ústavy, jež jsou oprávněny k prová
dění rozborů při uznávání osiv.

§ 8.
Přestupky tohoto nařízení a předpisů na zá

kladě jeho vydaných trestají se, pokud nepodlé
hají přísnějšímu ustanovení trestního zákona, poli
tickým úřadem pivní stolice peněžitou pokutou až

82



488

éo 5000 K nebo vězením do 2 měsíců. Tyto tresty 
lze uložit! též vedle sebe. Kromě toho lze vy
řknout! odnětí uznání původnosti a byl-li přestu
pek spáchán při výkonu živnosti, že nastává též 
ztráta živnostenského oprávnění.

§ 9.

Tímto nařízením zrušují se současně veškeré 
dřívější předpisy, týkající se uznávání osevu a 
sádí, pokud odporují předpisům tohoto nařízení.

§ 10.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlá

šení.
Provedením jeho pověřuje sev ministerstvo 

zemědělství. /

Dr. Stránský v. r.,
v zastoupeni ministerského předsedy.

Dr. Rašín v. r. 
Dr. Šrobár v. 
Stříbrný v. r. 
Habrman v. r. 
Prášek v. r.

ek

Dr. Vrbenský v. r. 
r. Staněk v. r.

Dr. Soukup v. r. 
Dr. Hruban v. r. 
Dr. Zahradník v. r. 

Dr. Winter v. r.

Cis. 361.

Vyhláška ministerstva zemědělství
repubriky Československé ze dne 

27. června 1919

o zásadách, podle nichž se má prováděti uznávání 
původnosti odrůd a uznáváni osiv a sádí kulturních 

rostlin.

Na základě § 1 nařízení vlády republiky Če
skoslovenské ze dne 27. června 1919, č. 360 Sb. z. 
a n,, kterým se zavádí uznávání původnosti odrůd 
a uznávání osiva a sádí kulturních rostlin, usta
novuje se takto:

1. Výzvy* přihláškám kultur na 
polích do uznávacího řízení.

Každá uznávací komise uveřejní každoročně 
zavčas na jaře vyhlášku ve svém věstníku, po 
případě v jiných časopisech s výzvou k přihláš
kám vzhledem k uznávacímu řízení, v níž uveri é 
podrobně veškeré náležitosti a určitou lhůtu, do 
níž se mohou zemědělci v dotyčné oblasti o pře
hlídku kultur na polích přihlásiti.

Uznávání osiv a sádí může se vztahovati na 
veškeré hospodářské rostliny polních kultur. V 
první řadě vztahuje se uznávání na hlavní zástupt- 
ce těchto předních skupin kulturních rostlin: obi

lovin, luštěnin, okopanin, rostlin olejnatýeh a přad- 
nýeh, zeleniny a pícnin, 'pokud jsou k získávání 
semen nebo sádí pěstovány. Osiva smíšená jsou 
z uznávání vyloučena, pokud jejich třídění není 
lehce možným a pokud není -vyloučena možnost 
sprášení.

Kde jsou v jednotlivých zemích hlavní a ze
mědělské korporace národnostně rozděleny, tam 
se mají jednotlivá hospodářství hlásiti o uznávání 
osiv a sádí vždy jen u komise té národnosti, v je
jíž oblasti má své sídlo.

2. Skupiny uznávaných osiv a sádí.

1. Původní zušlechtěné osivo nebo sádě;
~2. první přesetí původních zušlechtěných od

růd;
3. další přesetí původních zušlechtěných od

růd a odrůdy krajové.
Za původní zušlechtěné osivo nebo za původ

ní zušlechtěné sádě považují se jen takové, jež 
byly získány šlechtitelem nebo jeho množiteli 
z elitního osiva nebo z elitních sádí odrůdy, která 
byla uznána zá původní.

3. Provádění uznávání.

Uznávání vztahuje se na:
a) uznávání původnosti: po podrobné komi- 

sdonelní přehlídce šlechtitelského podniku.
b) uznávání osiva: po přehlídce všech polí, ze 

kterých má býti získáno uznané osivo, jakož i ce
lého závodu, jenž osivo pěstuje a po posouzeni 
průměrného vzorku osiva pohotového k prodeji.

Kde se jedná o uznávání původnosti, vykoná
vají komisionelní přehlídku dva členové uznávací 
kcmíse, po případě člen Komise a přehližilel. Ve 
všech jiných případech přehlídky stačiti může' 
přehližitel jediný.

K a). Při uznávání původnosti vztahuje se pro
hlídka na laboratoře, školky, srovnávací pokusy, 
plochy rozmnožovací, záznamy o veškeré práci 
šlechtitelské, skladiště a veškerá ostatní zařízení, 
jež pro řádné vedení šlechtitelského podniku jsou 
nutná. Celá prohlídka musí poskytnouti obraz ne
jenom o způsobilosti ke šlechtění, ale též o tom, že 
práce se skutečně provádí za určitým cílem a 
s náležitou svědomitostí. Provozovací tajemství 
podniku, jako specielní methody, zařízení a pod. 
musí býti šetřena, pokud to nabytí posudku 
o kvalitě práce nepřekáží.

Z výběrových metod při originálech jesť 
přípustný vedle výběru individuelního i výběr 
hromadný. Aby mohlo býti uznání přisouzeno při 
výběru individuel.ním, musí býti ze záznamů 
zřejmo, že od počátKu výběru uplynula již sku
tečně doba potřebná k takovému rozmnožení od
růdy, jaké jest v roce uznávání hlášeno. Při hro
madném výběru může se přisouditi uznání nej-
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