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společností, pokud se k těmto daním zavádí tímto 
zákonem větší než 60% válečná přirážka.

Článek IV.

Počátek účinnosti. Provedení.

Provést! tento zákon, jenž nabývá účinnosti 
dnem vyhlášky, je pověřen ministr financí po do
rozumění s ministrem s plnou mocí pro Slovensko 
a civilní správou Podkarpatské Rusi.

Týmž dnem pozbývají platnosti pro iéta 1919 
a 1920 posavadní ustanovení o válečných při
rážkách v §u 18 zákonného článku IX. z r. 1918 
obsažená, vyjímajíc osvobození v témže para
grafu uvedená, která zůstávají v platnosti až na 
ustanovení pod bodem 2., lit. b), které pro uve
dená léta též pozbývá platnosti.

Dále pozbývá platnosti pro léta 1919 a 1920 
ustanovení § 16 zákonného článku XXVI. z r. 
1916, podle něhož nelze k dani dochodkové vy
bírali státní přirážky.

T. G. Masaryk v. r.
Tnsar v. r.

Sotintág v. r.

Cis. 133.

Zákon ze dne 20. února 1920,
jímž zřizují se zvěrolékařské komory.

§ 1.

K ochraně a podpoře zájmův a hájení stavov
ské cti stavu zvěrolékařského zřizují se zvěro
lékařské komory,

§ 2.

Obvod a sídlo zvěrolékařských komor určí 
se postupem nařizovacím.

O věcech práva majetkového, které vzniknou 
změnou obvodů komorních, rozhoduje bez újmy 
právních nároků třetích osob ministerstvo země
dělství, vyslechnuvši příslušné komory.

' § 3.

Všichni zvěrolékaři, oprávnění provozovat! 
praxi zvěrolékařskou, vyjímajíc osoby, uvedené 
v § 22, jsou, pokud výslovně se nevzdají výkonu 
praxe, členy zvěrolékařské komory, v jejímž ob
vodu mají své bydliště, s právem a povinnostmi 
s tím .spojenými.

§ 4.

Politické úřady okresní oznámí představen
stvu příslušné zvěrolékařské komory (§ 9) jména 
a bydliště zvěrolékařů v jejich obvodě usazených, 
jakož i změnu bydliště neb odnětí diplomu.

§5.

Zvěrolékaři jsou povinni oznámiti do 14 dnů 
své bydliště a každou změnu jeho představenstvu 
příslušné komory.

§6.
Valná hromada zvěrolékařské komory budiž 

svolána každoročně počátkem kalendářního roku. 
Kromě toho budiž svolána valná hromada, žádá-li 
za to nejméně 1/3 členů komory písemně u před
stavenstva komory. Ostatně může představenstvo 
komory podle potřeby svolat! mimořádnou val
nou hromadu.

Valná hromada budiž svolána nejméně 10 dnů 
napřed, s oznámením jednacího pořadu.

Není-li představenstvo ještě zvoleno, neb ne- 
plní-li řádně svých povinností, přísluší dozorčímu 
úřadu svolat a řídit! valnou hromadu (§ 19).

§7.

Valná hromada zvěrolékařské komory je 
schopna se usnášeli, je-li přítomna nejméně čtvrti
na členů. Není-li valná hromada schopna se usná- 
šeti, koná se druhá valná hromada o hodinu 
později s týmž jednacím pořadem, která je schop
na se usnášeti, nehledíc na počet účastníků. Valná 
hromada zvěrolékařské komory usnáší se prostou 
většinou hlasů. Předseda hlasuje pouze při rovno
sti hlasů.

.? 8.

Valné hromadě zvěrolékařské komory pří
sluší se radit a usnášeti se ve všech věcech, které 
se týkají zájmů stavu zvěrolékařského, pokud 
tyto nenáležejí do oboru působnosti představen
stva komory (§§ 13 až 16), zvláště pak o těchto 
věcech:

a) stanovití vlastní jednací řád a jednací řád 
představenstva komory; schvalpvati tyto 
jednací řády je zůstaveno ministerstvu země
dělství;

b) volili členy představenstva, revisory účtův 
a jejich náhradníky;

c) schvalovati roční rozpočet a stanovit! pří
spěvky členů k úhradě výdajů komory;

d) zkoumat a schvalovati výroční účty;
e; usnášeti se o prostředcích, jak dosáhnout! 

cílův a úkolů komory, zvláště pak pěstovali 
vzájemnou podporu členů stavu a jejich pří
slušníků.

§ 9.
Představenstvo komory skládá se z 15 čle

nův a 6 náhradníků.
Kromě toho se volí 2 revisoři účtův a jejich 

náhradníci.
Podle potřeby mohou býti v komorách zří

zeny zájmové odbory. V tomto případě upraví se 
organisace odborů postupem nařizovacím.



317

Všechny funkce jsou- nehonorovaná místa 
čestná. Cestovné stanoví valná hromada.

§ 10.
Činovníci, jmenovaní v § 9, volí se valnou 

hromadou hlasovacími lístky.
Právo volit! a volenu býti mají všichni čle

nové komory, kteří nejsou vyloučeni z volebního 
l>ráva.

Vyloučeni jsou členové, kteří a pokud pro
hlášeni byli představenstvem komorním za zba
vené práva volebního (§ 16).

Představenstvo a jeho náhradníci volí se na 
tři roky, revisoři účtňv a jejich náhradníci na je
den rok. Činovníci však jsou povinni po uplynutí 
volebního období setrvali v úřední působnosti 
své do volby nové. Dojde-li ke zřízení odborů ve 
smyslu 3. odst. § 9, budiž určeno postupem naři- 
zovacím, že každý odbor bude zastoupen v před- 
stavenstvu komory tolika členy, kolik podle počtu 
příslušníků toho odboru na odbor ten percentuelně 
připadá.

„ Odstupující činovníci jsou opět volitelní, 
avšak pro následující funkční období nejsou po
vinni volbu přijmout!. Tolikéž mohou odmítnouti 
volbu členové, překročivší věk 60 roků.

Jinak nelze volbu bez vážných důvodů od- 
mitnouti. Odmítnutí bez vážných důvodů stíhá se 
jako zanedbání povinnosti členů ke komoře ($ 16 
odst. 1., lit. a).

§ 12.

Členové představenstva volí na dobu svých 
un vcí ze svého středu předsedu komory a dva 

místopředsedy. Na uprázdněná místa členů před
stavenstva nastupují náhradníci.

Byli-Ií všichni náhradníci povoláni do před-
. uV,els.tva’ mohou být* noví náhradníci zvoleni 
neibnzsi valnou hromadou.

§ 13.
Představenstvo komory se radí a usnáší se 

ve všech věcech stavovských, pokud nejsou vy
hrazeny valné hromadě.

Zvláště mu přísluší, aby zachovávalo a há- 
hto společných zájmů stavu zvěrolékařského, ja
kož i důstojnosti a vážnosti zvěrolékařského po
volání, pečovalo o zdokonalení zvěrolékařsko- 
zdravotních opatření, spolupůsobilo ve věcech 
zvelebení chovu hospodářského zvířectva a po
vznesení vědy zvěrolékařské.

Za tou příčinou koná představenstvo komory 
Porady a usnáší se ve věcech,- které týkají se 
společných zájmů členů komory nebo jednotli
vých odborů jejich, rozhoduje o příslušnosti člen- 

e, dovolává se v důležitých otázkách usnesení 
a ne l^omady, jedná se členy komory svého

obvodu, jakož i s jinými zvěrolékařskými komo
rami a k tomu povolanými korporacemi. Jedná 
s úřady svého obvodu a podává u příslušného 
politického úřadu zemského vládě návrhy a žá
dosti. Představenstva komor podávají úřadům 
veřejným k jejich žádosti dobrozdání o všech vě
cech, které týkají se zájmů stavu zvěrolékařského, 
zejména v těchto otázkách:

o změnách studijního řádu vysokých škol 
zvěrolékařských;

o vymezeni působnosti jednotlivých odborů, 
zvěrolékařských;

o změně obvodův a sídla zvěrolékařských 
komor již zřízených:

o učebných osnovách na učilištích, na nichž 
sc vyučuje některé ze zvěrolékařských nauk;

o všeobecně důležitých otázkách, týkajících 
se zvěrolékařsko-zdravotních opatření a zvelebo
vání chovu hospodářského zvířectva a při obsa
zování zvěrolékařských míst ve veřejných 
službách,

Byla-li vyzvána úřadem, jsou představenstva 
komorní povinna podávat! projevy a dobrozdání 
ve věcech, které náležejí do oboru působnosti 
komory.

§ 14.
Představenstvu komory přísluší opatřovati 

běžné věci komory, zvláště:
a) vykonávat! usnesení valné hromady;
b) obstarávat! finanční věci komory a vybírati 

roční příspěvky;
c) svolávati valnou hromadu a připraviťi jed

nací pořad valné hromady;
d) předkládati zprávu o činnosti, výroční účet 

a návrh rozpočtu valné hromadě;
e) prohlašovat! výsledek voleb, vésti a vyhla- 

šovati občasně seznam členů komory. 
Nezapravené roční příspěvky mohou býti

vymáháni' politickou exekucí.

§ 15.

Představenstvo komory působí také jako 
smírčí soud. V této funkci mu přísluší:
a) smírně zakročovati při sporech mezi členy 

komory ve věcech stavovských;
b) vyšetřovati a smírně vyřizovat! stížnosti, po

dané proti členům komory o působnosti v po
volání jejich. Narovnání v těchto případech 
před představenstvem komory učiněná a li
stinně osvědčená jsou exekučními tituly po
dle § 1, č. 15 ex. -řádu.

§ 16.

Ve věcech čestných jest povinno představen 
stvo komory zakročili úředně proti členu komor? 
jako čestný soud:
a) zanedbá-li svých povinností ke komoře,
b) poruší-li vážnost stavu.
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V těchto případech může představenstvo ko
mory po řádném zjištění skutkové podstaty věci 
a po vyslechnutí obviněného vyslovili výstrahu, 
důtku a, opakují-li se, nebo při hrubých nepří
stojnostech, uložiti pokutu do 400 Kč aneb odníti 
pasivní neb i zároveň aktivní volební právo do 
komory na určitou dobu.

Peněžité pokuty, které byly pravoplatně 
předsednictvem komory uloženy, mohou býti vy
máhány politickou exekucí.

§ 17.

Schůze představenstva komory je schopna 
se usnášeti, je-li přítomna více než polovice členů 
představenstva, mezi nimi předseda nebo místo
předseda. Představenstvo se usnáší prostou vět
šinou hlasů. Předseda hlasuje pouze při rovnosti 
hlasů.

K usnášení představenstva jako čestného 
soudu je třeba přítomnosti nejméně tří čtvrtin 
členů představenstva a dvoutřetinové většiny 
přítomných. Není-li schůze schopna se usnášeti, 
svolá se schůze druhá, která za přítomnosti nej
méně dvou třetin členů představenstva je schop
na se usnášeti. Ku platnosti usnesení jest i v tom
to případě potřebí dvoutřetinové většiny pří
tomných.

§ 18.

Předseda, nebo za něj jeden z místopředsedů, 
zastupuje zvěrolékařskou komoru vně i zevně, 
přikazuje členům představenstva obor jejich 
práce a dozírá na řádnou jejich činnost. Svolává 
schůze představenstva a předsedá v nich, tolikéž 
jako na valných hromadách komory.

Předseda podpisuje všechna písemná vyří
zení představenstva komorního.

§ 19.

Vrchní dozor na zvěrolékařské komory a 
činnost jejich vykonává příslušný politický zem
ský úřad.

Za tím účelem může zemský politický úřad 
dozírati na veškeré jednání komory a vysílati 
zástupce do valných hromad a schůzí předsta
venstva.

Dozorčí úřad jest oprávněn, kdyby komora 
překročila obor své působnosti, nebo jednala 
proti platným nařízením, působit!, aby nepra
videlnosti byly odstraněny, protizákonná usne
sení zrušili, nebo rozpustiti komorní představen
stvo a naříditl nové volby.

o Do opatření zemského politického úřadu 
může komora u tohoto úřadu podali stížnost 
k ministerstvu zemědělství do 4 týdnů.

§ 20.
Do disciplinárních nálezů, vyhlášených před

stavenstvem komory (§ 16), vyjímajíc pouhou vý

strahu, lze podati účastníkům do 14 dnů stížnost 
ku příslušnému politickému zemskému úřadu, 
který rozhoduje konečně.

Stížnost buď podána bezprostředně u politi
ckého úřadu zemského.

§ 21.

Pokuty, které byly uloženy členu komory 
představenstvem komorním na základě tohoto 
zákona, náležejí komoře.

§ 22.
Zákon tento nevztahuje .se na zvěrolékaře 

v aktivní službě vojenské a na zvěrolékaře ve 
službě státní.

§ 23.

Jméno „zvěrolékařská komora11 je vyhra
zeno pro sbor, zřízený na základě tohoto zákona. 
Jiným sborům a ústavům je zakázáno užívati 
jména toho nebo podobného, které by mohlo s ním 
býti zaměněno.

§ 24.

Tento zákon nabývá účinnosti za měsíc po 
vyhlášení.

Prováděti tento zákon náleží ministerstvu 
zemědělství, ministerstvu vnitra a .ministerstvu 
spravedlnosti.

T. G. Masaryk v. r.
Tnsar v. r.

Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.
Staněk v. r.,

v zastoupení onemocnělého ministra vnitra.

Cis. 134.

Zákon ze dne 17. února 1920
o zajišťování dávky z majetku.

s, is i.
Finanční správa může podle ustanovení to

hoto zákona žádati a vymáhati zajištění dávky 
z majetku.

§ 2.

Úprava dávky z majetku, zejména co do 
osobní a věcné povinnosti k dávce, výše jmění 
dávky prostého a výše dávky vyhrazuje se zá
konu pozdějšímu.

§ 3.
Je-li vybrání dávky z majetku, jež bude své

ho času předepsána, pravděpodobně ohroženo, 
může berní správa uložiti straně písemným, ihned 
proveditelným příkazem, aby dávku z majetku az 
do jejího zapravení zajistila do částky uvedené 
v příkazu.


