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kterým se vydávají podrobné, předpisy k článkům II., III., VII. a VIII. finančního zákona pro
r. 1924.

44.
Vládní nařízení
ze dne 21. února 1924,
jímž se provádí zákon o poštovních holubech.
n
republiky československé nařizuje
Podle zakona ze dne 20. prosince 1923, č. 2 Sb.
z' a n. z r. 1924, o poštovních holubech:
§ IZ n a k y p o š t o v n í c h holubů.
.

^Poštovním holubem rozumí se při pro-

bni.6'1/«Zákona hoíub; který jest v mluvě u od-

§ 2.
Spolky chovatelů poštovních
holubů.
O) Spolky chovatelů poštovních holubu
řídí se všeobecnými předpisy o spolcích a zá
konem o poštovních holubech a mohou býti
zřizovány pro určité územní okrsky. Osoby,
které jsou podle zákona a tohoto nařízení po
vinny býti členy spolku chovatelů poštovních
holubů, jsou povinny býti členy toho spolku
chovatelů poštovních holubů, který jest zří
zen v tom územním okrsku, v němž jest mí
sto chovu holubů.

(-) Dosavadní československý Svaz spolků
pěstitelů poštovních holubů jest povinen do
dvou měsíců od vyhlášení tohoto nařízení
iyp'P P nej důležitějším znakům, podle nichž usnésti se na přeměně v „ústřední svaz spol
nofoř°^ati poštovní holuby a odlišiti je od ků chovatelů poštovních holubů" a ohlásiti
tvrvv'11'1?1
holubů, patří: kulatá hlava, ji ministerstvu vnitra; k oznámení jest při
nrv 1Cfi , fnou křivku, zobák prostřední, dobře pojiti nové stanovy, upravené podle ustano
oční n ^ nlnnami a bradavkami, jemné klapky vení zákona a tohoto nařízení. Neučiní-li tak,
dohl- arV/ kPé nebo temné, oko, vroubené bude zřízen nový ústřední svaz spolků cho
růžnv V1 „tnlnou blanou bělavcu, šedou nebo vatelů poštovních holubů; dosavadní česko
ká
i8
prsa, soustředěné tělo, král- slovenský Svaz spolků pěstitelů poštovních
Peří 1 naj i
na statných ramenech, husté
holubů bude v tom případě rozpuštěn, nepřeúzký Zadek’ Pokrytý velkými brky a hustý, mění-li še podle ustanovení § 3 (5) zákona a
různá°CaS; Pavva Peří u poštovních holubů je ve lhůtě tam stanovené na obyčejný spolek
hehn i Prevíadá však u nich barva modr á chovatelů poštovních holubů.
Plíva iíri1lavo,1jfloclrá nebo čer-veně modrá, jakou
mi urni
na hřbetě, nebo modrá s černý§ 3.
výskvf IJ'' Barva hhá se u poštovních holubů
holuli ,U|e zřídka. Za letu se pozná poštovní
Vou <,„ ? c 11 arakteristickérn pohybování hla- Povinnosti dosavadních chova
se sti'any na stranu.
telů poštovních holubů.
ho nnr>mZ?^e'k hři provádění zákona spor ne(i) Všichni chovatelé (a držitelé vůbec) po
kládán . nosj;>
určitý holub má býti po- štovních holubů jsou povinni přihlásiti se do
žádán r,Za Poštovního holuba či ne, bude vy- měsíce po vyhlášení tohoto nařízení u politi
kromýP,
znalce z vojenských nebo sou- ckého úřadu (administrativní vrchnosti) I.
hoštovníni° i horníků (členů spolků chovatelů stolice toho místa, kde holubi jsou chováni, pí
viucn holubů).
semnou přihláškou k soupisu.
holub“

označován jako „poštovní
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do konce roku 1926. Poté budou vydávána
vždy na dvě léta. Pro nové členy spolků cho
vatelů poštovních holubů si vyžádá ústřední
svaz spolků chovatelů poštovních holubů
osvědčení vždy hromadně po uplynutí tří mě
b) počet chovaných holubů,
síců ; tato osvědčení platí na dobu vymezenou
c) místo chovu holubů,
podle shora uvedených pravidel.
d) byl-li chovatel dosud členem v některém
(3) Vystoupí-li některý člen ze spolku, neb
spolku chovatelů poštovních holubů a v kte je-li z něho vyloučen, nebo když umře, nebo
přenese-li chov holubů do okrsku jiného
rém,
e) účel chovu poštovních holubů, t. j. zda spolku, budiž osvědčení vráceno původnímu
poštovní holuby chová, aby je cvičil, či jen spolku, jenž je předloží ministerstvu národní
obrany skrze ústřední svaz spolků chovatelů
k účelům hospodářským.
poštovních holubů.
(3) Osoby, které chtí i nadále chováti po
štovní holuby, počítajíc v to i ty chovatele po
§ 5.
štovních holubů, kteří je mají k účelům ho
spodářským, jsou povinny státi se členy toho Evidence poštovních holubů
spolku chovatelů poštovních holubů, který jest
a jejich chovatelů.
zřízen v tom územním okrsku, kde jest místo
chovu holubů, do dvou měsíců po vyhlášení to
(!) Každý chovatel poštovních holubů jest
hoto nařízení a současně oznámiti politickému povinen podávati do 10. dne každého čtvrtletí
úřadu (administrativní vrchnosti) I. stolice, (10. prosince, 10. března, 10. června a 10. záři)
že poštovní holuby budou i nadále chovati.
spolku chovatelů poštovních holubů, jehož jest
(4) Obchodníci se zvěří a ptactvem jsou po členem, zprávu o početním stavu (jeho úbyt
vinni do měsíce po vyhlášení tohoto nařízení cích a přírůstcích) chovaných a cvičených po
ohlásiti u politického úřadu (administrativní štovních holubů, jakož i o jejich cvičeních (le
vrchnosti) I. stolice počet poštovních holubů, tech a cestách).
kteří jsou u nich v držení. Politický úřad dá
(2) V této zprávě jest zejména též uvésti
těmto holubům otisk úředního razítka na každé nabytí a změnu držení poštovních ho
vrchní stranu křídel a přihlášky zašle mini lubů (vylíhnutím ve vlastním chovu, koupi,
sterstvu národní obrany, jež je pak zašle příletem) a tratí, na kterých jsou holubi cvi
Ústřednímu svazu chovatelů poštovních ho čeni.
lubů, jakmile bude zřízen, aby je registroval.
(3) O všech oznámeních a letech, uvedených
v odst. (i) a (2), vede příslušný spolek cho
§ 4.
vatelů poštovních holubů záznamy; podle nich
sestavuje pak výkazy stanovené § 3 (2) za"
Cvičení poštovních holubů.
koná.
(1) Cvičením poštovních holubů jest roz(4) Podle výkazů jednotlivých spolků veae
uměti všecky úkony podnikané proto, aby si evidenční záznamy politický úřad (admini
poštovní holub, dopravený jakýmkoli způso strativní vrchnost) I. stolice, v jehož obvodu
bem na místo mimo holubník, přivykl vraceti má spolek sídlo, a Ústřední svaz spolků cho
se do svého holubníku; povinnost cvičiti po
štovní holuby má jejich chovatel na vzdále vatelů poštovních holubů.

(2) V přihlášce jest uvésti:
a) jméno a příjmení, zaměstnání a bydliště
chovatele poštovních holubů,

nost nejméně 12 km.
(2) Cvičiti poštovní holuby jsou oprávněny
a podle § 2 (i) d) zákona povinny jenom
osoby, které je mají právo chovati a dostaly
od ministerstva národní obrany zvláštní pí
semné osvědčení, že je smějí cvičiti (vypou
štět!). Písemných osvědčení si vyžádá ústřed
ní svaz spolků chovatelů poštovních holubů po
prvé hromadně pro všecky osoby cvičící ho
luby dobrovolně i povinně do čtyř měsíců po
vyhlášení tohoto nařízení; tato osvědčení platí

§ 6.

Povinnost cvičiti poštovní
holuby.
(!) Osoby, které chovají více než 10 poštov
ních holubů, jsou povinny cvičiti z nich aspoň
50%.
(2) Z této povinnosti jsou vyňaty osoby,
které chovají poštovní holuby jen na obcho"
(obchodníci se zvěří a ptactvem).
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§ 7.

§ 10.

Odevzdání poštovních holubů
k ú č e 1 ů m v o j e n s k ý m.

Značkování poštovních holubů.

(1) Za mobilisace a ve válce jest každý
držitel poštovních holubů povinen odevzdati
je na vyzvání vojenských úřadů do vlastnictví
vojenské správě za náhradu obecné jejich
ceny, jejíž výše bude stanovena vládním naří
zením.
(2) Rozsah, způsob a místo odevzdání po
štovních holubů určí podle potřeby příslušné
zemské vojenské velitelství v dohodě s politi
ckým úřadem (administrativní vrchností) II.
stolice podle směrnic, vydaných ministerstvem
národní obrany.

§ 8.
Zprávy spolků chovatelů po
štovních holubů.
í1) Zprávy podle odst. (2) a (3) §u 3 zák.
jest podávati čtvrtletně (31. prosince, 31.
března, 30. června a 30. září) ve stejném
znění úřadům (spolkům), uvedeným v zákoně.

(!) Každý poštovní holub musí býti ihned,
nejpozději však do 8 dnů po vylíhnutí, nebo
nej později do 8 dnů, co se dostal na území
Československé republiky, opatřen kroužkem
na noze. Tato povinnost náleží chovateli. Vý
jimečně není nutno dáti kroužky takovým po
štovním holubům, kteří jsou určeni k zabití;
ti však nesmějí býti chováni déle než 6 neděl.
(2) Kroužky přidělí na přihlášku chovatelů
příslušný spolek chovatelů poštovních holubů,
který je objedná u Ústředního svazu.
(3) Kroužek k vyznačení poštovních holubů
jest zpravidla v celku; jen u starších holubů,
když dostávají po prvé nebo znova kroužek na
nohu, možno užiti kroužku plombovaného, t. j.
takového, který se teprve na noze spojuje.
(4) Každý kroužek poštovního holuba má
vypuklé značky:
a) čs *, t. j. chráněná značka, označující
příslušnost na území československé repu
bliky;

(2) Zprávy se vyhotovují jako výkazy, které
obsahují:

b) ležaté číslo o dvou číslicích, označující
rok vylíhnutí;

a) jméno a příjmení, bydliště a zaměstnání
členů,

c) písmena A—ž, označující spolek, v jehož
obvodu je holub zapsán; tato písmena přidě
luje Ústřední svaz, při čemž písmeno V jest
vyhrazeno pro vojenské holuby; až budou vy
čerpána písmena jednoduchá, budou doplněna
seriemi, t. j. ležatým číslem, připsaným za pří
slušným písmenem (na př. A co,
atd.);

b) počet všech poštovních holubů každého
člena,
c) počet poštovních holubů cvičených,
d) tratí, na kterých jsou holubi cvičeni,
e) odměny a vyznamenání, získaná v době,
za kterou se výkaz podává; při tom třeba
uvésti číslo holuba, o kterého jde,
í) počet holubů, získaných koupí, a pramen
koupě.
§ 9.
Zvláštní předpisy pro cvičení
poštovních holubů.
.Ministerstvo národní obrany ve shodě s mi
nisterstvem vnitra vydá zvláštní předpisy,
Jichž jest při cvičení holubů třeba šetřiti;
střední svaz spolků chovatelů poštovních ho,ubů jest povinen, dávaje souhlas k zřízení
Íl - ?tlivého spolku podle § 3 i1) zákona,
bati toho, aby byly tyto zvláštní předpisy poJaty do stanov spolku.

d) stojaté číslo holuba; v každém spolku se
číslují holubi od 1 počínajíc; vojenští poštovní
holubi se číslují u každého zemského vojen
ského velitelství od 1 počínajíc;
e) u vojenských poštovních holubů přijde
do značky mezi písmeno „V“ a stojaté číslo,
značící číslo holuba, ještě číslo ležaté, které
označuje číslo vojenského holubníku, z něhož
holub pochází.
(5) Značky na kroužcích budou tedy upra
veny takto:
a) pro v o j e n s k é poštovní holuby:
Čs * £ V h 1,
b) pro nevoj enské poštovní holuby:
Čs -X- gš A K nebo Čs
Sa B
37.
40’
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(6) Přejde-li poštovní holub jakýmkoliv
způsobem v držení osoby, která jest členem
jiného spolku, než který kroužek přidělil, jest
provésti změny ve značkách, aby se označení
shodovalo se zásadami, uvedenými v odst. (4).
Provedení takových změn jest ohlásit! ve
čtvrtletní zprávě [§ 5 ( J)] oběma dotčeným
spolkům k záznamu.
§ 11.

Oznamování zvláštních případů
nálezů holubů.
(i) Kdo chytí holuba s kroužkem na noze
unaveného nebo poraněného, nebo kdo jej na
lezne mrtvého, jest povinen ihned učiniti
o tom oznámení nejbližší četnické stanici nebo
nej bližšímu obecnímu úřadu nebo státnímu
bezpečnostnímu úřadu a tam zprávu, kterou
holub nese, odevzdati; u téhož úřadu musí
odevzdati též holuba. Totéž platí vůbec o těch
holubech, kteří nesou nějakou zprávu, i když
kroužku na noze nemají.
(2) četnická stanice (obecní nebo státní
bezpečnostní úřad) odevzdá holuba — nemůže-li ho do rozhodnutí sama chovati — nejbližšímu vojenskému holubníku. Jinak zjistí
dotazem u příslušného vojenského úřadu a
u ústředního svazu, komu holub patří, a zašle
jej vlastníkovi na jeho náklad. Je-li holub
schopen další cesty, lze jej po vypátrání ma
jitele a po dohodnutí s ním vypustiti, jakmile
se zotaví. Se zprávou, kterou nesl, buď však
naloženo podle ustanovení odst. (3). Jde-li
o holuba mrtvého, třeba jeho vlastníka jen
zpraviti o nálezu a kroužek mrtvého holuba
zaslati ústřednímu svazu. Byl-li holub odeslán
vojenskému holubníku, učiní toto opatření vo
jenský úřad.
(3) Nesl-li holub jakoukoliv zprávu, zašle ji
orgán, jmenovaný v předcházejících odstav
cích, zemskému vojenskému velitelství, v je
hož obvodě holub byl chycen (nalezen) ^zem
ské vojenské velitelství ji ihned zašle minister
stvu národní obrany.
(4) Nelze-li podle předcházejících ustano
vení zjistiti bezpečně vlastníka chyceného (na
lezeného) holuba, jest zprávu o tom podati
Ústřednímu svazu, který uveřejňuje ve svém
časopise všechny případy zalétnutí, chycení a
nalezení mrtvých holubů. Nepřihlásí-li se
vlastník chyceného živého holuba do dvou mě
síců od uveřejnění, buď tento holub — nesta-

44.

lo-li se tak již dříve — odevzdán vojenské
správě.
§12.

Prodej poštovních holubů.
(!) Obchodníci se zvěří a ptactvem smějí
kupovati a prodávat! jen takové poštovní ho
luby, kteří mají řádné kroužky. Výjimečně lze
vyprodali bez kroužku ty holuby, kteří mají
podle § 3 (4) otisk úředního razítka; tito
holubi musí však obdržeti příslušný kroužek
od prvého nabyvatele, který získal holuba
k chovu.
(2) Při prodeji poštovních holubů musí pro
dávající odevzdati kupujícímu (i obchodníko
vi) stvrzenku se svým jménem, bydlištěm a
dosavadním označením holuba. Bez této stvr
zenky nesmí býti holub převeden v držení
druhé osoby. Prodává-li dále takového holuba
obchodník, jest povinen stvrzenku odevzdati
dalšímu nabyvateli, který ji předloží spolku.
Jinak jest vyhotovili novou stvrzenku s údaji
o posledním držiteli.
(3) Každý prodej poštovních holubů jest
hlásili ve zprávách podle § 5 C1) příslušnému
spolku, který o tom podá zprávu podle § 8.
(4) Povolení ke koupi poštovních holubů
z ciziny nebo k jich prodeji do ciziny dává
obchodníkům se zvěří a ptactvem ministerstvo
národní obrany po slyšení ústředního svazu
spolků chovatelů poštovních holubů.
(5) Ustanovení tohoto paragrafu platí ob
dobně i při jiných způsobech změny vlastnictví
k poštovním holubům.
§ 13.
Dovoz poštovních holubů z ci
ziny.
Dovoz poštovních holubů z ciziny bez povo
lení ministerstva národní obrany jest zaká
zán. Povolení může dáti ministerstvo národní
obrany po slyšení ústředního svazu — kromě
případů uvedených v § 12 (4) —- jen těm oso
bám, které prokáží, že jsou členy některého ze
spolků chovatelů poštovních holubů. Ustano
vením tímto jsou nedotčeny platné předpisy,
pokud vyžadují k dovozu z ciziny povolení mi
nisterstva průmyslu, obchodu a živností (§ 2
zák. č. 25/1922 Sb. z. a n.); v takových přípa
dech jest k dovozu poštovních holubů z ciziny
zapotřebí vedle povolení ministerstva národní
obrany též povolení ministerstva průmyslu,
obchodu a živností.
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§ 14.

Přemisťování holubů na území
republiky.
Dnem vyhlášení mobilisace počínajíc jest
každá přeprava (přemisťování) živých po
štovních holubů jakéhokoli druhu na území re
publiky zakázána; toliko vojenská správa
může i v těchto případech prováděti jakoukoli
přepravu (přemisťování) poštovních holubů.
15.
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(3) Odevzdají-li se poštovní holubi ústřed
nímu svazu spolků chovatelů poštovních ho
lubů, přenechá je svaz buď zdarma nebo za
mírný poplatek novým spolkům, nebo je prodá
členům podle nejvyšší podané nabídky; získa
ná částka připadne ve prospěch ústředního
svazu spolků chovatelů poštovních holubů.

(4) Podobně může vojenská správa podporovati ústřední svaz spolků chovatelů poštov
ních holubů tím, že mu přenechá nebo od
prodá vojenské poštovní holuby.
§17.

Součinnost obcí.

Účinnost a provedení nařízení.

(!) Obce jsou povinny podporovali spolky
chovatelů poštovních holubů, jakož i státní or
gány ve všem, co jest předepsáno zákonem
a tímto prováděcím nařízením.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vy
hlášení ; provedou je ministr národní obrany,
ministr vnitra a ministr spravedlnosti.

(2) Jest to zejména:
a) starali se o to, aby osoby, které nejsou
členy spolků chovatelů poštovních holubů, po
štovních holubů nechovaly;
b) dbáti toho, aby v obvodu obce nebyli cvi
čeni holubi, kteří nepatří některému členu
spolku chovatelů poštovních holubů, a aby
osoby provádějící cvičení měly k tomu písemné
osvědčení od ministerstva národní obrany;
c) dohlížeti nad tím, aby se v obvodu obce
poštovní holubi nestříleli nebo nechytali.
§16.

Bechyně v. r.
Dr. Dolanský v. r. Udržal v. r.
Bečka v. r.
Malypetr v. r.
Stříbrný v. r.
Novák v. r.
Habrman v. r.
Srba v. r.
Dr. Markovič v. r.
Dr. Franke v. r.

45

.

Vládní nařízení
ze dne 21. února 1924,

■^'opadnutí poštovních holubů.

kterým se vydávají podrobné předpisy
k článkům II., III., VII. a VIII. finančního
zákona pro r. 1924.

í1) Poštovní holuby, kteří propadli podle
§ 12 zákona ve prospěch státu, oznámí úřad
(soud), který prohlásil jich propadnutí, zem
skému vojenskému velitelství, v jehož obvodu
touto úřad (soud) leží; toto velitelství pak roz
hodne, kterému vojenskému holubníku mají
býti odevzdáni, a zařídí proto, čeho je třeba.

Vláda republiky československé nařizuje
podle čl. XVIII. finančního zákona ze dne
14. prosince 1923, čís. 245 Sb. z. a n., kterým
se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních
investic pro rok 1924:

(~) Zemská vojenská velitelství hlásí čtvrtletně ministerstvu národní obrany počet po
štovních holubů, přibylých takto do vojen
ských holubníků, a kromě toho počet zalétlých
(:lzich holubů, kteří byli vojenským holubníSuin odevzdáni, i s návrhem, mají-li tam býti
Ponecháni nebo odevzdáni ústřednímu svazu
Polku chovatelů poštovních holubů.

§ 1.
Dle čl. II. fin. zákona pro r. 1924 smí býti
úvěrů povolených tímto zákonem použito jen
k potřebám naznačeným v příslušných kapito
lách, titulech, paragrafech a pododděleních
státního rozpočtu, který jest připojen jako
příloha k finančnímu zákonu a zároveň s ním
ústavně schválen.

