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164.
Vládní nařízení 

ze dne 8. července 1925 

o plemenitbě koní.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle §§ 4, 6 a 10 zákona zp dne 2. července 
1924, č. 169 Sb. z. a n,, o plemenitbě hospo
dářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a 
ovcí:

§ 1.

Komise pro výběr plemenných 
hřebců (komise licenční).

C1) Výběr provádí komise pro výběr ple
menných hřebců (komise licenční), již jme
nuje, rozpouští a jejíž obvod působnosti sta
noví ministerstvo zemědělství.

(2) Funkční období jest čtyřleté; v případě 
rozpuštění komise úřaduje nově jmenovaná 
jen na zbytek funkčního období.

(3) členové licenční komise dělí se na členy 
stálé a na členy, kteří jsou povoláváni k jed
notlivým výběrům hřebců.

(4) členy stálými jsou:
a) zástupce ministerstva zemědělství,
b) zástupce, ustanovený z členů zeměděl

ské rady k jejímu návrhu.
(5) K jednotlivým výběrům povolává se po 

návrhu zemědělské rady za člena komise zá
stupce místní chovatelské organisace toho ob
vodu, v němž se výběr hřebců koná.

(G) Koná-li se výběr hřebců vojenských, po
volá se místo zástupce místní chovatelské 
organisace jako třetí člen komise zástupce 
ministerstva národní obrany.

(7) Při každém výběru působí dále s hla
sem poradním odborný úředník zemědělské 
rady a úřední zvěrolékař politického úřadu 
I. stolice, v jehož obvodu se výběr hřebců 
právě koná. Tento zvěrolékař provede zdra
votní prohlídku hřebců předvedených k licen- 
tování.

(8) Předsedu licenční komise stanoví mini
sterstvo zemědělství ze stálých členů.

(9) Pro všechny členy komise včetně před
sedy stanoví se stejným způsobem náhradníci, 
kteří nastupují na místo zaneprázdněného 
člena komise. Komise je způsobilou usnášeti 
se jen tehdy, jsou-li přítomni všichni 3 čle
nové. Komise usnáší se většinou hlasů, před
seda hlasuje naposled.

(10) Ministerstvo zemědělství může komisi 
rozpustiti, nekoná-li řádně svých povinností; 
stane-li se tak, ustanoví novou komisi.

j11) Členem (náhradníkem) nemůže býti 
ustanoven, kdo jest vyloučen z práva voliti do 
obecního zastupitelstva.

(12) člen (náhradník) může býti minister
stvem zemědělství své funkce zbaven, nasta- 
ne-li u něho důvod, pro který vyloučen jest 
zpráva voliti do obecního zastupitelstva, nebo 
nekoná-li řádně svých povinností jako člen 
(náhradník) komise.

(13) Ubude-li člen komise ve funkčním ob
dobí, povolá ministerstvo zemědělství náhrad
níka. Ubude-li náhradník, jmenuje minister
stvo zemědělství pro zbytek funkčního období 
nového náhradníka.

(14) členové, pokud nejsou veřejnými 
úředníky, mají nárok na náhradu cestovného 
a stravného podle norem platných pro státní 
úředníky VIII. hodnostní třídy. O náhradě 
cestovného a stravného členů, kteří jsou ve
řejnými úředníky, rozhodují předpisy pro ně 
platné.
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(15) Cestovné a stravné členů komise, kteří 
nejsou veřejnými úředníky, hradí minister
stvo zemědělství ze svých úvěrů, oněch členů 
komise pak, kteří jsou veřejnými úředníky, 
hradí ten úřad, pokud se týče korporace, u níž 
jest ten který člen komise zaměstnán.

§ 2.

Obvod působnosti komise.

Komise licenční buďtež zřizovány podle ob
vodů státních hrebčinců, a to pro každý 
chovný obvod (§ 14) zvlášť.

§ 3.

Přihlašování hřebců k v ýb ě r u 
(licenci).

C1) Politický úřad II. stolice vyzve kaž
dého roku vyhláškou držitele hřebců, kteří 
chtějí získati pro své hřebce licenci na příští 
připouštěcí období, aby je přihlásili k výběru 
ústně neb písemně u politického úřadu I. sto
lice svého bydliště ve lhůtě 4 nedělní. Lh" ‘a 
tato budiž stanovena tak, aby končila nej- 
později dnem 15. srpna. V přihlášce k výběru 
dlužno uvésti jméno, bydliště (poštu) držitele 
hřebce, jméno, původ po otci a matce, ráz 
(plemeno), barvu, odznaky, stáří a zamýšlené 
stanoviště hřebce. K přihlášce sluší připoj iti 
doklady o původu hřebce po otci a matce. Po
litické úřady I. stolice zašlou přihlášky s do
klady hromadně zemědělské radě nejpozději 
do 1. září každého roku. Ministerstvo země
dělství, vyžádájíc si návrh zemědělské rady, 
stanoví místo a dobu jednotlivých výběrů tak, 
aby bylo lze v prvé polovině října výběr 
hřebců zahájili.

(2) Přihlásí-li kdo hřebce po uplynutí při
hlašovací lhůty (odst. 1.) nebo žádá-li držitel 
provedení výběru mimo pořad stanovený pro 
výběry, může ministerstvo zemědělství po sly
šení zemědělské rady povolili výběr jen z váž
ných důvodů, a je-li nutno výběr ten provésti 
mimo pořad stanovený pro výběry, za pod
mínky, že přihlašovatel předem složí výlohy 
komisionelní.

(3) Předpisy odst. 1. o přihlašování hřebců 
k výběru nevztahují se na licentování hřebců 
státních. Ministerstvo zemědělství určí dobu 
konání výběru státních hřebců, chovaných ve 
státních ústavech pro chov koní.

(-1) Výběr státních hřebců ve stanicích 
soukromých a státních hřebců v nájmu koná 
se zároveň s licentováním hřebců soukromých 
v témže obvodu chovném.

§ 4.
Podmínky pro udělení licence.

(!) Hřebci, již mají býti vybráni, musí 1. 
dubna onoho roku, pro nějž má jim býti li
cence udělena, dokonali, jsou-li rázu chiadno- 
krevného, třetí, a jsou-li rázu teplokrevného, 
čtvrtý rok věku.

(2) Komise pro výběr plemenných hřebců 
smí udělili licenci ku připouštění klisen jen 
pro ty hřebce, o kterých se přehlídkou pře
svědčí, že jsou k chovu způsobilí, jmenovitě 
že jsou zdraví, náležitě vyvinutí, dědičných 
vad prosti a svým rázem a původem vyhovují 
chovnému směru obvodu, pro nějž jsou vy
bráni (§ 14). Při opětovném udělování li
cence budiž přihlíženo též ke kvalitě potom
stva.

(3) Udělení licence lze též odmítnouti, je-li 
důvodná obava, že držitelem hřebce bude 
licence zneužito, zejména byl-li držitel hřebce 
již více než jednou trestán pro některý z pře
stupků uvedených v § 8, odst. 1., bod 1. a 2., 
zák. č. 169/1924 Sb. z. a n. a od posledního 
potrestání neuplynulo více než 2 roky.

§ 5.

Vydání licence.

í1) Pro každého vybraného hřebce vyho
toví komise držiteli hřebce licenci, již nutno 
jako úřední vysvědčení kolkovati. Kolek dodá 
strana.

(2) Licence opravňuje ku použití hřebce 
pouze v připouštěcím období kalendářního 
roku v ní uvedeného a ve stanovišti licencí 
určeném ke všeobecnému připouštění klisen 
z chovného obvodu (§ 14), v němž hřebec má 
své stanoviště. Státním hřebcům může li
cenční komise uděliti licenci i na 2 připou
štěcí období, nejvýše však do konce svého 
funkčního období. V licenci lze stanovití prů
měrný počet skoků denních a nej vyšší počet 
skoků týdenních, jakož i nejmenší časovou 
dobu mezi jednotlivými připouštěními.

(3) Trvání připouštěcího období stanoví 
ministerstvo zemědělství po návrhu zeměděl
ské rady.

(4) Převáděli a přemístili soukromého li- 
centovaného hřebce do jiného stanoviště za 
účelem připouštění jest přípustno jediné se 
svolením politického úřadu I. stolice, daným 
po slyšení zemědělské rady.

(5) Převádění a přemístění licentovaného 
hřebce do jiného chovného obvodu jest vylou
čeno.
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(c) Nastane-li změna v osobě držitele hřeb
ce licentovaného toliko v téže obci, jest nový 
držitel povinen do 15 dnů u politického úřadu 
I. stolice zažádali o přepsání licence. O žá
dosti rozhodne politický úřad I. stolice po sly
šení zemědělské rady. Přepsání licence může 
býti odepřeno z důvodu uvedeného v § 4, odst. 
8. O takových změnách budiž vyrozuměno ře
ditelství příslušného státního hřeběince a ze
mědělská rada.

§ 6.
Zamítavé rozhodnutí komise.

C1) Nebyl-li předvedený hřebec uznán způ
sobilým, oznámí předseda komise držiteli 
hřebce odmítnutí ústně a na žádost též pí
semně, udav důvody.

(2) Rozhodnutí komise o způsobilosti 
hřebce jest konečné. Odmítnutý hřebec může 
býti k výběru opět předveden až pro příští 
připouštěcí období.

(3) Byl-li hřebec odmítnut pro trvalou ne
schopnost k chovu, nesmí býti již komisi 
předveden.

§ 7.

Zápis o licenčním řízení.

C1) O každém licenčním řízení vede komise
zápis, jejž obstará odborný úředník zeměděl
ské rady a podepíší všichni členové komise.

(2) Po ukončení výběru předloží předseda 
komise prvopisy těchto zápisů zemědělské 
radě, jež zašle po jednom opisu politickému 
úřadu I. a II. stolice a ředitelství příslušného 
státního ústavu pro chov koní.

§ 8-

Chování licentovaných hřebců 
a připouštění.

(1) Licentované hřebce dlužno chováti od
děleně od ostatních druhů hospodářského zví
řectva ve stájích zdravotně a účelně zaříze
ných a udržovat! v dobré plemenné kondici.

(2) Připouštění smí se díti toliko v tako
vých místech, kde volný přístup nebo přihlí
žení osob nepovolaných jest vyloučeno a kde 
jest o bezpečnostní opatření postaráno. Je
diné na Slovensku -a Podkarpatské Rusi smí 
býti licentovaný hřebec připouštěn ke klis
nám i na pastvě.-

■ _(3) Připouštěny smějí býti toliko takové 
klisny, jež nejeví příznaků sdělné nemoci, ne
jsou podezřelé z nakažení takovou nemocí, 
aniž jsou postiženy nemocí pohlavních 
ústrojů a jež v době připouštění dosáhly,

jsou-li teplokrevného rázu, nejméně třetího, 
a jsou-li chladnokrevného rázu, nejméně dru
hého roku věku.

(4) Držitel jest povinen umístiti při stání 
každého licentovaného hřebce zřetelně nápis, 
v němž jest čitelným a trvalým písmem uve
deno: ráz, jméno, Larva, odznaky (proměny), 
rok narození, výška, objem hrudi i holeně, 
otec i matka a datum licentování hřebce, ja
kož i výše skočného.

(5) V témže dvoře smí býti po dobu při- 
pouštěcího období držen nelicentovaný hřebec 
starší dvou let toliko se svolením politického 
úřadu I. stolice, uděleným po slyšení zeměděl
ské rady.

§ 9.
Zvěrolékař ská prohlídka a pří

padné zrušení licence.

(!) Každý soukromý licentovaný hřebec 
budiž bezprostředně před početím připouště- 
cího období a pak ještě jednou během tohoto 
období prohlédnut úředním zvěrolékařem pří
slušného politického úřadu I. stolice.

(2) Výsledky přehlídky zaznamená zvěro
lékař do licence. Byly-li při takové přehlídce 
zjištěny závady, pro něž další použití hřebce 
k plemenným účelům bylo by nepřipustilo neb 
velmi povážlivo, zakáže vyšetřující zvěrolé
kař prozatím další používání hřebce k připou
štění a vyrozumí o tom ihned politický úřad 
I. stolice, který po slyšení zemědělské rady 
rozhodne o případném zrušení licence. Záro
veň budiž vyrozuměno o těchto opatřeních 
příslušné ředitelství státního hřeběince.

(3) Zemědělská rada a, příslušný státní 
hřebčinec mohou kdykoliv dáti licentované 
hřebce a provoz připouštěcí stanice svými 
orgány prohlédnouti; o shledaných závadách 
učiní oznámení příslušnému politickému úřa
du I. stolice.

§ 10.
Výše skočného.

Výši skočného pro všechny hřebce státní 
i soukromé stanoví ministerstvo zemědělství 
po slyšení zemědělských rad.

§ 11.

Připouštěcí lístek.

(i) Ihned po připouštění vydá držitel hřeb
ce držiteli připuštěné klisny lístek připou
štěcí. Použiti lze toliko tiskopisů vydaných 
státní tiskárnou. Lístek připouštěcí jest záro
veň průkazem o zaplacení skočného.
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(2) Držitel hřebce jest povinen předložití 
držiteli klisny na požádání licenci hřebce, za 
jehož připouštění držitel klisny žádá.

(3) ̂ Zapravení skočného za první skok 
opravňuje držitele klisny, k dalším. pěti bez
platným skokům pro touž klisnu na témže 
hřebčím stanovišti. Držitel klisny může poža- 
dovati jiného hřebce, avšak na témže hřeb
čím stanovišti licentovaného, teprve při čtvr
tém skoku.

§ 12.

Připouštěcí protokoly.

C1) O každém licentovaném hřebci jest 
držitel povinen vésti ve dvou stejnopisech při
pouštěcí protokol. Lze použiti pouze tiskopisů 
vydaných státní tiskárnou. Zápisy do obou 
stejnopisů protokolu dlužno konati ihned po 
připouštění.

(2) Po uplynutí připouštěcího období, nej
později do 15. srpna každého roku budiž je
den stejnopis připouštěcího protokolu, potvr
zený vlastnoručním podpisem držitele hřebce, 
že plně souhlasí s druhopisem, zaslán přísluš
nému státnímu hřebčinci. Do druhého stejno
pisu jest držitel povinen v příštím roce zapi
sovali v příslušných rubrikách výsledky při
pouštěcí a předložití jej do 15. srpna přísluš
nému státnímu hřebčinci.

§ 13.
Nucená kastrace hřebců a ad
ministrativní opatření při je

jím provádění.

Byl-li držitel nelicentovaného soukromého 
hřebce pro nedovolené připouštění podle § 8, 
odst. 1., zák. č. 169/1924 Sb. z. a n. již dva
kráte trestán, nařídí jemu politický úřad I. 
stolice provedení kastrace hřebce do určité 
Ihůty s vyhrůžkou, že bude provedena kastra
ce z moci úřední na náklad a nebezpečí drži
tele, nebude-li lhůta dodržena. Průjde-li sta
novená lhůta marně, provede kastraci poli
tický úřad I. stolice i v případě, že by přešel 
hřebec do rukou jiného držitele.

§ 14.

Chovné obvody.

C) Chovné obvody podle tohoto nařízení 
jsou území, v nichž má býti jednosměrným 
Chovem vypěstován kůň určitého rázu.

(2) Státní území rozděluje se na tyto chov
né obvody:

I. Čechy:
Á. Obvod chovu koně teplo- 

krevného, který zaujímá souvislou oblast 
hlavního města Prahy a soudních okresů:

Aš, Bečov nad Teplou, Bělá pod Bezdězem, 
Benátky Nové, Benešov, Benešov nad Plouč- 
nicí, Bílina, Blatná Horní, Boleslav Mladá, 
Bor u České Lípy, Brandýs nad Labem, Brod 
železný, Broumov, Březnice, Bydžov Nový, 
Bystřice Nová, Cvikov, Děčín, Dobříš, Dou- 
pov, Dub Český, Dubá, Duchcov, Dvůr Krá
lové nad Labem, Falknov nad Ohří, Frýdlant, 
Haňšpach, Hora Svaté Kateřiny, Hora Sva
tého Šebestiána, Hořice, Hostinné, Hradec 
Jindřichův, Hradec Králové, Hradiště Mni
chovo, Chabařovice, Cheb, Chlumec nad Cidli
nou, Chomutov, Chrastava, Chrudim* Jablo
nec nad Nisou, Jablonné Německé, Jáchymov, 
Janovice Uhlířské, Jaroměř, Jesenice, Jičín, 
Jilemnice, Jílové, Jirkov, Kadaň, Kamenice 
Česká, Kamenice nad Lipou, Karlín, Kladno, 
Kostelec nad Orlicí, Kouřim, Královice Dolní, 
Kralupy nad Vltavou, Kraslice, Křivoklát, 
Kynžvart Lázně, Lanškroun, Ledeč nad Sáza
vou, Libáň, Liberec, Libochovice, Lípa česká, 
Litoměřice, Litvínov Horní, Loket, Lomnice 
nad Popelkou, Louny, Lovosice, Mariánské 
Lázně, Maršov, Mělník, Městec Králové, 
Město Nové nad Metují, Město Nové pod 
Smrkem, Milevsko, Mimoň, Mirovice, Most, 
Náchod, Nasavrky, Nechanice, Nejdek, Neve- 
klov, Nymburk, Pacov, Paka Nová, Pardu
bice, Pelhřimov, Počátky, Podbořany, Podě
brady, Police nad Metují, Postoloprty, Pře
louč, Příbram, Přísečnice, Rakovník, Rokyt
nice nad Jizerou, Rokytnice v Orlických Ho
rách, Roudnice nad Labem, Rumburk, Rych
nov nad Kněžnou, Sedlec, Semily, Skalice Čes
ká, Slaný, Smíchov, Sobotka, Strašecí Nové, 
Šluknov, Stětí, Tanvald, Teplice nad Metují, 
Teplice-Šanov, Trutnov, Turnov, Unhošť, 
Úpice, Ústí nad Labem, ústí nad Orlicí, 
Úštěk, Varnsdorf, Vary Karlovy, Vejprty, 
Velvary, Vildštejn, Vlašim, Votice, Vožice 
Mladá, Vrchlabí, Vysoké nad Jizerou, Zbra
slav, žacléř, žatec.

B. Obvod chovu koně chladno
krevného, který zaujímá oblasti těchto 
soudních okresů:

a) v západních a jižních Čechách: Bechyně, 
Beroun, Bezdružice, Blatná, Blovice, Bochov, 
Brod Vyšší, Budějovice České, Dobřany, Do
mažlice, Hartmanice, Hluboká nad Vltavou, 
Horažďovice, Hořovice, Hory Kašperské, Ho- 
stouň, Hrady Nové, Chvalšiny, Kaplice, Kdy
ně, Klatovy, Královice, Krumlov český, Li-
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šov, Lomnice nad Lužnicí, Manětín, Nepo
muk, Netolice, Nýrsko, Písek, Planá, Planá 
Horní, Plánice, Plzeň, Prachatice, Přeštice, 
Přimda, Rokycany, Ronšperk, Soběslav, Stod, 
Strakonice, Stříbro, Sušice, Sviny Trhové, 
Tábor, Tachov, Teplá, Touškov, Třeboň, Týn 
Horšovský, Týn nad Vltavou, Veselí nad Luž
nicí, Vimperk, Vodňany, Volary, Volyně, 
Zbiroh, žlutice,

b) ve východních Čechách: Brod Němec
ký, Čáslav, Habry, Hlinsko, Holice, Hora 
Kutná, Humpolec, Chotěboř, Kolín, Litomyšl, 
Mýto Vysoké, Polička, Polná, Přibyslav, Sku- 
teč, Štoky,

c) následující okresy, které tvoří ostrovy
v obvodu chovu koně teplokrevného: Brod
český, Kostelec nad černými Lesy, Králíky, 
Opočno, Říčany, Sedlčany, žamberk.

II. Morava:
A. Obvod chovu koně teplo

krevného, který zaujímá oblasti těchto 
soudních okresů:

a) Blansko, Brno, Břeclava, Bučovice, Bu
dějovice Moravské, Bíteš Velká, Hodonín, 
Hrotovice, Hustopeč, Hořelice, Ivančice, Ko
jetín, Klobouky, Kroměříž, Krumlov Morav
ský, Kyjov, Litovel, Mikulov, Meziříčí Velké, 
Mohelnice, Náměšť nad Oslavou, Olomouc, 
Plumlov, Pohořelice, Prostějov, Přerov, Slav
kov, Šternberk (jihozápadní část), Tišnov 
(jižní část), Třebíč, Unčov, Vyškov, Zábřeh 
(levý břeh Moravy), Zdounky, ždánice, židlo- 
chovice,

b) Jičín Nový, Meziříčí Valašské, Ostrava 
Moravská, Příbor.

B. Obvod chovu koně chladno
krevného, který zaujímá oblasti těchto 
soudních okresů:

a) Brod Uherský, Bystřice pod Hostýnem, 
Dvorce, Frenštát pod Radhoštěm, Hranice, 
Holešov, Hradiště Uherské, Klobouky Valaš
ské, Libavá Město, Lipník, Město Staré, 
Místek, Napajedla, Ostroh Uherský, Rožnov, 
Rýmařov, Strážnice, šilperk, Šternberk (se
verovýchodní část), Šumperk, Vizovice, Vse
tín, Wiesenberg, Zábřeh (pravý břeh 
Moravy),

b) ^ Bojkovice, Boskovice, Bystřice nad 
Pernštejnem, Dačice, Jaroslavice, Jemnice, 
Jevíčko, Jihlava, Konice, Kunštát, Město 
Nové na Moravě, Slavonice, Svitavy, Telč, 
Tišnov (severní část), Třebová Moravská, 
Třešť, Vranov, Znojmo, žďár,

c) Fulnek.

III. Slezsko:

A. Obvod chovu koně teplo
krevného, který zaujímá oblasti těchto 
soudních okresů: Bohumín, Frýdek, Fryštát, 
Jablunkov, Ostrava Slezská, Těšín český.

B. Obvod chovu koně chladno
krevné h o, který zaujímá oblasti těchto 
soudních okresů: Albrechtice Velké, Benešov, 
Bílovec, Bruntál, Cukmantl, Frývaldov, Jin- 
dřichov, Javorník, Klimkovice, Krnov, Odry, 
Opava, Osoblaha, Vidnava, Vítkov, Vrbno.

IV. Slovensko:

Obvod chovu k o n ě t é p 1 o k r e v-> 
n é h o, který zaujímá celé území Slovenska.

Při licentování hřebců a zejména při při
dělování státních hřebců na jednotlivé ple-^ 
menné stanice jest bráti dle možnosti zřetel 
na tato detailní pásma jednotlivých ras a 
kmenů:

a) Těžký anglický polokrevník kmene No- 
nius v celé župě XV. (Bratislava), v jižní 
části župy XVI. (Nitra) až včetně okresů 
Bánovce, Nitra, Topolčány Velké a Vráble, 
jižní část župy povážské až včetně okresu Po- 
vážská Bystrica a jižní část župy XVIII. 
(Zvolen) včetně okresů Levice a želiezovce 
a údolí Hronu.

b) Lehký anglický polokrevník v župě po- 
hronské, v jižní části od údolí Hronu na zá
padě počínajíc na sever až včetně okresy: 
expos. okres, úřadu krupínského v Ipolských 
Šahách, Modrý Kameň, Lučenec, jižní část 
župy podtatranské, a to okresy: Rožňava, Tor- 
nal’a, jižní část župy košické, a to okresy: Gel- 
nica, Košicef Moldava, jižní část okresu Pre
šov až po město Prešov a všechny okresy, pří
padně území, které jsou na sever uzavřeny 
linií od Prešova ke Vranovu, Humennému 
a dále přímo na východ ke hranici Padkarpat- 
ské Rusi.

c) Malý kůň horský, arabsko-lipické krve, 
v území středního a severního Slovenska, 
od hranice vpředu uvedených pásem těž
kého a lehkého anglického teplokrevníka na 
sever, při čemž jest při hranicích Polska vě
novat! zvýšenou péči chovu a rozšíření chovu 
koně huculského.

V. Podkarpatská Rus:

Obvod chovu koně teplokrev
ného, který zaujímá celé území Podkarpat
ské Rusi.



8Í8' Sbírka zákonů a nařízení, č. |®4.

Při licentování hřebců a zejména při přidě
lování státních hřebců na jednotlivé plemenné 
stanice jest bráti dle možnosti zřetel na tato 
pásma jednotlivých ras a kmenů:

a) Anglický a arabský polokrevník v jižní 
části země, tudíž v okrese: Užhorod, Šeredná, 
Mukačevo, Brehovo, Velký Sevljuš, jižní část 
okresů Hust, Tiačevo, Terešva.

b) Malý kůň horský, arabsko-lipické krve, 
v území na sever od předešlého, při čemž jest 
při hranicích Polska a Rumunska, zejména 
v severovýchodní části země věnovati zvýše
nou péči chovu a rozšíření chovu koně hucul- 
ského.

(3) V každém z těchto chovných obvodů 
smí býti používáno ku plemenitbě toliko hřeb- 
eů, odpovídajících chovnému směru dotyčného 
obvodu. Ustanovení toto nevztahuje se na 
hřebčíny, pokud se v nich připouštějí klisny 
plnokrevníků a klusáků, registrované dle no
rem^ ministerstva zemědělství. Za hřebčíny 
sluší považovati podniky pro chov koní zvláště 
zařízené, v nichž se používá trvale k chovu 
nejméně 8 klisen.

§ 15.

Změna chovného směru.

O) Výjimečně může ministerstvo zeměděl
ství po slyšení zemědělské rady povolili v okre
sích, hraničících na souvislé oblasti, v tomto 
prováděcím nařízení vyjmenované, umístění, 
pokud se týče výběr (licentování) hřebce, 
který neodpovídá chovnému směru dotyčného 
okresu, je-li dle připouštěcích výsledků posled
ních tří let a podle výsledků povinného klasi
fikačního soupisu a svodu (§ 16) v okrese tom 
prokázán dostatečný počet k chovu schopných 
klisen, neodpovídajících úředně stanovenému 
chovnému směru, a to pokud jde o klisny te- 
plokrevné, nejméně 40, pokud jde o klisny 
chladnokrevné, nejméně 50 takových klisen.

. (2) Hřebce takové lze připouštěti toliko na 
klisny, opatřené ožehem určeným zemědělskou 
řadou a zapsané v seznamu jí vedeném. Toto 
omezení, jakož i udělené povolení minister
stva zemědělství dlužno v licenci vyznačiti.

§ 16.

Občasné předvádění všech 
p 1 e m e n n ý' c h koní.

0) Za účelem seznání materiálu koní, 
jmenovitě je-li toho ke zjištění chovatelských 
poměrů toho kterého obvodu třeba, může mi
nisterstvo zemědělství na návrh zemědělské

rady naříditi povinné klasifikační soupisy 
a svody všech hřebců, klisen a hříbat v dotyč
ném obvodu.

(2) Klasifikaci při těchto svodech provádí 
komise pro výběr plemenných hřebců na ná
klad ministerstva zemědělství.

§ 17.

Piem e n né knih y.

(x) K zajištění způsobilého chovného mate
riálu zavedeny jsou plemenné knihy, jež jsou 
buď spolkové (družstevní) pro obvod toho 
kterého spolku (družstva) pro chov koní, neb 
kmenové (zemské) pro obvod jednotlivých 
zemědělských rad.

(2) Plemenné knihy spolkové (družstevní) 
vede příslušný spolek (družstvo) pro clíov 
koní podle pokynů a za dozoru rady zeměděl
ské, knihy kmenové (zemské) zemědělská 
rada.

(3) Každá plemenná kniha obsahujž jméno 
a bydliště majitele klisny, její popis, míry 
a ožehy, rodokmen, plemennou příslušnost, 
údaje o připouštění a jeho výsledcích, údaje 
o narození hříběte, jeho popis, poznámky 
o přednostech, vadách a nemocech klisny a je
jích předků, jakož i změny nastalé ve stavu 
klisen a hříbat.

§ 18.

Výběr klisen za účelem zápisu 
do plemenných knih.

(!) Do plemenných knih smějí býti za
psány toliko klisny vybrané podle tohoto na
řízení.

(2) Přehlídky klisen za účelem jich výběru 
pro zápis do plemenné knihy stanoví mini
sterstvo zemědělství k návrhu zemědělské 
rady.

(3) Přehlídku a výběr provádí komise pro 
výběr plemenných hřebců (§ 1), jež rozhoduje 
s konečnou platností.

(4) Ministerstvo národní obrany může vy
slali do komise svého zástupce s hlasem po
radním.

§ 19.

Podmínky výběru klisen a jich 
zápisu do plemenných knih

spolkových (družstevních).

C1) Vybrati a zapsati do plemenných knih
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spolkových (družstevních) lze jen takové klis
ny, které odpovídají uznanému chovnému 
směru dotyčného obvodu (§ 14), u nichž je 
připouštěcími lístky neb výtahem z plemenné 
knihy prokázán jich původ po otci a matce a 
o nichž bylo zjištěno, že jsou schopny zacho- 
vati a zlepšit! vlastnosti koní v zemi chova
ných.

(1 2 3) Není připustilo vybrat! a zapsati kří
žence, t. j. produkty páření mezi koněm teplo- 
krevným a chladnokrevným.

(3) Nebuďtež zpravidla vybírány a zapiso
vány klisny teplokrevné mladší 4 let, chladno
krevné mladší 3 let; učiní-li komise se zřete
lem k náležitému vývoji klisny výjimku, bu
diž v plemenné knize okolnost ta zvlášť vy
značena.

(4) Od 1. ledna 1931 lze do plemenných 
knih spolkových (družstevních) zapisovati to
liko koně, jichž rodiče jsou již v knize za
psáni. Výjimku smí povoliti komise pro vý
běr klisen (§ 18), jestliže jest prokázán pů
vod koně po otci i matce v tolika generacích, 
kolik průměrně té doby vykazují koně v knize 
již zapsaní.

§20.

Eevise zápisů v plemenných 
knihách spolkových (družstev

ních).

(1) Dosavadní zápisy v plemenných kni
hách spolkových (družstevních) zůstávají až 
do provedení jich revise v platnosti.

(2) Revisi tuto jest provésti na podkladě 
přehlídky klisen, zapsaných do plemenných 
knih spolkových (družstevních). K přehlíd
kám takovým jest předvésti všechny zapsané 
klisny, vyjímajíc případy prokázaného one
mocnění, úřední kontumace neb pokročilé bře- 
zivosti.

(3) Podle výsledku přehlídky jest zápisy 
v plemenné knize spolkové (družstevní) upra
vit! a tudíž vymazati klisny, o nichž přehlíd
kou bylo zjištěno, že nevyhovují podmínkám 
§ 19. Vymazati jest dále klisny, které po tři 
roky nebyly březí neb které nebyly k revisi 
předvedeny.

(4) Po,provedení revise všech dosavadních 
zápisů v plemenných knihách spolkových 
(družstevních) může ministerstvo zeměděl
ství po návrhu zemědělské rady naříditi ob
časnou revisi zápisů v těchto knihách. Pro 
tyto revise platí obdobně ustanovení 2. a 3. 
odstavce.

Označení klise:: zapsaných do 
plemenných knih spolkových 

(družstevnic h).

(1) Každá klisna zapsaná do plemenné kni
hy spolkové (družstevní) budiž na levé straně 
krku označena ožehem, který určí zemědělská 
ráda a provede komise pro výběr klisen (§18).

(2) Klisny, zapsané před účinností tohoto 
nařízení, budou ožehem označeny teprve po 
provedené revisi (§ 20).

§22.
Podmínky výběru klisen a jich 
zápisu do knih kmenových (zem

ských).

(1) Vybrati a zapsati do knihy kmenové 
(zemské) lze jen ty klisny pro zápis do ple
menných knih spolkových (družstevních) již 
vybrané, které jstou schopny založili kmenové 
chovy. Při výběru dlužno hledět! k dobrému 
exterieuru a požadovali průkaz čistokrevného 
původu po otci a matce nejméně ve třech ge
neracích, dále průkaz o tom, že klisna přinesla 
nejméně 2 dobrá hříbata chovnému směru 
odpovídající.

(2) Výběr klisen pro zápis do knihy kme
nové (zemské) jest dle možnosti spojiti s vý
běrem klisen pro zápis do plemenných knih 
spolkových (družstevních), pokud se týče s re
visí těchto knih (§ 20).

§ 23.

Revise zápisů v knihách kmeno- 
nových (zemských).

(1) Pro provedení revise dosavadních zá
pisů v knihách kmenových (zemských) platí 
obdobně ustanovení § 20; výmaz lze provésti 
i tehdy, zjistí-li se, že nelze dosíci cíle sledo
vaného založením knihy kmenové (zemské).

(2) Ministerstvo zemědělství může po ná
vrhu zemědělské rady naříditi občasnou re
visi zápisů v těchto knihách. Pro tyto révám 
platí obdobně ustanovení prvního odstavce.

§ 24.

Označení klisen zapsaných do
knih kmenových (zemských).

Každá klisna zapsaná do knihy kmenové 
(zemské) budiž na levé straně krku označe
na ožehem, který určí zemědělská rada a pro
vede komise pro výběr klisen (§ 18).

§ 21.
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§ 25.
Přechodná ustanovení.

Lhůty stanovené v § 8, odst. 1., pro prvý 
rok účinnosti tohoto nařízení posunují se ke 
dni 1., pokud se týče 15. září.

§26.
Ustanovení závěrečná.

t1) Pokud nebude zřízena na území Pod- 
karpafeké Rusi zemědělská rada, vykonává 
funkce, jí tímto nařízením přikázané, orga- 
nisace zemědělců, určená ministerstvem ze
mědělství.

(2) Vzorce pro licenci (§ 5), zápis o licenč
ním řízení (§ 7), připouštěcí lístek (§ 11) a 
připouštěcí protokoly (§ 12) stanoví mini
sterstvo zemědělství.
^ (3) Zákon č. 169/1924 Sb. z. a n. nabývá 
účinnosti, pokud se týče plemenitby koní, zá
roveň s tímto nařízením dnem 26. července 
1925.

nařízení ze dne 3. září 1920, č. 516 Sb. z. a n., 
nařizuje se k zamezení podloudného vývozu 
vajec přes hranice republiky československé 
toto:

§ 1.

Veškeré zásilky vajec, docházející do stanic 
nebo míst v pohraničních politických okresích 
Kraslice, Výprty a Liberec v Čechách, jsou 
vázány na dopravní osvědčení.

§ 2.
Dopravní osvědčení vydává příslušná 

okresní správa politická pro zásilky určené 
do svého obvodu v rámci skutečné místní po
třeby.

§ 3.
Dopravní osvědčení vztahuje se na ja

kýkoliv způsob dopravy a na každé množství 
vajec.

§ 27.
Provedením tohoto nařízení pověřují se 

ministři zemědělství a vnitra.

švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.

Malypetr v. r. 
Novák v. r.
Srba v. r.
Dr. Winter v. r. 
Dr. Markovič v. r.

165.
Nařízení presidenta zemské správy 

politické v Praze 
ze dne 11. července 1925, 

kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zá
silky vajec do pohraničních politických okresů 

Kraslice, Výprty a Liberec v Čechách.

Na základě zmocnění ministerstva pro zá
sobování lidu, vydaného podle ustanovení § 9

§ 4.

Přestupky tohoto nařízení budou trestány, 
pokud čin nepodléhá přísnějšímu trestu, podle 
§11 shora uvedeného vládního nařízení poli
tickým úřadem místa určení peněžitou poku
tou až do dvaceti tisíc korun nebo vězením 
až do šesti měsíců. Tresty tyto mohou býti 
uloženy také najednou.

§ 5.
Zásilky vajec do shora zmíněných pohra

ničních okresů bez dopravních osvědčení mo
hou býti ve smyslu § 19 citovaného vládního 
nařízení prohlášeny za propadlé ve prospěch 
státu.

§ 6.

Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy
hlášení.

President zemské správy polilické v Praze:

Kosina v. r.

Státní tiskárna v ťraze.


