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připouštěcími lístky nebo výtahem z plemenné 
knihy prokázán jich původ po otci a matce, 
a o nichž bylo zjištěno, že jsou schopny za- 
chovati a zlepšiti vlastnosti koní v zemi^ chp- 
vaných. Co do původu může komise v odůvod
něných případech připustiti výjimky.

(2) Není přípustno vybrati 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 tato zvláště 
vyznačena.

(4) Od 1. ledna 1935 lze do plemennýcn 
knih spolkových (družstevních), před tímto 
termínem již založených, zapisovati toliko 
koně, jichž rodiče jsou již v knize zapsáni. 
Výjimku smí povoliti komise pro výběr klisen 
(§ 26), jestliže jest prokázán původ koně po 
otci i matce v tolika generacích, kolik prů
měrně té doby vykazují koně v knize již za
psaní.

§ 28.
Podmínky výběru klisen a jich 
zápisu do knih kmenových (zem

ských).

(!) Vybrati a zapsati do knihy kmenové 
(zemské) lze jen ty klisny pro zápis do ple- 
menných knih spolkových (družstevních) již 
vybrané, které jsou schopny založiti kmenové 
chovy. Při výběru dlužno hleděti k dobrému 
exteriéru a požadovati průkazu stejnosměr
ného původu, jak po otci, tak matce, nejméně 
ve 2 pokoleních, dále průkazu o tom, že klisna 
byla již matkou.

§ 29.
Revise zápisu v plemenných 

k n i h á c h.

(1) Dosavadní zápisy ve všech plemenných 
knihách zůstávají až do provedení jich revise 
v platnosti. Revise stanoví zemědělská rada a 
provádí je komise pro zápis klisen (§26).

(2) První revisi jest provésti nejpozději do 
konce roku 1934 na podkladě přehlídky klisen 
již zapsaných, k níž jest předvésti všechny 
tyto klisny, vyjímajíc případy prokázaného 
onemocnění, úřední kontumace, pokročilé bře- 
zivosti neb do 3 neděl po porodu.

(3) Podle výsledku přehlídky jest zápisy 
v plemenných knihách upraviti a tudíž vy- 
mazati klisny, o nichž přehlídkou bylo zji

štěno, že nevyhovují podmínkám _§§ 27, pří
padně 28. Vymazati jest dále klisny, které 
jsou prokázané neplodné neb které nebyly 
bez důvodů v odst. 2. uvedených k revisi 
předvedeny.

(4) Občasné další revise konají se podle 
potřeby a platí pro ně předpis pro první re
visi.

ODDÍL VII. 

Všeobecná ustanovení.

§ 30.
Vzorce pro licenci (§ 12), zápis o licenčním 

řízení (§ 14), připouštěcí lístek (§ 18) a při- 
pouštěcí protokoly (§ 19) stanoví minister
stvo zemědělství.

§ 31.
Vládní nařízení ze dne 8. července 1925, 

č. 164/1925 Sb. z. a n., o plemenitbě koní se 
tímto ruší.

§ 32.
Provedením tohoto nařízení, jež nabývá 

účinnosti dnem vyhlášení, pověřují se ministři 
zemědělství a vnitra.

Dr. Šrámek v. r.
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Dr. Nosek v. r.

černý v. r.
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84.
Vyhláška ministra školství a národní 

osvěty
ze dne 26. května 1928 

o uznání českobratrské církve evangelické na 
území Slovenska a Podkarpatské Rusi.

českobratrská církev evangelická, státem 
již uznaná na území Čech, Moravy a Slezska, 
prohlašuje se ve smyslu zákonného článku 
XLIII/1895 za zákonně uznanou i na území 
Slovenska a Podkarpatské Rusi.

Dr. Hodža v. r.


