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204.
Vládní nařízení
ze dne 28. prosince 1928
o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí.
\láda republiky československé nařizuje
podle §§ 5, 6, 7 a 10 zákona ze dne 2. července
'1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospo
dářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a
ovcí, ve znění zákona ze dne 6. října 1925,
č. 211 Sb. z. a n.:
§ 1.
(1^ Zemský úřad, vyžádaje si návrh pří
slušné zemědělská rady, ustanoví zpravidla
pio obvod každého okresního úřadu (města
se zvláštním statutem nebo se zřízeným ma
gistrátem) jednu, a je-li toho třeba i více „ko
misí pro chov hospodářských zvířat“ a jmenuje jejich členy.
(2) Města se zvláštním statutem a se zří
zeným magistrátem může po slyšení přísluš-Hého městského a okresního zastupitelstva
přičleniti bud’ v celku nebo z části k obvodu
některé sousední komise. Jest povinen tak učiniti, jestliže by ustanovení nebo další trvání
samostatné komise pro město takové bylo,
hledíc k ustanovení § 9, odst. 4., neúčelné.
Nedohodnou-li se zúčastněné samosprávné
svazky o úhradě nákladů na komise (§ 21),
rozhodne s konečnou platností zemský úřad.
(°) Kde se v tomto nařízení mluví o komisi,
rozumí se tím komise zmíněná v předchozích
odstavcích.
, (4) Komise skládají se ze tří členů a tří
náhradníků. Dva členové a dva náhradníci
buďtež vzati z chovatelů skotu, vepřů a ovcí, |

nebo z odborných znalců tohoto chovu, tře
tím členem a třetím náhradníkem buď usta
noven zpravidla zvěrolékař, členové (náhrad
níci) buďtež zpravidla z obvodu, na nějž se
vztahuje působnost komise.
(G) Předsedou komise ustanoví zemský
úřad k návrhu příslušné zemědělské rady jed
noho z členů. Jeho působnost jest upravena
instrukcí (příloha A tohoto nařízení).
(e) Funkční období komise jest čtyřleté.
§ 2.
j1) Je-li zaneprázdněn člen, povolá před
seda komise náhradníka (za chovatele nebo
odborného znalce, buďto chovatele nebo od
borného znalce, za zvěrolékaře zpravidla
zvěrolékaře). Je-li zaneprázdněn předseda,
určí svým zástupcem některého člena a za
něho povolá náhradníka.
(2) Ubude-li člen ve čtyřletém období, po
volá předseda komise na místo něho na zby
tek funkčního období náhradníka, podle zá
sady, uvedené v předchozím odstavci, a
jestliže by náhradníka takového nebylo, do
plní zemský úřad komisi pro zbytek funk
čního období, vyžádaje si nový návrh země
dělské rady.
§ 3.
Komise jest způsobilá se usnášet! jen
tehdy, jsou-li přítomni všichni tři členové nebo
náhradníci podle § 2 za ně povolaní. Komise
usnáší se většinou hlasů, předseda hlasuje na
posled.
§ 4.
Zemský úřad může komisi rozpustit!, nekoná-li řádně svých povinností. Stane-li se
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tak, ustanoví novou komisi pro zbytek
funkčního období, vyžádaje si návrh zeměděl
ské rady. Z téhož důvodu může i jednotlivého
člena (náhradníka) zbaviti jeho funkce.
§ o.
Obvod působnosti jednotlivých komisí sta
noví zemský úřad (§ 1, odst. 1. a 2.).
§ 6.
í1) Úřad členů (náhradníků) komise jest
čestným úřadem veřejným.
(2) členové komise, pokud jsou veřejnými
zaměstnanci, mají nárok na náhradu podle
předpisů, platných pro ně o náhradě služeb
ních výloh při úředních cestách. Ostatní čle
nové komise mají za úřední cesty, konané
mimo jejich bydliště, nárok na náhradu jízd
ného podle nákladu, kterého vyžaduje cesta,
bylo-li užito nej levnějšího dopravního pro
středku (na železnici druhé třídy vozové), a
na dietu ve výši stanovené okresním zastupi
telstvem. Dieta tato nesmí býti vyšší než
50 Kč denně pro každého člena.
(3) Předsedovi komise mimo to náleží za
kancelářské práce paušální odměna, kterou
stanoví okresní zastupitelstvo.
(4) Cestovní účty, potvrzené co do správ
nosti předsedou komise, upravuje všem čle
nům komise okresní úřad.
(5) Jde-li o komisi, která byla ustanovena
jen pro obvod města se zvláštním statutem
nebo se zřízeným magistrátem, vykonává pů
sobnost uvedenou v odst. 2. a 3. městské za
stupitelstvo a působnost uvedenou v odst. 4.
starosta obce.
§ 7.
(1) Komise jest povinna udržovati stálé
styky se zemědělskou radou, aby měla pře
hled o odchovných stanicích plemeníků a mo
hla obcím doporučit! nákupní zdroje pleme
níků. Ve věcech, které náležejí do oboru její
působnosti, jest komise povinna příslušným
úřadům a zemědělské radě odpovídat! na je
jich dotazy.
(2) Starostové obcí jsou povinni podporovati komisi v její činnosti.
§ 8.
(D Starosta obce pořídí každoročně podle
stavu dne 1. ledna soupis hospodářských zví
řat v obci chovaných.
(2) Chovatelé jsou povinni na vyzvání podati podle pravdy starostovi obce potřebné
zprávy o hospodářských zvířatech jimi cho
vaných.

(s) Soupis pořídí se trojmo podle vzoru
stanoveného ministerstvem zemědělství (§ 23,
odst. 2.). Jeden stejnopis zůstane u obecního
úřadu, po jednom zašle starosta do konce
ledna okresnímu úřadu a předsedovi komise.
§ 9.
0 ) Komise prozkoumá každoročně soupisy
•hospodářských zvířat (§ 8) a rozhodne, kolik
veřejných plemenných býků, kanců a beranů
každá obec jest povinna opatři ti a chovati.
O svém rozhodnutí zpraví obecní starosty
nej později do 15. února. Proti rozhodnutí ko
mise může si obec do 15 dnů stěžovati u okres
ního úřadu, a jde-li o město se zvláštním sta
tutem nebo se zřízeným magistrátem, u zem
ského úřadu, úřady tyto rozhodnou s koneč
nou platností.
(2) Ptozhodujíc podle odst. 1. uváží komise
místní a hospodářské poměry, zejména cho
vatelské a řídí se zásadou, že zpravidla má
býti chován na každých 80 plemenných krav
a přes rok starých jalovic jeden veřejný plemenný býk, na 50 plemenných prasnic a do
spělých chovných prasniček jeden veřejný
plemenný kanec, na 60 plemenných bahnic a
dospělých jehnic jeden veřejný plemenný be
ran. Nepřevyšuje-li počet v obci chovaných
plemenic násobek uvedených směrných čísel
o více než i/2 směrného čísla, nepřihlíží se
zpravidla k tomuto přebytku, je-li však větší,
přihlíží se zpravidla k němu, jako by dosa
hoval směrného čísla.
(3) V obci, v níž bylo povoleno některému
chovateli (chovatelské organisaci, veřejnému
ústavu a pod.) chovati soukromého pleme
níka (§ 11), ustanoví komise počet veřejných
plemeníků podle počtu plemenic, které zbu
dou po odečtení plemenic takového chovatele
(členů chovatelské organisace).
(4) Není-li v obci tolik plemenic, aby podle
ustanovení odst. 2. a 3. musila pro ně obec
opatřiti a chovati alespoň jednoho veřejného
plemeníka, připojí za tůn účelem komise —
vyslechnouc zúčastněné obce — obec takovou
k nej bližší obci, která leží v obvodu její pů
sobnosti a má stejný směr chovu. O tom
zpraví komise zúčastněné obce a obci, k níž
byla jiná připojena, oznámí zároveň počet ple
menic, se kterými byla k ní ona obec připo
jena, a své rozhodnutí, jaký počet veřejných
plemeníků má proto opatřiti a chovati.
(5) Má-li takto býti připojeno k jiné obci
město se zvláštním statutem nebo se zříze
ným magistrátem, pro které byla .ustanovena
samostatná komise, učiní příslušné opatření
na návrh komise zemský úřad, vyslechnu i ko
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misi, v jejímž obvodu leží obec, ke které má
býti město připojeno. O počtu veřejných ple
meníků, které má opatřiti a chovati obec,
k níž město takové bylo připojeno, rozhodne
i tu příslušná komise.
(fi) Proti rozhodnutí komise podle odst. 4.
muže obec podati do 15 dnů stížnost k okres
nímu úřadu, který rozhodne s konečnou plat
ností. Stížnost podati jest přímo u okresního
úřadu. Je-li jednou ze zúčastněných obcí mě
sto se zvláštním statutem nebo se zřízeným
magistrátem, jest místo okresního úřadu pří
slušný zemský úřad.
§ 10.
(!) Obec je povinna do 4 týdnů od pravo
platnosti rozhodnutí o tom, kolik veřejných
plemeníků má opatřiti a chovati, plemeníky
ty v určeném počtu opatřiti a ohlásiti je před
sedovi komise k výběru. Komise může v pří
padech zvláštního zřetele hodných lhůtu tuto
prodloužiti, nejvýše však o další 4 týdny.
Proti rozhodnutí komise o žádosti za prodlou
žení lhůty není odvolání.
(2) Nebyl-Ii některý z veřejných plemeníků
komisí vybrán (licentován), nebo byl-li vy
branému veřejnému plemeníku odňat průkaz
o výběru, nebo ubude-li z jiného důvodu
v době mezi dvěma všeobecnými výběry ně
který z určeného počtu veřejných plemeníků,
jest obec povinna ve lhůtě stanovené v před
chozím odstavci opatřiti nového plemeníka a
ohlásiti jej k výběru. Lhůta pro opatření nového veřejného plemeníka a jeho ohlášení
k výběru počítá se v prvých dvou případech
od ^ pravoplatnosti příslušného rozhodnutí,
v případu posléze zmíněném pak ode dne, kte
rého veřejný plemeník z určeného počtu ubyl.
(3) Nesplní-li obec, pokud se týče strana,
která sjednala smlouvu s obcí podle odst. 5.,
svoji povinnost ve stanovené lhůtě, opatří
okresní úřad, a jde-li o město se zvláštním
statutem nebo se zřízeným magistrátem,
zemský úřad, potřebného plemeníka pomocí
komise na účet obce (§ 22, odst. l.j. Témuž
úřadu náleží, aby k návrhu komise učinil
vhodné prozatímní opatření na účet obce
(§ 22, odst. 1.) pro dobu, po kterou není
v obci postaráno způsobem vyhovujícím to
muto nařízení o nutné připouštění plemenic.
(4) Vybrané (licentované) veřejné pleme
níky chová obec buď ve vlastních stájích,
nebo je za účelem krmení a ošetřování umístí
u soukromníka na smlouvu.
(°) Povinnost uložená obci, aby opatřila a
chovala veřejné plemeníky v předepsaném
počtu, může býti splněna také tím, že pleme
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níky ty podle smlouvy sjednané s obcí opatří
a jako veřejné chová jednotlivý chovatel
nebo chovatelská organisace.
(«) Smlouvy uvedené v odst. 4. a 5. vyža
dují schválení komise. Vzory takových smluv
vydá ministerstvo zemědělství.
(") Veřejné plemeníky je chovati, ošetřovati a jich užívati podle směrnic stanovených
ošetřovatelským řádem. O připuštění pleme
nice k veřejnému plemeníku vydá chovatel
plemeníka potvrzenku majiteli plemenice a
vede záznamy příslušných dat v připouštěcím
rejstříku. Dále jest povinen předložití na po
žádání starostovi obce připouštěcí rejstřík
k nahlédnutí a jemu jej odevzdali, jakmile
průkaz o výběru plemeníka pozbude plat
nosti.
(s) Chovatelé, jichž plemenice jsou rozho
dující pro určení počtu veřejných plemeníků
V obci, mají nárok bezplatně zapouštět! své
• plemenice veřejným plemeníkem. O potom
stvu plemeníka a připuštěné plemenice jsou
povinni hlásiti obci data, jichž je třeba pro
zápisy do obecní plemenné knihy (pro pla
menné býky, kance, berany).
§ 11.
(i) Ministerstvem zemědělství může býti
povoleno chovati a užívati soukromého ple
meníka
a) pro vlastní plemenice chovatele chova
teli, který má zemědělskou radou uznané
kmenové nebo plemenné stádo skotu, u něhož
se provádí užitková kontrola chlévní a o němž
se vedou plemenné knihy podle vzorů vyda
ných ministerstvem zemědělství, anebo kme
nové nebo plemenné stádo vepřů nebo ovcí,
je-li pro toto stádo třeba zvláště pečlivého
výběru plemeníka,
b) pro plemenice členů zájmovým organisacím chovatelů hospodářských zvířat (spol
kům, družstvům), které se utvořily, aby bylo
zřízeno plemenné stádo skotu s užitkovou
kontrolou, nebo plemenné stádo vepřového
bravu nebo ovcí, a které si vytkly za úkol
opatřovat! plemeníky za odborného dozoru
zemědělských rad a chovati je pro plemenice
svých členů,
c) státním, zemským a jiným veřejným
hospodářským školám, veřejným výzkumným
ústavům a stanicím pro vlastní chovy skotu,
vepřového bravu a ovcí,
d) výjimečně i v jiných případech, jsou-li
pro to důvody zvláštního zřetele hodné.
(2) Povolení podle odst. 1. může býti udě
leno na návrh obce po dobrozdání komise pio
135!
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chov hospodářských zvířat a po slyšení pří
slušné zemědělské rady, jestliže udělením po
volení ' nezvětší se nepřiměřeně zatížení
ostatních chovatelů náklady na opatření a
chování veřejného plemeníka. O tom, že po
volení bylo uděleno, budiž zpravena i pří
slušná komise a obec.
(3) Náleží-li soukromý Hemeník k jinému
plemenu, než které jest stanoveno pro ten
který obvod, není dovoleno užívati potomstva
jím zplozeného k plemenitbě mimo vlastní
podnik (podnik členů zájmové organisace cho
vatelské) nebo podniky se stejným chovným
směrem; rovněž nesmějí býti‘tímto plemení
kem zapouštěny jiné plemenice než podniku
takového.
(4) Pro povinnost toho, komu bylo udě
leno povolení chovati a užívati soukromého
plemeníka, opatřiti plemeníka a ohlásiti jej
k výběru, pokud se týče opatřiti a ohlásiti
k výběru nového plemeníka, platí obdobně
ustanovení § 10, odst. 1. a 2. Lhůta uvedená
v § 10, odst. 1., počítá se však od udělení po
volení, a nesplnění této povinnosti má za ná
sledek zánik uděleného povolení. Povolení
prohlásí za zaniklé úřad, který je udělil.
(5) Prohlásil-li úřad povolení za zaniklé,
zpraví o tom příslušnou obec, zemědělskou
radu i komisi, aby komise, je-li třeba, změ
nila své rozhodnutí, které učinila podle § 9,
odst. 1.
(6) Úřad, který povolení udělil, může po
volení odejmouti, bylo-li ho zneužito tím, že
nebylo šetřeno podmínek, za nichž bylo udě
leno, nebo ustanovení tohoto nařízení. Usta
novení předchozího odstavce platí tu obdobně.
§ 12.
Obci, v níž po dobrozdání komise nemá zve
lebování chovu hospodářských zvířat zvlášt
ního významu, může ministerstvo zemědělství
na její žádost po slyšení zemědělské rady povoliti úlevy, týkající se její povinnosti opa
třiti a chovati veřejné plemeníky.
§ 13.
Ministerstvo zemědělství může pověřiti zem
ské úřady, aby samy rozhodovai/ podle §§ 11
a 12 s konečnou platností.
§ 14.
(!) Komise jest povinna každoročně nej
déle do konce května vykonati všeobecný vý
běr veřejných a soukromých plemeníků ve
svém obvodu.
(-) Dobu, kdy v jednotlivých obcích vše
obecný výběr plemeníků bude se konati,

oznámí komise zavčas příslušným obcím,
okresnímu úřadu a zemědělské radě. Země
dělská rada může v oblastech chovatelsky
zvláště významných anebo v případech nutné
odborné porady vyslati k výběru svého odbor
ného úředníka s hlasem poradním. Náklad,
spojený s vysláním odborného úředníka ze
mědělské rady, nenáleží k nákladům, o nichž
je zmínka v § 21, odst. 1. Na nedostatky a
závady, zjištěné při výběru plemeníků, upo
zorní zemědělská rada okresní i zemský úřad.
(3) Obec jest povinna dobu všeobecného vý
běru vyhlásiti v obci způsobem v místě ob
vyklým.
(4) Ve stanovenou dobu všeobecného vý
běru jest komisi předvésti plemeníky, jichž
má býti užíváno jako veřejných, v počtu pro
obec určeném, a všechny soukromé pleme
níky, jež v obci chovati bylo povoleno. Nebyl-li některý plemeník předveden k všeobec
nému výběru, vykoná se výběr jeho zvláště
(§ 21, odst. 5.).
(5) Je-li třeba rozhodnonti o výběru (licentování) plemeníka mimo všeobecný výběr, vy
koná komise výběr zvláštní, do 3 neděl poté,
kdy plemeník byl jí k výběru ohlášen, a o době
tohoto zvláštního výběru zpraví včas také
toho, kdo plemeníka k výběru ohlásil. Pokud
není jinak ustanoveno, platí pro výběr
zvláštní táž ustanovení, jako pro výběr vše
obecný.
(6) Jde-li o zvláštní výběr plemenného
kance nebo berana, může výběr vykonati
předseda sám, nebo může tím pověřiti jiného
člena komise.
(7) Nebude-li zvláštní výběr podle předcho
zího odstavce konati zvěrolékař, vyzve před
seda komise majitele plemeníka, aby nejpo
zději při výběru samém předložil zvěrolékařské vysvědčení o stavu plemeníka.
§ 15.
(1) Podmínky, za kterých může býti ple
meník uznán způsobilým k plemenitbě a tedy
vybrán (licentován), jsou uvedeny v instrukci
pro výběr plemeníků (příloha B tohoto na
řízení) .
(2) V jednotlivé obci nelze vybrati více ve
řejných plemeníků, než kolik jich bylo pro
obec určeno (§ 9, odst. 1.), ani více soukro
mých plemeníků, než kolik jich chovati bylo
povoleno (§11, odst. 1.).
§ 16.
(!) Byl-li plemeník vybrán (licentován),

Sbírka zákonů a nařízení, č. 204.

zapíše jej komise do seznamu vybraných ple
meníků, vydá o tom nejdéle do 8 dnů jeho_ma
jiteli osvědčení (průkaz o výběru) na tisko
pisu, jehož vzor vydá ministerstvo zeměděl
ství (§ 23, odst. 2.), a plemeníka označí ušní
značkou nebo vypálením na rohu. Seznam vy
braných plemeníků vede komise podle vzorce,
vydaného ministerstvem zemědělství. Průkaz
o výběru soukromého plemeníka jest opatřiti
razítkem nápisem „Plemeník soukromý".
(-) Vybrané veřejné plemeníky zapíše ko
mise mimo to do obecní plemenné knihy (pro
plemenné býky, kance, berany), kterou podle
vzorce, stanoveného ministerstvem zeměděl
ství, vede a opatruje obec.
(s) Průkaz o výběru plemeníka platí jen
pro obvod, pro který byl vydán, a na dobu do
příštího všeobecného výběru, nebude-li dříve
odňat.
(4) Nebyl-li předvedený plemeník uznán
způsobilým, budiž to majiteli oznámeno ústně
a na žádost též písemně s udáním důvodů.
Proti takovémuto rozhodnutí možno do 15 dnů
podati stížnost u okresního úřadu, který o ní
rozhodne s konečnou platností, vyšetřiv, je-li
toho třeba, věc svým odborným úředníkem
nebo odborným úředníkem zemědělské rady.
Náklady tohoto vyšetření nese stěžovatel.
Je-li stěžující si stranou město se zvláštním
statutem nebo se zřízeným magistrátem, jest
příslušný místo okresního úřadu zemský úřad.
§ 17.
(1) O odnětí průkazu o výběru plemeníka
rozhoduje komise; zpraví o něm starostu obce
a majitele plemeníka. Majitele plemeníka zá
roveň vyzve, aby jí vrátil do 8 dnů průkaz
o výběru plemeníka. Splnění této povinnosti
majitele lze vynutiti politickou exekucí.2 3
(2) O stížnosti do odnětí průkazu o výběru
plemeníka platí obdobně ustanovení § 16,
odst. 4.
(3) Stížnosti chovatelů, že vybraný pleme
ník se v chovu neosvědčil, nebo jiné vážně
závady, pro které je další používání vybra
ného plemeníka k plemenitbě povážlivé, jest
oznámiti okresnímu úřadu. Okresní úřad po
dle potřeby dá věc vyšetřiti svým odborným
úředníkem nebo odborným úředníkem země
dělské rady. Výsledek šetření oznámí okresní
úřad komisi, která při důvodnosti stížnosti
rozhodne o odnětí průkazu. Působnost okres
ního úřadu vykonává, jde-li o město se zvlášt
ním statutem nebo se zřízeným magistrátem,
zemský úřad.
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§ 18.

(1) Okresní úřad může k návrhu komise
nařídili kastraci plemeníka z důvodu, že užívá
se k plemenitbě plemeníka, který nebyl vy
brán, nebo jemuž byl průkaz o výběru odňat,
nebo že připouští se vybraný soukromý ple
meník proti ustanovení § 11, odst. 3.
(2) Zjistí-li se, že plemeníka bylo zneužito
způsobem, naznačeným v předchozím odstavci,
pohrozí okresní úřad majiteli kastrací pleme
níka a jestliže zjistí, že po druhé takové vý
straze opět plemeníka bylo tak zneužito, na
řídí kastraci na náklad a nebezpečí majitele
plemeníka.
(3) Týká-li se opatření podle předchozích
odstavců města se zvláštním statutem nebo
se zřízeným magistrátem, vykonává působ
nost okresního úřadu zemský úřad.
§ 19.
(!) Komise, konajíc výběry plemeníků, pře
svědčí se o správnosti soupisů hospodářských
zvířat (§ 8) a o stavu veřejných i soukro
mých plemeníků (výživě, ošetřování, ustájeni
a pod.).
(2) Chovatelé, kteří by komisi neposkytli
příležitost shlédnouti plemenice ve chlévích,
jsou povinni na požádání komise předvésti jí
plemenice na vhodném místě v obci, aby ko
mise mohla ppsouditi jakost plemenic a vhod
nost potřebných plemeníků. Splněni teto povinnosti lze vynutiti politickou exekuci.
§ 20.
(1) Komise jest povinna do čtyř neděl po
ukončení všeobecného výběru plemeníku sestaviti zprávu o tom, co bylo od posledního
výběru plemeníků shledáno, a to v rozsahu,
uvedeném v instrukci pr.o předsedu komise
(příloha A tohoto nařízení).
(2) Tuto zprávu s opisem seznamů vybra
ných plemeníků veřejných i soukromých před
loží komise trojmo okresnímu uiadu, kte y
zašle jeden ze stejnopisů zemskému uradit a
druhý zemědělské radě.
§ 21.
(1) Náklad, spojený s činností komise
(správní výdaje i náklad na vybenp ememku)
hradí se z prostředků okresních, a .ide-h o ko
misi která byla ustanovena jen pro obvod
města se zvláštním statutem, nebo se zřízeným
maSstrátem, z prostředků tohoto města.
(2) Okresní zastupitelstvo (městské zastu
pitelstvo) může se usnést i, že k úhradě techt
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nákladů budou vybírány příspěvky od maji
telů plemeníků, přihlášených k výběru.
(3) K úhradě částky, kterou bude podle § 1,
odst. 2., povinno přispěti na náklady komise
město se zvláštním statutem nebo se zřízeným
magistrátem, může se městské zastupitelstvo
usnést^ na vybírání příspěvků od majitelů
plemeníků, přihlášených k výběru.
(4) Bylo-li usneseno vybírati příspěvky po
dle odst. 2. nebo 3., jest předseda komise po
vinen okresnímu (městskému) úřadu podati
zprávy, jichž jest třeba, aby příspěvky mohly
byti předepsány.
(5) Koná-li se zvláštní výběr plemeníka
'5-) proto, že plemeník bez omluvněho důvodu nebyl předveden k všeobecnému
vyberu (§ 14, odst. 4.) nebo z jiného důvodu
nez proto, že vybraný plemeník zhynul nebo
se stal neschopným k plemenitbě, jest povinen
náklad takovéhoto zvláštního výběru nahraditi okresu, pokud se týče městu se zvláštním
statutem nebo se zřízeným magistrátem, pro
ktere byla ustanovena samostatná komise, ten,
kdo plemeníka k výběru ohlásil. O povinnosti
této rozhoduje okresní úřad.
(6) ^Okresní výbor (městská rada) zařadí
po slysení komise částku potřebnou k úhradě
nakladu spojených s její činností do okresního
(městského) rozpočtu a po jeho schválení po
volí každoročně, když mu byl komisí předlo
žen cestovní plán, podle něhož budou konány
všeobecné výběry plemeníků, přiměřenou zá
lohu předsedovi komise, případně členům ko
mise, zažádají-li o to.

ovcí podle počtu chovaných bahnic a dospě
lých jehniěek. Při rozvrhu zmíněného ná
kladu, kterého, si vyžádalo opatření a chování
plemeníka v jednotlivém roce, jest vžiti za
základ počet plemenic, .zjištěný pro tento rok
podle § 8. K plemenicím, k nimž se podle § 9,
odst.. 3., při určování počtu veřejných plemeníků pro obec nepřihlíží, nelze přihlížet!
ani při rozvrhu nákladů.
(4) Rozvrh nákladů za minulý rok budiž
sestaven nej později do konce března a po 15
dní yyložen y obci k veřejnému nahlédnutí,
což jest vyhlásiti obecním úřadem způsobem
v obci obvyklým. V této lhůtě může každý cho
vatel podati u starosty obce proti rozvrhu stížnosk k okresnímu úřadu, a jde-li o město se
zvláštním statutem nebo se zřízeným magi
strátem, k zemskému úřadu, jichž rozhodnutí
jest konečné. Stížnost tato .nemá odkládacího
účinku.
.(5.) Předepsané příspěvky buďtež jednotliyjmi chovateli zapraveny u obecního úřadu
do 4.týdnů po uplynutí lhůty, zmíněné v před
chozím odstavci.
(e) Včas nezaplacené příspěvky vymáhá
starosta obce. O řízení exekučním platí táž
pravidla, jako pro dobývání nezaplacených
daní přímých.
(7) Starosta obce, k níž byla jiná podle § 9,
odst. 4., připojena, rozvrhne včas, aby mohla
býti zachována lhůta, stanovená v odst. 4.,
podle odst. 2., neuhrazené náklady na opatření
a chování veřejného plemeníka předem mezi
vlastní obec a obec připojenou, a to podle pomeru počtu plemenic, s nimiž obec ona byla
připojena, k počtu plemenic, který bude vžiti
§ 22.
za základ rozvrhu v jeho vlastní obci, a oznámí
0) Pokud obec podle tohoto nařízení jest obci připojené částku, kterou má podle toho
povinna opatřiti a chovati veřejné plemeníky, nahraditi.
jest povinna zálohou uhraditi i náklad s tím
^(b) O vyhlášení rozvrhu nákladu podle
spojený. K nákladu tomu jest započísti i nákiad na obecní plemenné knihy, nikoli však předchozího odstavce a o stížnostech úo to
hoto. rozvrhu platí obdobně ustanovení odst.
příspěvek, vyměřený snad obci podle § 21.
4.; je-li \sak jednou ze zúčastněných obcí
(2) Veškerý příjem, kterého obec docílí město se. zvláštním statutem nebo se zřízeným
z veřejných plemeníků, zejména z jejich pro- magistiátem, přísluší rozhodnouti o stížno
deje, jest obec povinna súčtovati na úhradu stech do rozvrhu nákladu na zúčastněné
nakladu, zmíněných v předchozím odstavci.
obce zemskému úřadu. Stížnosti tyto mají
(;í) Podle odst. 2. neuhrazené náklady na učmek odkladný. Nabude-li rozvrh nákladu
opatření a chování veřejných plemenných na zúčastněné obce právní moci, rozvrhnou a
býku rozvrhne starosta obce na chovatele vyberou se uvnitř obcí částky takto rozvrže
Skotu podle počtu chovaných krav a přes rok ného nákladu podle předchozích ustanovení
stalých jalovic, náklad na veřejné plemenné odst. 3.—-6.
kance rozvrhne na chovatele vepřového bravu
§ 23.
podle počtu chovaných prasnic a dospělých
0)
Instrukce
pro
předsedu komise pro
chovných prasniček, a konečně náklad na ve- chov hospodářských zvířat
(příloha A tohoto
rejne plemenné berany rozvrhne na chovatele nařízení) a instrukce pro výběr plemeníků
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(příloha B tohoto nařízení) tvoří součást to meníků (§ 21, odst. 6. nař.). Tento cestovní
plán budiž sestaven co nejúčelněji se zřetelem
hoto nařízení.
na řádné využitkování času a budiž v něm
(^) Vzory tiskopisů, o nichž se v nařízení uvedeno, kdy (den a hodina) komise přibude
mluví, ošetřovatelský řád, vzor záznamů při- do té které obce. Takto sestavený cestovní
pouštěcích a potvrzenek o připouštění a po plán s rozpočtem výdajů předloží nejméně
sudkové deníky pro komise vydá ministerstvo 4 týdny před zahájením všeobecného výběru
zemědělství.
okresnímu výboru. Cestovní plán schvaluje
okresní
výbor.
§ 24.
4.
Po
schválení cestovního plánu okresním
(1) Zák. č. 169/1924 Sb. z. a n. ve znění
výborem
zpraví členy komise a obecní sta
zák. č. 211/1925 Sb. z. a m, pokud se týká
plemenitby skotu, vepřů a ovcí, a toto naří rosty o tom, kdy komise provede všeobecný
výběr plemeníků. Uvědomuje obecní starosty
zení nabudou účinnosti dnem vyhlášení.
o nutnosti opatřiti nového plemeníka (§ 10,
(2) Licence, vydané podle dosavadních odst. 2. nař.), podává okresnímu úřadu zprávu
předpisů na plemeníky, jichž se týká toto na o došlých žádostech za dodatečný výběry sta
řízení, platí až do provedení prvého všeobec noví, kdy bude proveden dodatečný výběr ple
ného výběru plemeníků podle tohoto nařízení. meníka (§ 14, odst. 5. nař.).
5. Uvědomuje obce o schválení smlouvy jimi
§ 25.
uzavřené (§ 10, odst. 6. nař.).
Provedením tohoto nařízení pověřují se mi
6. Pečuje, aby se komise přesvědčila o správ
nistři zemědělství a vnitra.
nosti soupisů hospodářských zvířat, poříze
ných obecním starostou (§§ 8 a 9, odst. 1.
Dr. Šrámek v. r.
nař.), jakož i o jakosti plemenic a podle te
mohla rozhodnouti o vhodnosti plemeníka pro
černý v. r.
Novák v. r.
ně potřebného.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Spina v. r.
7. Při výběru plemeníků přesvědčí se,
Dr. Mayr-Harting v. r. Dr. Srdínko v. r.
jsou-li obecní plemenné knihy (pro plemenné
Dr. Nosek v. r.
Dr. Tiso v. r.
býky, kance, berany) řádně vedeny a provede
Dr. Gažík v. r.
Udržal v. r.
v nich zápisy podle § 16, odst. 2.
Dr. Vlasák v. r.
8. Opatruje posunkový deník a pečuje
o správné jeho vedení.
9. Vydává průkaz o výběru plemeníků (§16,
Příloha A.
st. 1. nař.).
10. Zpravuje obecního starostu o odnětí
Instrukce pro předsedu komise pro chov ho
úkazu
o výběru veřejného nebo soukromého
spodářských zvířat.
emeníka (§ 17, odst. 1. nař.).
Předseda komise pro chov hospodářských
11 Podává okresnímu úřadu ve lhůtě 4 ne1 po skončení všeobecného výběru plemezvířat obstarává veškeré práce administra
tivní, spojené s činností komise, řídí její jed
ků ve dvou stejnopisech zprávu kónuse
nání, při čemž-hlasuje naposled, a pečuje o to,
20, odst. 1. a 2. nař.), a to:
aby komise dostála úkolům jí uloženým, ze
a) o rozmnožení nebo úbytku skotu, vepiu,
jména:
cí a o příčinách těchto změn,
b) o stavu plemeníků, jich poctu, druhu a
1. Svolává členy komise, aby komise pro
jich opatření a způsobu chovaní a o vysledstudovala soupisy hospodářských zvířat a sta
novila pro jednotlivé obce počet plemenných
;h připouštění;
. ,
býků, kanců a beranů, které musí obce jako
c) o stavu a jakosti chlévů a hnojist v jed'
plemeníky veřejné opatřiti (§ 9, odst. 1. nař.),
tlivých obcích;
nebo, aby rozhodla o sloučení obcí za účelem
d) o vedení chlévní užitkové kontroly-a plespolečného opatřování a chování veřejných
enných knih;
. ,v , . , ^
plemenných býků, kanců a beranů (§ 9, odst.
e) konečně o opatřeních, jimiž dalo by se
4. nař.).
icíliti v jednotlivých obcích zvelebeni chovu
2. Uvědomuje obecní starosty o rozhodnutí
ispodářských zvířat.
_
komise.
12. Vede seznam veřejných i soukromyc i
3. Sestavuje cestovní plán komise,^ podle
emeníků (§ 16, odst. 1. nař.).
kterého má se provésti všeobecný výběr ple
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13. Dbá přísně, aby bylo zachováno usta
novení § 15, odst. 2. nař.
14. Rozhoduje při dodatečném výběru ve
řejného plemenného kance nebo berana o tom,
zúčastní-li se^ výběru komise celá, nebo stačí-li k jeho výkonu účast toliko jednoho člena
komise (§ 14, odst. 6.. nař.),
15. Zodpovídá dotazy příslušné zemědělské
rady,^ související s jeho činností, a jest s ní
ve stálém styku, aby byl informován o všech
zvelebovacích akcích, jí v chovu hospodář
ských zvířat podnikaných, zvláště, aby byl inlormován o odchovných stanicích plemeníků
a mohl obcím podá váti zprávy o nákupních
zdrojích plemeníků (§ 7, odst. 1. nař.).

Příloha B

Instrukce pro výběr plemeníků,
(!) Komise může vydáti průkaz o výběru
(Hcentování) plemeníka jen tehdy, zjistí-li:
a) původ a příslušnost plemennou, proká
zané pokud možno výpisem z plemenné knihy
nebo jiným věrohodným způsobem;
b) stáří (plemenný býk musí býti alespoň
jeden a čtvrt roku, plemenný kanec aspoň de
vět měsíců, jde-li však o mongolici aspoň
15 měsíců, plemenný beran aspoň 15 měsíců
stár);
c) druhotné znaky pohlaví (typické vze
zření samčí);
d) nezávadný zdravotní stav (vnější pro
hlídkou, poslechem, poklepem, případně oční
zkouškou tuberkulinem);
e) souměrnost tělesných tvarů a přiměře
nost tělesného vývoje ke stáří (prohlídkou,
případně poměřením výšky v kříži, délky
tlupu od ohybu kloubu ramenního k výčnělku
kosti sedací a hloubky hrudi a zjištěním živé
váhy);
f) prostotu vad dědičných;
g) příbuzenský poměr ku plemenicím,
k nimž má býti připouštěn.
(2) Pokud nebude státní území českosloven
ské republiky rozděleno na přesně ohraničené
chovné obvody určitých plemen (kmenů) po
dle § 6 zákona, může komise vybrati j ako ple
menné býky toliko býky níže vyjmenovaných
plemen a kmenů, a to:
I. v zemi české: býky červenostrakatého
plemene českého (kmeny: simensko-český.

česko-bernský a původní červenobílý), čer
venostrakatého plemene moravského (kmeny •
bernsko-hanácký, kravařský a hřbínecký),
plemene pincgavského a chebských a čes
kých červinek;
II. v zemi Moravskoslezské:
a) na území bývalé Morav y: býky čer
venostrakatého plemene moravského (kmeny:
bernsko-hanácký, kravařský, původní čer
venobílý a hřbínecký);
b) na území bývalého Slezska: býky
čei venostrakatého plemene slezského (kme
ny : kravařský, původní červenobílý) a kmene
bernsko-hanáckéhcr;
III. v zemi Slovenské:
a) býky plemene sfmenského (bernského)
v okresech:
Nová Baňa, Bánovce n. Bebravou, Brati
slava město i venkov, Ba,nská Bystrica vyjí
majíc obec Donovaly, dále y okresu Stará
Dala, Feledince, Galanta, Hlohovec, Král.
Chlumec
vyjímajíc obce přidělené v tomto
okresu do oblasti stepního skotu, — Uava,
Modrý,Kameň, Velké Kapušany — vyjímajíc
obce přidělené v tomto okresu do oblasti step
ního skotu, — Komárno, Košice město a
v okresu Košice venkov v obcích Belža, Bernátovce, Bidovee, Bočar, Buzice, Buzinka, Coča,
Gyňov, Haniska, Hodkovee, Malá a Velká Ida,
Kehnec, Klečenov, Kokšov-Bakša, Košťany,
Lorinčík, Migléc,' Pohov, Seňa, Sokolany, Svinica, šaca, šomša, Všechsvátých a žebeš, dále
v okresu Kremnica v obcích Dúbrava, Tmavá
Hóra, Ihráč, Jalná, Jastrabá, Khačany, Kosorín, Stará Kremníčka, Svátý Kříž nad Hro
nem, Ladomer, Janová Lehota, Nová Lehóta,
Bartošova Lehotka, Lovča, Lovčica, Lutila,
Nevolné, Hornie Opatovce, Pitelová, šášovské Podhradie, Slaská, Dolnia Trnávka, Trubín a Vieska, dále v okresu Křupina, Levice,
Lučenec, Malacky, Nové Město n. Váhom,
Michalovce — vyjímajíc obce přidělené
v tomto okresu do oblasti stepního skotu, —
Modra, Moldava n. Bodvou — vyjímajíc obce
přidělené v tomto okresu do oblasti pincgavské, — Zl. Moravce, Myjava, Nitra, Parkán,
Pieštany, Prievidza, Púchov, Revúca, Rožnava
•— vyjímajíc obce přidělené v tomto okresu
do oblasti pincgavské, — Senica, Skalica,
Rimavská Sobota, Dunajská Středa, šala, šamorín, Banská štiavnica, Topolčany, Tornala,
Trebišov — vyjímajíc obce přidělené v tomto
okresu do oblasti stepního skotu, — Trenčín,
Trnava, Vráble, Nové Zámky, Zvolen a želiezovce.
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1)) b ý k y p 1 e m e n e p i n c g a v s k é h o sech Chust, Iršava, Mukačevo — vyjímajíc
obce přidělené v tomto okresu do oblasti ple
v okresech;
mene
stepního, v okresu Rabovo, Svaljava,
Bardejov, Březno n. Hronora, v okresu
Tiačevo,
dále v okresu Vel. Sevljuš,
Banská Bystrica, v obci Donovaly, dále v okre ve všech Volovoje,
obcích
po
břehu řeky Tisy a
sech Považská Bystrica, Velká Bytča,^ Čadca, v okresů Užhorod vpravém
obcích
Šeredná, Bačava,
Gelnica, Giraltovce, Humenné, Kežmarok,
Orlová;
Košice venkov — vyjímajíc obce přidělené
v tomto okresu do oblasti simensko-bernské,
c) býky plemene simenského
v okresu Kremnica — vyjímajíc obce uve v okresu:
dené v oblasti simenské, Dolní Kubín, Levoča,
Užhorod — vyjímajíc obce přičleněné
Stará Lubovňa, Ture. Sv. Martin, Medzi- v tomto okresu do oblasti plemene pinegav
laborce, Kysucké Nové Město, Lipt. Sv. Mi ského, šedohnědého skotu karpatského a
kuláš, v okresu Moldava n. Bodvou v obcích
Zlatá Idka, Vysní Medzev, Opátka a Poproč, stepního;
d) plemene stepního v okresech:
v okresech Námestovo, Poprad, Prešov,
v okrese Rožnava, v obcích Brdárka, _ DobBerehovo, Vel. Sevljuš, vyjímajíc y těchto
šiná, Gočovo, Hanková, Imrichovce, Rejdová, okresech obce přičleněné do oblasti šedohně
Vyšnia Slaná, štefanovce, Vlachovo, Ztra- dého plemene karpatského, dále v okresu
tená, v okresích Ružomberok, Sabinov, Snina, Užhorod v obcích Malá Dobroň, Velká DoSobrance — vyjímajíc obce v tomto okresu broň, Saloká, Tisaagtelek, v okresu Muka
uvedené v oblasti štěpní, dále v okresech čevo v obcích Serně, Dercen, Fornoš, MakarStropkov, Trstená, Spišská Nová Ves, Spiš jevo, Zňatina, v okresu Iršava v obci šalaňky.
ská Stará Ves, Vranov n. Toplou a žilina;
(3) Kde nejsou přesně ohraničené oblasti
jednotlivých plemen (kmenu), v zemi české
c) býky s t e p n í h o plemene:
v okresu Král. Chlumec v obcích Ašvaň, a Moravskoslezské, jsou komise povinny při
Bačka, Bol, Čop, Malý a Velký Kevežd, Leles, výběru veřejných plemenných býků dbáti
Svátá Maria, Polaný, Rad, Malé a Velké Rá- směru chovu sledovaného nebo určeného pro
tovce, Surty, Šalamúnová, Téglas, Zemplín, ten který kraj příslušnou zemědělskou radou.
Zétény, v okresu Velké Kapušany v obcích
Vzníknou-li v určitém případě^ pochyby
Beša, čičařovce, Ižkovce, V. Kapušany, KFa- nebo spor o tom, jaké rasy veřejný plememu
čany, Komárovce, Močiar, Ňárad, Palaď, má býti vybrán, vyžádá sí komise stanovisko
Ptruksa, Ruská, Malé a Velké Slemence, zemědělské rady.
v okresu Michalovce v obcích Oborín a Velke
Nebvlo-li ani potom docíleno shody názorů
Raškovce, v okresu Sobrance v obcích Beobce
(chovatelské organisace), komise a země
žovce, Blatná Polanka, Blatné Remety a. Zá
bor a v okresu Trebišov v obcích Cejkov, dělské rady, náleží konečné rozhodnuti mini
sterstvu zemědělství.
Imbreg, Jastrabie a Sirnek;
(4) Kde chován jest skot jiných než
odst. 2. vyjmenovaných plemen
kmenu
IV. v zemi Podkarpatoruské:
ednobarevný
skot
alpský,
černo-cervenoa) býky plemene pinegavského
rakatý, nebo červený skot ruzimy a pod-L
v okresech:
lže komise vybrati plemeníka tohoto odliš
Velká Berezná, Perečín, v okresu Užhorod
ho plemene (kmene) jen tehdy, předloživenkov v obcích Andrašovce, Dubrovka, Antachovatel (předseda chovatelské organ;lovce, Vyš. Solotvina, Chudlovo, Čertyz, Nižní
-e) průkaz, že obdržel od ministerstva zeídělstv? svolení k chování tohoto plemene
Solotvina, Chomce, Hluboká, Velký Laz, Ko
márovce, Lehovce, Volkovoje, Kibral, Velký
menu) podle § 6, 2. vety, zak.
Gajdoš, Lince, Ciganovce, Nižní Domanince,
Udělení tohoto povolení může ministerstvo
Horjany, Hutá, Jarok, Stará Kamenica, Nenědělství vázati na splněni urcitych p
vické, Onokovce, Orichovice a Strypa a
nek a povolení odvolati, zylaste zjisti-h se,
v části města Užhorodu po pravém břehu
podmínky nebyly zachovaný.
Uhu;
(5)
o vhodnosti veřejného i soukromého
b) býky šedohnědého plemene
jmenného
kance a berana s ohledem na pnkarpatského:
išno.t plemennou rozhoduje komise, lid
v okresu Berehovo v městě Berehpvě,
“fevuv » rmřrniremi vvd.nOm,
v obci Remeta Vysní a Remeta Nižní, v okre
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zemědělskou radou pro obvod komise, o který
jde.
Vznikne-li spor o tom, jakého plemene má
býti vybrán plemeník (kanec, beran), roz
hodne ministerstvo zemědělství, vyžádajíc si
posudek zemědělské rady.
(e) Odborný posudek komise o plemenících
zapíše se do posudkového deníku.
Podle tohoto rozhodne komise o výběru
plemeníka.
(7) Komise odmítne z výběru i plemeníka
v dřívějších letech již jednou nebo vícekráte
vybraného, přesvědčí-li se na jeho potomcích,
že se k chovu dobře nehodí, aneb sezná-íi
u plemeníka jinou plemennou nebo zdravotní
závadu.

205.
Vládní nařízení
ze dne 28. prosince 1928,
jímž se provádí hlava I. zákona o pozemkovém
katastru a jeho vedení (katastrální zákon).
Vláda republiky Československé nařizuje
podle § 1 a čl. IV. zákona ze dne 16. prosince
1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém ka
tastru a jeho vedení (katastrálního zákona):
§ 1Působnost ministerstva
financí.
Mimo působnost zákony a nařízeními mini
sterstvu financí všeobecně přikázanou pří
sluší ministerstvu financí ve věcech pozemko
vého katastru zejména:
a) dohlédati, aby byla řádně a správně pro
váděna ona ustanovení o pozemkovém ka
tastru, která vyžadují součinnosti finančních
úřadů II. stolice nebo výkonných katastrálních
úřadů;
b) vydávati pokyny potřebné k zajištění
jednotnosti katastrální služby;
c) upravovati pracovní rozvrhy pro zaklá
dání, obnovování nebo reambulaci pozemko
vého katastru a pokud jest toho třeba, pro
jednávat! je s jinými odvětvími státní správy;
d) dohlédati na pracovní výkony jednak
zkoumáním pracovních výkazů, jednak pro
váděním občasných a namátkových dohlídek
na podřízené úřady a jejich práce (super-

revise) měřičskými úředníky ministerstva
financi;
e) povolovati obnovování pozemkového ka
tastru (§ 28, odst. 2. katastrálního zákona)
celých katastrálních území nebo jejich částí
katastrálním novým měřením prováděným na
podkladě československé jednotné sítě trigo
nometrických bodů;
f) svou triangulační kanceláří vykonávat!
jako dosud triangulační práce, vydávati za
poplatek podle sazby (§ 8 katastrálního zá
kona) výpisy z triangulačního operátu, vésti
v patrnosti trigonometrické body, jejich po
pisy, pravoúhlé souřadnice a trigonometricky
určené nadmořské výšky těchto bodů;
g) reprodukovati svým reprodukčním ústa
vem katastrální mapy, přehledné mapy a jiné
elaboráty pozemkového katastru;
h) starati se o bezpečné a řádné uscho
vání celostátních katastrálních elaborátů,
zejména operátu triangulačního, úhrnných
výkazů a výsledků prací měřických nebo vceňovacích a dále otisků map všech katastrál
ních území celé republiky ve svém ústředním
archivu pozemkového katastru, dále vyřazo
vat! otisky map a pod.;
i) projednávat! věci, o nichž bylo nebo
bude vyhrazeno rozhodnutí ministerstvu
financí.
§ 2.
Příslušnost finančních úřadů
II. stolice.
Finančními úřady II. stolice ve věcech po
zemkového katastru ustanovují se pro zemi
Českou zemské finanční ředitelství v Praze,
pro zemi Moravskoslezskou zemské finanční
ředitelství v Brně, pro zemi Slovenskou gene
rální finanční ředitelství v Bratislavě a pro
zemi Podkarpatoruskou hlavní finanční ředi
telství v Užhorodě.
§ 3.
Sídla a obvody výkonných kata
strálních úřadů.
I1) Sídla katastrálních měřických úřadů
jsou uvedena v příloze sloupec 2, a jejich ob
vody zahrnují obvody berních úřadů nazna
čených tamtéž pod touže položkou ve
sloupci 3.
(2) Sídla a obvody působnosti archivů map
katastrálních stanoví se takto: Pro zemi čes
kou v Praze, pro zemi Moravskoslezskou
v Brně, pro zemi Slovenskou v Bratislavě a
pro zemi Podkarpatoruskou v Užhorodě.

