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podle
ve věcech
(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

2

3

4

5

lékáren

zák. ě. 5/1907 ř. z.

14 a 54

povolení k přeložení koncesované veřejné lékárny
uvnitř stanoviště určeného koňcesní listinou

všeobecně
zdravotních

zák. čl. XXXVIII/
1908

17, odst. 4.

stanovení kvóty příbytečného pro lékaře na jed
notlivé obce

zdravotněpolicejní
služby

zák. č. 236/1922
Sb. z. a n.

zbavení
svéprávnosti

13, odst. 1. a 2. udělení povolení k přijetí místa smluvního lékaře
závodního, poštovního, železničního, pokladničního a pod.

ví. nař. č. 24/1923
Sb. z. a n.

41

ustanovení zástupce státních, obecních (měst
ských) a obvodních lékařů, vyjímajíc ve mě
stech se zvláštním statutem nebo ve městech
se zřízeným magistrátem

cis. nař. č. 207/
1916 ř. z.

18, odst. 2.

přijetí oznámení o vyšetření nemocného podle
§ 18, odst. 1, a účast při vyšetření

24, odst. 1.

odvolání č zdravotního ^ orgánu proti usnesení |
o zadržení osoby v ústavu pro choromyslné

187.
Vládní nařízení
ze dne 18. prosince 1929
o některých, přesunech působnosti ministerstev
na úřady zemské.
Vláda republiky československé nařizuje
podle § 8, odst. 1, ě. 3, zákona ze dne 14. čer
vence 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci po
litické správy:
§ 1.
Z působnosti ministerstev se přenášejí na
zemské úřady věci uvedené v příloze k tomuto
nařízení.
§ 2.
V případech, kde ve věcech uvedených v pří
loze rozhodovala ministerstva v dohodě s ji
nými ministerstvy nebo po jich slyšení, na
stupuje tato dohoda (slyšení), rozhodují-li
ministerstva jako odvolací stolice nebo násled
kem devoluce.

§3.
I1) Věci, ve kterých úřad dosud příslušný
v den, kdy toto nařízení nabude účinnosti,
ještě nerozhodl, se vyřídí podle tohoto na
řízení.
(2) Toto nařízení nabývá účinnosti pat
náctého dne po vyhlášení a provede je ministr
vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
Udrěal v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Slávik v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Viškovský v. r.
Dr. Béra- v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Matoušek v. r.
Bechyně v. r.
Mlčoch v. r.
Dr. Franke v. r.
Dr. Šrámek v. r.
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podle
ve věcech
2

(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

3

4

5

7, odst. 1

povolení přípravných prací k provedení staveb
vyjma železničních
*
povolení zahájení stavebních prací před ukončením odškodňovacího řízení

vyvlastňování zák. čl. XLI/1881
ve znění zákona
č. 72/1924
Sb. z. a n.

45
85

rozhodování o způsobu a rozsahu služebností
při střetnutí zájmů dvou podniků

86

povolení ujmouti se držby plochy v době války
a nebezpečí, pokud nejde o železnice

*

nadačních
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předpisy a zvyklosti platné na
Slovensku a
v Podkarpatské
Rusi

veškerá působnost vyjímajíc:
1. rozhodování o přijetí nadací přesahujících
svou působností obvod zemského úřadu,
-f
i
2. rozhodování o změnách v uložení nadačního |
jmění, zejména o každém zcizení nebo směně a S
zatížení nadačního jmění,
3. schvalování výjimečných opatření při
správě a persolvování nadací v jednotlivých
případech,
4. povolování kumulace nadačních požitků
v jedné osobě nebo rodině, pokud by požitky ty
přesahovaly výši ministerstvem stanovenou,
5. rozhodování o přípustnosti propůjčení nadací a výplaty nadačních požitků do ciziny, nebo
cizím státním příslušníkům,
6. rozhodování o permutaci nadací (o změně
nadačních listů pro právní nebo faktickou,
úplnou nebo částečnou nemožnost plnění původní
vůle zakladatelovy),
7. rozhodování o návrzích na zrušení nadací,
8. agendu nadací, jichž správa podle výslov
ných ustanovení nadačních listů přísluší přímo
ministerstvu

•

silničních

zák. čl. 1/1890

65, odst. 4

rozhodování o příspěvcích udržovatelů veřejných cest k nákladům odvodňovacím

•
R
1
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podle
ve věcech
(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

2

3

4

5

státního ob
čanství

zák. čl. L/1879

21

propuštění ze státního svazku

tiskových

zák. čl. XIV/1914

11

povolení pouličního rozšiřování tiskopisů vyda
ných v cizině, zákaz pouličního rozšiřování
některých tiskových výrobků

spolkových

min. nař. č. 1508/ příloha k nař.
1875 B. M.

schvalování spolkových stanov a opatření jich
vidimační . doložkou, suspendování činnosti
spolků a jich úřední rozpuštění, dozor nad
opatřením o spolkovém jmění a vzetí na vě
domí oznámení o rozejití spolku (s vylouče
ním spolků pojišťovacích)

zák. čl. V/1903

9

kontrola nad evidencí cizinců vedenou úřady

produkcí

min. nař. č.
64573/1901 B. M.

3

povolení produkcí cizozemcům

min. nař. č.
25797/1906 B. M.

2

povolení k veřejnému vyučování tancům cizo
zemcům

sbírek milo
darů

min. nař. č.
35.100/1897 B. M.

3

povolení sbírek konaných veřejnou výzvou
y časopisech na území země a povolení k přijetí ^milodarů sesbíraných v cizině pro účely
sloužící pro území země

jízdních silostrojů

min. nař. č.
57000/1910 B. M.
ve znění ňař. min.
s pí. mocí ě. 8692/
1922 pres.

23

rozhodovaný o odvoláních proti rozhodnutím
polic, ředitelství o odepření neb odnětí do
pravního povolení

35

. rozhodování o odvolání proti nepřipuštění k ři
dičské zkoušce

39

rozhodování o odvolání proti odnětí řidičského
listu

64

povolení automobilových závodů

71

rozhodování o odvolání proti odepření uznání
nebo vystavení mezinárodního jízdního výkazu

10, odst. 3
(zák. čl.)
19, odst. 1
(nař.)

pověření matrikáře v sousedním matričním ob
vodě matriční agendou, když matrikář tohoto
obvodu je podjatým a nemá zástupce

31, odst. 1
(zák. čl.)

dodávání matričních tiskopisů matrikářům

3 (zák. čl.)
23 (nař.)

povolení k jmenování a propouštění zástupců
matrikářů v obcích s méně než 2000 obyvateli,
kde^ není obecního zaměstnance vhodného
k této funkci a stanovení odměny pro tyto
zástupce

ministerstva vnitra

'

hlášení cizinců

■

...... ......

....

matričních

zák. čl. XXXIII/
1894 a min. nař.
č. 80000/1906
B. M.

zák. čl.
XXXVI/1904
a min. nař. č.
80000/1906 B. M.

'

c
4, odst. 2
(zák. čl.)

prominutí předepsaného
matrikářů

vzdělání

zástupcům
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podle
ve věcech

(paragraf,
článek)

2

3

matričních

min. nař. č.
80.000/1906 B. M.

4
I 2, odst. 2

ministerstva vnitra

'

- v

(předpis)

5
udělení povolení k připojení některé obce nebo
její části k matričnímu obvodu

19, odst. 6

úprava cestovních deníků pověřených zástupců
matrikáře

21, odst. 2

rozhodování o tom, má-li zástupce městského ma
trikáře býti po čas své dovolené zproštěn této
funkce

24, odst. 6

povolení k výplatě části odměny suspendovaným i
matrikářům a jich zástupcům po čas suspense S

55, odst. 9

zápis změny jména nastalé v důsledku nějakého I
náboženského úkonu

69

opatření k odstranění nedostatků cizozemských
matričních výtahů čsl. příslušníků pro zápis
do tuzemské matriky.

73, odst. 9

schválení dohody nebo smlouvy o vazbě matričních duplikátů

95, odst. 2

nařízení zápisu uznání otcovství prohlášeného
v cizině

100

povolení zápisu původu, legitimace a adopce
na základě cizozemských rozhodnutí

141, odst. 3

zápis legitimace dodatečným sňatkem do ma
triky dítěte, vedené v cizině

obecních
knihoven

zák. č. 430/1919
Sb. z. a n. a vl. n.
607/19 Sb. z. a n.

8 (zák.)
44 (vl. nař.)

rozhodování o umístění knihovny a o stavbě bu
dovy pro knihovnu, nedošlo-li k dohodě
knihovní rady s obecním zastupitelstvem

církevního
majetku

zák. č. 50/1874 ř.
z. a min. nař. č.
162/1860 ř. z.

51

povolení zcizení církevního majetku do výše
40.000 Kč a zavazení církevního majetku do
výše 80.000 Kč

*

_ _______________

ministerstva školství a národní osvěty

||
I

(předmět působnosti)

I patronátních
staveb

výkonu presentačního
práva
<

nejv. rozh. ze 14. C § 40, písm.
IX. 1852, resp. min.
b)
nař. č. 10/1853 ř.
z., a příslušné
předpisy práva
uherského

povolení stavebních oprav na budovách veřej
ného patronátu (na Slovensku a v Podkarpat
ské Rusi též t. zv. královského patronátu)
při patronátní tangentě do "výše 20.000 Kč

zák. č. 50/1874 ř. 4 (zák.) C §
z., nejV. rozh. ze 36, písm. a)
14. IX. 1852, resp.
(min. nař.)
min. nař. č. 10/ 1853 ř. z. a pří
slušné předpisy
práva uherského

výkon presentačního práva na obročí veřejného
patronátu, který vykonává státní správa kul
tová, i když výnos obročí činí přes 2100 Kč,
resp. na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
výkon presentačního práva na obročí veřej
ného patronátu, pokud presentaění právo pří
sluší státní správě kultové, bez ohledu na
výnos takového obročí, v obou případech
jestliže zemský úřad nemá námitek proti ná
vrhu ordinariátu.

i
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Ve věcecl?

1

podle

:

I

(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

2

3

4

5

kongruy

zák. čl. XIV/1898
a zák. čl. XIII/
1909 v úpravě
podle zákona č.
122/1926^ Sb.v z. a
n. a příslušná
prováděcí naří
zení

veškerá působnost v I. stolici vyjímajíc:
1. rozhodování o zřizování nových duchovních
stanic a o systemisování dalších míst duchov
ních na stanicích již zřízených,
2. rozhodování o přiznání výchovného na děti,
které se zdržují v cizině a tam navštěvují školu,
a to v případech, nemá-li duchovní trvalé úřední
působiště v cizině,
3. rozhodování o započtení služební doby ztrávené ve veřejné duchovní správě nebo v jiné
veřejné duchovní službě před přerušením služby,
4. nostrifikace maturitních zkoušek vykona
ných na cizozemském gymnasiu nebo rovno
cenné škole střední pro nabytí nároku na kongruu,
5. uznání rovnocennosti studia na cizozem
ském gymnasiu nebo střední škole se studiem
na tuzemském gymnasiu státním nebo s právem
veřejnosti pro nabytí nároku na kongruu,
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6. uznání rovnocennosti studia na jiné střední
škole tuzemské se studiem na tuzemském gym
nasiu státním pro nabytí nároku na kongruu,
7. předpisování vzorců pro evidenční listy du
chovních,
8. rozhodování o prominutí následků přeru
šení služby pro započtení služby. před přeruše
ním do doby rozhodné pro odpočivné a zaopatřo
vací platy,
■ 9. rozhodování o reaktivaci pensionovaných
duchovních,
10. rozhodování o povolení vyšší výhody než
odpočivného v nejnižší zákopné výměře duchov
ním, kteří se ve službě stáli beze své viny ne
schopnými jakéhokoli výdělku pro oslepnutí, po
matení mysli, nebo pro jinou chorobu před do
sažením pátého služebního roku,
11. rozhodování o možnosti přiznati odpočivné
při okolnostech zvláštního zřetele hodných až
do úplné částky platů započitatělných pro vý
měru odpočivného, slal-li se duchovní beze své
úmyslné viny neschopným ke službě pro úraz
utrpěný při služebním výkonu, jestliže bylo vy
šetřováním zavedeným z úřední moci státním
lékařem prokázáno, že neschopnost spočívá vý
lučně na úrazu, jestliže neschopnost ke službě
nastala do jednoho roku po úrazu a konečně
jestliže nárok na příznivou výměru odpočivného
byl uplatněn u úřadu odpočivné poukazujícího
do jednoho roku po vzniku neschopnosti ke
službě,
,
12. rozhodování o připočtení doby až do 10 let
pro výměru odpočivného duchovním, kteří se stali
k další službě a ke každému jinému výdělku ne
schopnými pro jinou těžkou a nezhojitelnou ne
moc než pro oslepnutí nebo pomatení mysli,
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podle
ve věcech
(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

2

3

4

5

kongruy

zák. čl. XrV/1893
a zák. čl. XIII/
1909 v úpravě
podle zákona ě.
122/1926 Sb. z. a
n. a příslušná
prováděcí naří
zení

13. rozhodování o povolení zaopatřovacího
požitku zcela nebo z části při okolnostech
zvláštního zřetele hodných vdově, se kterou
vstoupil duchovní do manželství teprve ve vý
službě nebo v činné službě po 60. roce věku,
14. rozhodování o přiznání výchovného zcela
nebo z části na děti, které vzhledem k svému
věku by neměly již nároku na výchovné, jsou-li
nemajetný a jsou-li nad to pro těžkou tělesnou
nebo duševní chorobu úplně neschopny samo
statně si opatřit! výživu,
15. rozhodování o povolení sirotčí pense dě
tem, které vzhledem k svému vgku by neměly
již nároku na tuto pensi, jsou-li nemajetný a
jsou-ii nad to pro těžkou tělesnou nebo duševní
chorobu úplně neschopny samostatně si opatřit!
výživu,
16. povolování příspěvků na výchovu a si
rotčí pense za okolností zvláštního zřetele hod
ných dětem vzešlým z manželství, které duchovní
uzavřel teprve ve výslužbě nebo v činné službě
po 60. roce věku,
17. rozhodování o povolování vyšších než pra
videlných zaopatřovacích požitků až do jedna
a půlnásobné výše těchto požitků pozůstalým
po duchovním, který zemřel pro úraz beze svého
úmyslného zavinění, jsou-li tu předpoklady
uvedené výše pod bodem 11,
18. rozhodování o povolení úmrtného zcela
nebo z části osobám, které prokáží, že hradily
z vlastních prostředků náklady na pohřeb aneb
ošetřovaly zemřelého duchovního v jeho po
slední nemoci před smrtí,
19. udělování povolení, aby pensionovaný
duchovní nebo jeho pozůstalí se směli zdržovati v cizině a tam požívati odpočivných (za
opatřovacích) platů,
20. povolení požívati odpočivných (zaopa
třovacích) platů v jiném cizím státě, než pro
který původní povolení znělo,
21. udělovat! povolení, aby osoby, jímž bylo
povoleno zdržovat! se v cizině a tam požívati
zaopatřovacích (pokud se týče odpočivných)
platů, předložily potvrzení neb ověření, že
vdovství a nezaopatřenost podělených stran
dále trvá — a v případě, že se zdržují ve Spo
jených Státech Severní Ameriky, též že jsou
dále československými státními občany — ji
nými orgány než československým zastupitel
ským úřadem, jestliže předložení ověření od
tohoto zastupitelského úřadu bylo by spojeno
pro stranu s nepoměrně velikými obtížemi,
22. poukazování odpočivných a zaopatřova
cích platů pokladnám zastupitelských úřadů
Československé republiky pro osoby, kterým
bylo povoleno zdržovat! se v cizině a tam po
žívati odpočivných a zaopatřovacích platů,

Sbírka zákonů a nařízení, č. (87.

1332

se přenáší na zemské úřady působnost příslušející ministerstvu

4^
M

podle

4° &m

ve věcech

1

(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

2

3

4

5

kongruy

zák. čí. XIV/18&8
a zák. čl. XIII/
1909 v úpravě
podle zákona č.
122/1926 Sb. z. a
n. a příslušná
prováděcí naří
zení

23. ponechání příspěvků na výchovu, sirotčí
pense a těch darů z milosti, jejichž požitek je
vázán na podmínku nezaopatřenosti, v přípa
dech zvláštního zřetele hodných podělené osobě,
i když dosáhla zaopatření ve smyslu platných
předpisů,
24. předepsání vzorce fasse,
25. vydávání směrnic ohledně zjednodušení
zjišťování výnosu obročních nemovitostí,

ministerstva školství a národní osvěty

26. udělování zmocnění, aby z fassovních
příjmů byly vyloučeny dávky, které po 40 let
nebyly odváděny nebo jichž nynější skutečná
peněžitá hodnota nepřevyšuje u žádného z jed
notlivců dávkou povinných částku 20 Kč ročně,
27. udělování povolení, aby příspěvky na
diecésní sirotčí, pensijní a jiné fondy mohly
býti započteny do fassovních výdajů v částce
vyšší než jakou byly započteny v poslední
upravené přiznávce z r. 1896, pokud se týče
1898,
28. určení výše příspěvků na fondy -uvedené
v bodě 27. pro lustra příští,
29. oprávnění povolovati zcela nebo z části
paušál na úřední povozy v případech odůvod
něných mimořádnými okolnostmi, když filiálka
(filiální sbor) není vzdálena přes 5 km od du
chovní stanice, nebo nejsou-Ii splněny i ostatní
podmínky min. nařízení č. 4433/1898 pres. m. k.,
30. rozhodování o ztrátě nároku na doplněk
kongruy pro zatajení přírůstku příjmu,
31. rozhodování o přiznání dalšího doplňku
kongruy v případě úbytku příjmů duchovní
stanice, s níž je spojen doplněk kongruálních
platů, pro takové okolnosti stálé povahy, které
příslušné církeyní úřady a náboženská obec
nemohou odstranili, a oprávnění vyzvati pří
slušný nadřízený úřad církevní, aby zrušil
samostatnost takové náboženské obce, když
malý počet věřících a blízkost jiné, k témuž
vyznání patřící náboženské obce, odůvodňuje
připojení náboženské obce k jiné náboženské
obci,
32. rozhodování o ztrátě doplňku kongruy
podle ustanovení § 7 zák. čl. XIV/1898, po
změněného §em 4 zák. čl. XIII/1909, dále po
dle § 8 zák. čl. XIV/1898 a § 9 téhož zákona,
doplněného §em 5 zák. čl. XIII/1909,
33. stanovení výše příspěvků na doplňky
kongruálních platů větším katolickým církev
ním obročím a náboženskému fondu a určení,
zda a jakým poměrem mají činitelé tito býti
účastni podle § 7 zák. čl. XIII/1909 při roz
hodování o kongruálních doplňcích,

Sbírka zákonů a nařízení, Č. 187.
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kongruy

zák. čl. XIV/1898
a zák. či. XIII/
1909 v úpravě
podle zákona č.
122/1926 Sb. z. a
n. a příslušná
prováděcí naří
zení

živnosten
ských

vlád. nař. č. 103/
1925 Sb. z. a n.
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ministerstva školství a národni osvěty

i

=r

m-z;

^ 1
03 “

«->N
ctí

34. zřizování dalších
systemisovaných míst
představených kněžských seminářů, členů ka
pitul, kapitulních vikaristů (kapitulních, resp.
chórových kaplanů), konsistomích úředníků,
ordinariátních
sekretářů,
aulistů,
pokud
jsou duchovními, jakož i při vyšší statutární
admistrativě kongruálních církví a nábožen
ských společností zaměstnaných duchovních
úředníků,
35. systemisace
nových míst profesorů na
diecesních ibohosloveckých učilištích,
36. povolování odměn pro profesory ^diecésních bohosloveckých učilišť za vedlejší před
měty nad celkový počet 10 hodin přednášek
týdně,
37. povolování odměn pro profesory diecésních bohosloveckých učilišť, kteří zároveň za
stávají funkci představeného biskupského kněž
ského semináře

10

13, odst. 2

výjimečné připuštění ke zkoušce, když kandi
dát nemá vysvědčení požadovaného v § 12,
písm. b); jmenování předsedy a členů komise
pro předběžné zkoušky

24

jmenování předsedy, členů a náhradníků komise
pro zkoušky zednických, kamenických a tesař
ských mistrů

29, odst. 4 a 7

rozhodování o místě, směru a délce budované
příjezdní cesty a o tom, v jakém poměru
mají zájemníci přispívati, a o použití usta
novení § 29 a násl. na silnice vedoucí k lod
ním stanicím a přístavům
schvalování úmluv interesentů o správě a
udržování spojovacích
(příjezdních)
cest
k železnicím
rozhodování, které lázně mají býti považovány
za léčebné, resp. zda cesty vedoucí k léčeb
ným lázním mají býti zařáděny do vicinálních silnic
povolení k předběžným pracím za příčinou se
stavení plánů na veřejné cesty, pokud jde
o silnice zemské, příjezdní a tak zv. zájemnické
rozhodování, má-li býti upuštěno od kolaudace
silnice nebo umělého objektu, pokud nejde
o silnice a objekty státní
povolení přípravných prací ke zřízení přívozů
a lodních mostů pro veřejnou dopravu, pokud
nejde o takové zařízení státní
rozhodnutí o upuštění od místního jednání a
předběžného povolení přívozu a lodních mo
stů, pokud nejde o takové zařízení státní

rs
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silničních

zák. čl. 1/1890

32
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jmenování předsedy, členů a náhradníků ko
mise pro stavitelské zkoušky

45, odst. 2

55, odst. 1

62, odst. 5

72, odst. 2

74, odst. 12
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Sbírka zákonů a nařízení, č. Í87.
se přenáší na zemské úřady působnost příslušející ministerstvu
podle
ve věcech
(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

2

3

4

5

letectví

zák. č. 172/1925
Sb. z. a n.

46, odst. 3

povolení k pořádání leteckých produkcí

topičských a
strojnických
zkoušek

min. nař. č. 108/
1891 ř. z.

9, posl. odst.,
a 12, odst. 2

rozhodnutí o prominutí chybícího výcviku za
účelem připuštění ke zkoušce topičské a
strojnické

zemědělských
zaměstnanců

zák. čl. XXVII/
1900

25

rozhodování o žádostech za dispens od povin
nosti máti diplomovaného úředníka a o žá
dostech za dispens od kvalifikace

zák. čl.
XXVIII/1900

38

vyloučení podnikatele odsouzeného dvakráte
podle § 41, odst. 1, z podnikání práce státní,
zemské a obecní

zák. ČL XVI/1900 29, odst. 2, a
ve znění zák. čl.
30, odst. 4
XIV/1902, zák.
čl. VIII/191-2, a
zák. čl. XX/1913
28, odst. 5

">
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zvěrozdravotnických

pověření obecních představenstev a jiných or
gánů vedením prací místního výboru

30, odst. 6

pověření osoby, nejsoucí ve veřejném úřadu,
úkolem dozorčího úřadu

- 29

zák. čl. VII/1888

14, odst. 1
38

vyloučení podnikatele nebo jeho zástupce ze
státních, zemských, obecních a spolkových
prací
rozhodnutí o zřízení jatek
povolování výjimek z ustanovení §§ 29 až 37 a
určení o použití' § 20 na jiná zvířata než na
hovězí dobytek

66, odst. 2

zákaz trhů

83, odst. 2

stanovení podmínek a kontroly pro dovolení, aby
podezřelý dobytek byl v jiném obvodu zabit
a zpeněžen

127, odst. 2
143
min. nař. č. 40000/
1888 P. M.

schvalování udělování odměn členům místního
výboru

28, odst. 7

zák. čl. XLI/1899

Ž2
03
.CO
J=

rozhodování o odvoláních v pojišťovacích zále
žitostech, pokud je vyhrazeno ministerstvu
zemědělství

1, odst. 4

nařízení obcím, aby si držely zvěrolékaře
udržování služby zvěrolékařské na vstupních
stanicích
držení zvěrolékaře na vstupních stanicích

30

odchylky při zřizováni- tržišť

40

určení obcí, povinných zříditi jatky

42

zrušení obecních jatek

61

založení zdechlinářského závodu

L335

poule
ve věcech

zvěrozdravotnických

(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

3

4

5

min. nař. č. 40000/
1888 P. M.

67

otevření zdechlišť před uplynutím 10 let

70, písni, f

určení nakládací stanice pro hovězí dobytek

81, odst. 2

výjimečné povolení k nakládání zvířat

84

ministerstva zemědělství
_________________ ____
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Sbírka zákonů a nařízení, č.

seznam nákladních stanic

136, odst. 2

rozhodnutí o obvodech pro zamořený okres

139, odst. 2

zákaz jiných než dobytčích trhů

158, odst. 2

zpeněžení masa zvířat za zdravá uznaných

min. nař. č. 40000/
1888 F. M. ve
znění řádu min.
orby č. 6839/1898
pres.

303 až 309.

ustanovení o fysikátních zkouškách pro zvěro
lékaře

zák. či. 11/1893 ve
znění zák. čl.
X/1897

2, odst. 1

nařízení porážky dobytka

6, odst. 3

rozhodování o odvolání z usnesení odhadní ko
mise

min. nař. 16.693/
1893 F. M.

3

rozhodnutí o porážce podezřelých zvířat, pokud
se týče o uzavření velkých hospodářství

min. nař.
52000/1917, F. M.

18, odst. 13
119, odst. 1 a 2

min. nař.
54300/1908 F. M.

min. nař. č.
178/1909 ř. z.
zákazu falšo
min. nař. č.
vání polnoho- 38256/1896 k pro
spodářských
vedení zák. či.
plodin, pro
XLVI/1895
duktů a zboží

povolení k provedení malleinisace koní v přípa- j
dech podezřelých
povolení k zabití erárních koní

1, odst. 2

určení obcí, jež mají postaviti jatky

3, odst. 3

nařízení, v kterých obcích mají býti kozy, ovce
a vepři poráženi též na veřejných jatkách

11

povolení zrušení jatek

16

pověření nestátních zvěrolékařů přehlídkou
masa v místech, kde není zvěrolékaře

30, odst. 1

označení veřejných jatek, při nichž mohou býti
zřízeny kursy o přehlídce masa

Ku § 8,.
odst. 14

povolení používání vzorců pro dobytčí pasy po
dle soustavy propisové

16, odst. 2

jmenování předsedy, pěti členů a tajemníka revisní rady a určení zástupců předsedy a čleftů

Sbírka zákonů a nařízení, č. Í87.
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podle
vé věcech
(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

2

3

4

5

! nedílných spoj léčných past
vin

zák. či. X/1913
a příslušná ústanovení min. nař,
č. 7000/1914 F.
M. a min. nař.
8800/1914 J. M.

6, odst. 2

určení lhůty k utvoření společenstva

7, odst. 3

účast při sestavování jmenoslovu a stanov

16

účast na valném shromáždění

22

svolení k dohodě s vyvlastňovatelem

23, 31, odst. 5

svolení k usnesení, že vlastnictví společné past
viny sé přenáší na společenstvo; rozhodování
o stížnosti v otázce udělení souhlasu k zcizení
podílu

37

určení lhůty k vydání pasienkového pořádku, po
případě určení pasienkového pořádku

55, odst. 4

schválení, zda a jaká přísluší odměna členům
obecní rady za obstarávání věcí společenstva

59, odst. 3

ustanovení zvláštních likvidátorů

60, odst. 3

schválení usnesení dle bodů 1, 2, 5 až 10, 12 a
15 §u 49

60, odst. 5

pokutování za výkon neschválených usnesení

ministerstva zemědělství

'

lesních

66

vyslání komisaře k správě společenstevních věcí

79

výrok o nuceném utvoření společenstva

85

udělení povolení k zcizení neb zatížení nemovi
tostí v mezičasí až do Utvoření společenstva

zák. čl. XXXI/
1879 a příslušná
prováděcí nařízení,
zejména nařízení
č. 10092/1881 a
62060/1904 F. M.

veškerá působnost vyjímajíc působnost podle
§§ 18, 19, 20: hospodářské plány pro lesy

zák. čl. XIX/1898
a příslušná pro
váděcí nařízení,
zejména nařízení
č. 10092/1881 a
62060/1904 F. M.

veškerá působnost vyjímajíc působnost podle
§ 19: určení paušálu pro poplatky za spravo
vání lesů a

cis. patent 250/
1852 ř. z.

§§ 165, 166, 167, 168, 171, 177: zalesňování ho
lých ploch a
§ 209: správa zemského lesního fondu

§ 23: prominutí a sleva správních příspěvků

26, odst. 2.

povolení k plavení dříví a povolení plavebních
zařízení k tomu potřebných, jde-li o provoz
delší než tříletý
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podle
ve věcech
(předpis)

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

2

3

4

5

nemocenské
pojištění ve
řejných za
městnanců

zák. č. 221/1925
Sb. z. a n.

30

ocenění naturálních požitků pro výměru pojist
ného podle § 30, odst. 1, zákona č. 221/1925
Sb. z. a n., u těch zaměstnanců podléhajících
nemocenskému pojištění podle tohoto zákona,
na které se nevztahují § 140, odst. 2, zákona
č. 103/1926 Sb. z. a n., neb obdobná ustanovení
jiných předpisů a u nichž naturální požitky
činí součást jejich služebního platu, jakož
i vůbec u všech zaměstnanců, kteří nemají
mzdy na penězích (§ 30, odst. 3, zák. čís.
221/1925 Sb. z. a n.)

státních dětských domovů

min. nař. č.
1/1903 B. M.

27 a 78

působnost zemského inspektora nad státními
dětskými domovy

všeobecně
zdravotních

zák. ČI. XIV/1876

36, odst. 1

isterstva sociální péčé
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lékáren

min. nař. č.
22370/1883 B. M.

100, odst. 3

jmenování lázeňských lékařů

131, odst. 2

povolení převodu osobního práva k provozování
lékárny

134, odst. 1

povolení k zřízení nové lékárny

135, odst. 1

povolení k zřízení filiálních a domácích lékáren

3, odst. 1

rozhodovati, konkuruje-li žádost obce se žádostí
lékárníka o povolení ke zřízení lékárny
přeložení lékárny z jedné obce do druhé

9

přijetí oznámení, že užívací právo přestává

20
min. nař. č.
89000/1910 B. M.

lékárnického
personálu
,

min. nař. Č.
47/1912 ř. z.
min. nař. č.
105598/1912 B. M.

zdravotní dozor nad trestnicemi

10, odst. 2

povolení chovati v příruční lékárně jiné léky,
než které jsou vypočítány v §§ 8, 9 a 10,
odst. 1.

2

povolení předčasného nebo pozdějšího vykonání
aspirantské zkoušky

14, odst.

1 a 13

udělení a odnětí práva k přijímání aspirantů
farmacie do praxe v lékárně

3

udělit! povolení, aby žena mohla se státi aspirantkou farmacie

Sbírka zákonů a nařízení, č. |®7.
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podle
ve věcech

o

(předpis)

hrobů
a hrobek
duševně cho
rých

ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

zdravotněpolicejní
služby

1

(paragraf,
článek)

(předmět působnosti)

nejv. rozh. z 14.
III. 1843, č. 8707

povolení ke zřízení rodinné hrobky mimo hřbi
tovy

47, odst. 3 a 4
min. nar. c.
35000/1902 B. M.
ve znění
min. nař. č.
140000/1S07 B. M.

vyslání komise ke zjištění, zda duševně chorý,
vyšetřovaný pro trestný čin, má býti z ústavu
propuštěn, a rozhodnutí o propuštění, hedohodla-li se komise

zák. č. 236/1922 ' 1 (§ 2, odst.
3, zák. ě. 332/
Sb. z. a n.
1920 Sb. z. a n.

stanovení výjimky z ustanovení, že lékař musí
sídliti v obvodu svého okrsku

vl. nař. č. 24/1923
Sb. z. a n.

vlád. nař. č.
23/1927 Sb. z. a n.

5, odst. 1

rozhodnutí o potřebě zříditi obecní zdravotní
radu v městech se zvláštním statutem nebo ve
městech se zřízeným magistrátem

8, odst. 1

sjednání smluv se státními obecními (měst
skými) a obvodními lékaři

8, odst. 2

povolení, aby státní obvodní lékař mohl dočasně
bydlet! mimo svůj obvod

9, písm. b)
a c)

rozhodnutí ve věcech tu uvedených s výjimkou
zřízení zdravotních obcí a úpravy rozsahu a
změn obvodů zdravotních

35, odst. 2

sjednání služební smlouvy bez soutěže s léka
řem ve službě téhož druhu, případně i s jiným
lékařem

1
8 až 10, 12 až
15, 17

19

20 až 27

Státní tiskárna

sjednání služební smlouvy
výměra služebních platů a postupových přídavků státním obecním (městským) a obvod
ním lékařům
zrušení služebního poměru podle
smlouvy a výpověď smlouvy

služební

povolení a vyměření normálních odpočivných a
zaopatřovacích platů lékařům a jich pozůsta
lým

v Fráze.

