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ZÁKON

ze dne 9. června 2009,

kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek,
který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením

Svazu sovětských socialistických republik

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

§ 1
Předmět zákona

(1) Tento zákon upravuje způsob zmírnění majet-
kových křivd (dále jen „vypořádání“) občanům České
republiky za nemovitý majetek, který zanechali jako
státní občané Československé republiky na Podkarpat-
ské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením
Svazu sovětských socialistických republik1).

(2) Zákon se nevztahuje na nemovitý majetek
právnických osob ani nemovitý majetek, který tito ob-
čané do právnických osob vložili. Zákon se rovněž ne-
vztahuje na ostatní majetkové podíly těchto občanů
v právnických osobách ani na cenné papíry a pohle-
dávky splatné na Podkarpatské Rusi.

(3) Zákon se nevztahuje na žádné věci movité.

§ 2
Podkarpatská Rus

(1) Podkarpatskou Rusí se rozumí podle § 3
Ústavní listiny Československé republiky bývalý ne-
dílný celek územíČeskoslovenské republiky v hranicích
ke dni 29. září 1938, který byl na základě smlouvy ze
dne 29. června 1945 postoupen Svazu sovětských socia-
listických republik2). Podle právních předpisů o organi-

zaci politické správy Československé republiky jde
o území Země Podkarpatoruské3).

(2) Hovoří-li se v právních předpisech publikova-
ných ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Českoslo-
venské, ve Sbírce zákonů republiky Československé
nebo v Úředním listě republiky Československé
po 4. dubnu 1945 o Zakarpatské Ukrajině, má se tím
na mysli Podkarpatská Rus podle odstavce 1.

§ 3

Oprávněná osoba

(1) Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která
splňuje následující podmínky:

a) byla státním občanem Československé republiky4)
ke dni 29. června 1945 nebo toto občanství získala
na základě souhlasu Ministerstva vnitra s opcí pro
československé státní občanství podanou ve lhůtě
do 1. března 19465),

b) je občanem České republiky ke dni nabytí účin-
nosti tohoto zákona,

c) zanechala v období od 5. listopadu 1938 do
18. března 1939 a po dobu do 23. května 1945
pozbyla6) na území Podkarpatské Rusi svůj nemo-
vitý majetek a již se k němu do 29. června 1945
nemohla vrátit nebo zanechala a pozbyla svůj ne-
movitý majetek na území Podkarpatské Rusi v sou-
vislosti se smluvním postoupením tohoto území
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1) Vládní nařízení č. 61/1945 Sb. z. a n., o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem
sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 24. srpna 1945.

2) Smlouva č. 186/1946 Sb. z. a n., mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Za-
karpatské Ukrajině.

3) Například zákon č. 125/1927 Sb. z. a n., o organizaci politické správy.
4) Například ústavní zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání

státního občanství a práva domovského v republice Československé, ústavný zákon č. 152/1926 Sb. z. a n., o udelení
štátneho občianstva československého niektorým osobám.

5) Vládní nařízení č. 61/1945 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení č. 21/1946 Sb. z. a n.
6) Dekret prezidenta republiky č. 5/1945 Sb. z. a n., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody

a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců, kolaborantů a některých organizací a ústavů.
Zákon č. 128/1946 Sb. z. a n., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této
neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících, ve znění zákona č. 79/1948 Sb. z. a n.



Svazu sovětských socialistických republik (dále jen
„nemovitost“) a je schopna tyto skutečnosti dolo-
žit způsobem uvedeným v § 6 tohoto zákona.

(2) Naplní-li oprávněná osoba podmínky uvedené
v odstavci 1, má na vypořádání a jeho vyplacení nárok.
Řádně a včas uplatněný nárok, pokud o něm nebylo
rozhodnuto nebo pokud ještě nedošlo k výplatě vypo-
řádání, přechází v případě úmrtí oprávněné osoby jen
na osoby uvedené v odstavci 3. Nejsou-li tyto osoby,
pak nárok zaniká.

(3) Zemřela-li fyzická osoba splňující podmínky
odstavce 1 písm. a) a c) nebo byla prohlášena za
mrtvou a byla v den smrti nebo v den prohlášení za
mrtvou občanem Československé republiky, Českoslo-
venské socialistické republiky, České socialistické repu-
bliky nebo České republiky, jsou dále oprávněnými
osobami její manžel a děti, každý z nich stejných dílem,
pokud jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ob-
čany České republiky.

(4) Státní občanství oprávněné osoby k Českoslo-
venské republice prokáže oprávněná osoba listinou
nebo jejím ověřeným opisem, která má podle součas-
ného právního řádu charakter veřejné listiny7).

Povinná osoba

§ 4

(1) Povinnou osobou pro vypořádání a jeho vy-
placení je stát. Za stát jedná Ministerstvo vnitra jako
příslušná organizační jednotka státu.

(2) Povinná osoba rozhoduje o vypořádání v řízení
na návrh oprávněné osoby. Na řízení podle tohoto zá-
kona použije povinná osoba, pokud tento zákon nesta-
noví jinak, správní řád8).

(3) Náklady na vypořádání hradí stát.

§ 5

(1) Nárok je nutné uplatnit písemnou žádostí (§ 6)
podanou povinné osobě nejpozději do 31. prosince
2012, jinak nárok zaniká.

(2) Řízení provedené povinnou osobou podle to-
hoto zákona je osvobozeno od poplatků.

(3) Peněžní částka za vyplacené vypořádání ne-
podléhá dani z příjmů fyzických osob, nezahrnuje se
do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na
veřejné zdravotní pojištění ani do příjmu rozhodného
pro určení sociálních dávek.

§ 6

Uplatnění nároku

(1) Nárok na vypořádání uplatní oprávněná osoba
formou písemné žádosti s přílohami podanou ve lhůtě
podle § 5 odst. 1. V žádosti oprávněná osoba uvede
vedle svých nacionálií i údaje o nemovitosti, za kterou
odškodnění žádá, a popis konkrétní události, která ve-
dla k pozbytí nebo k zanechání a pozbytí nemovitosti
na Podkarpatské Rusi.

(2) K žádosti oprávněná osoba přiloží

a) listiny prokazující státní občanství podle § 3,

b) kopii platného občanského průkazu prokazující
občanství České republiky,

c) popis nemovitosti a jejího příslušenství kupříkladu
údaji o katastrálním území, čísle knihovní vložky,
druhu nemovitosti, zastavěné ploše, roku vý-
stavby, výměře pozemků, účelového určení po-
zemků, spoluvlastnických poměrech,

d) přihlášku k náhradě, kterou je povinný soupis ne-
movitého majetku podle zvláštních právních před-
pisů9).

(3) Přihlášku k soupisu nemovitého majetku podle
odstavce 2 písm. d) lze nahradit kupní nebo darovací
smlouvou anebo listinou prokazující vlastnictví nemo-
vitosti oprávněnou osobou a prokazující její ocenění
nebo cenu. Listiny musejí mít podle současného práv-
ního řádu charakter veřejné listiny8). Smlouvy nebo
listiny podle tohoto odstavce musejí být datovány nej-
později dnem 29. června 1945.

(4) Pro označení politických nebo samosprávných
okresů, katastrálních území, obcí, osad nebo míst může
v žádosti oprávněná osoba použít úřední názvy, místní
a pomístní názvy platné nebo používané v letech 1919
až 1945.

(5) Listiny nebo jejich ověřené kopie, které opráv-
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7) § 134 občanského soudního řádu.
8) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
9) Vládní nařízení č. 8/1947 Sb. z. a n., o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině.

Zákon č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou
sovětskou socialistickou republikou.
Vyhláška č. 159/1959 Ú. l., o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 42/1958 Sb., týkající se Za-
karpatské Ukrajiny.



něná osoba přiloží k žádosti mohou být i v jazyce ma-
ďarském, slovenském nebo ukrajinském.

(6) Ocenění nebo cenu nemovitosti prokáže
oprávněná osoba přihláškou k náhradě9), kupní, daro-
vací nebo obdobnou smlouvou nebo listinou, která má
podle současného právního řádu charakter veřejné lis-
tiny7).

§ 7
Výše a způsob vypořádání

(1) Vypořádání vyplácí oprávněné osobě povinná
osoba v penězích.

(2) Výše vypořádání se určí z ceny nemovitosti,
která je uvedena v přihlášce k náhradě9), vynásobené
indexem 10.

(3) Nelze-li takto výši odškodnění určit, použije
se ocenění nebo cena nemovitosti uvedená ve smlouvě
nebo listině uvedené v § 6 odst. 3 vynásobená indexem
10. Je-li v těchto smlouvách nebo listinách uvedeno více
rozdílných ocenění nebo cen, použije se pro určení
výše odškodnění smlouva nebo listina s pozdějším da-
tem.

(4) V případě, že oprávněná osoba byla již od-

škodněna podle dosavadních právních předpisů a podala
žádost o odškodnění podle tohoto zákona, bude výše
odškodnění stanovena jako rozdíl částky vypočtené po-
dle odstavců 2 a 3 a částky odškodnění vyplacené
oprávněné osobě podle dosavadních právních předpisů.

(5) Výše vypořádání nesmí převýšit celkem část-
ku 2 000 000 Kč, a to i v případě, je-li více oprávněných
osob.

§ 8

Vypořádáním podle tohoto zákona nejsou dotčena
práva oprávněných osob domáhat se zmírnění majetko-
vých křivd nebo odškodnění vůči jiným státům.

§ 9

Přechodné ustanovení

Poprvé lze oprávněné osobě vyplatit vypořádání
dne 4. ledna 2010.

§ 10

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2009.

Vlček v. r.

Klaus v. r.

Fischer v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 3. července 2009,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat
a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem,

ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zá-
kona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona
č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen „zá-
kon“) k provedení § 22 odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a
odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 11 zá-
kona:

Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví po-
drobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence
hospodářství a osob stanovených plemenářským záko-
nem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se na konci písmene a) doplňují
slova „a zvěře ve farmovém chovu“.

2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „zvěře ve farmo-
vém chovu,“ zrušují.

3. V § 2 písmeno e) zní:
„e) hejnem – skupina drůbeže jednoho druhu a jedné

kategorie, která je chovaná v jedné hale hospodář-
ství a která se v této hale nachází současně,“.

4. V § 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a do-
plňují se písmena i) až l), která znějí:
„i) halou – budova hospodářství, ve které je chováno

hejno drůbeže,
j) hustotou osazení – celková živá hmotnost kuřat,

která se ve stejném čase nachází v hale, a to na
čtvereční metr využitelné plochy,

k) denní mírou úmrtnosti – počet kuřat, která uhy-
nula v jedné hale ve stejný den, včetně kuřat, která
byla poražena z důvodu onemocnění nebo i z ji-
ných důvodů, vydělený počtem kuřat, která se
v uvedený den nacházejí v hale, vynásobeno 100,

l) kumulativní denní mírou úmrtnosti – součet den-
ních měr úmrtnosti.“.

5. V § 4 písmeno g) včetně poznámek pod čarou
č. 11a a 11b zní:
„g) elektronický identifikátor u ovcí a koz11a) a elek-

tronický identifikátor u koní11b),

11a) Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003
o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz
a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/
/EHS a 64/432/EHS.

11b) Nařízení Komise (ES) č. 504/2008 ze dne 6. června 2008,
kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS a 90/427/
/EHS pokud jde o metody identifikace koňovitých.“.

6. § 13 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 12 zní:

„§ 13

Způsob a termín označování koní a oslů
a jejich kříženců

(1) Plemenní koně se označují způsoby uvede-
nými v jednotlivých řádech plemenných knih koní12),
a to:

a) slovním a grafickým popisem a elektronickým
identifikátorem11b), nebo

b) slovním a grafickým popisem, elektronickým iden-
tifikátorem11b) a výžehem, a to v případě, kdy
tento výžeh bude uveden v příslušném řádu ple-
menné knihy koní12).

(2) U plemenných koní plemen starokladrubský
kůň, lipický kůň, Shagya-arab, norik, slezský norik,
českomoravský belgický kůň a moravský teplokrevník
lze označování provádět

a) postupem uvedeným v odstavci 1, nebo

b) slovním a grafickým popisem a výžehem, a to v pří-
padě, kdy tento způsob označování bude uveden
v příslušném řádu plemenné knihy koní12).

(3) Koně neregistrovaní v plemenné knize, osli
a jejich kříženci se označují slovním a grafickým popi-
sem a elektronickým identifikátorem v souladu s naří-
zením Komise (ES) č. 504/200811b).

(4) Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se
označuje před odstavem tak, aby byl vydán průkaz
koně po označení, nejpozději do 31. prosince roku na-
rození daného koně, nebo během 6 měsíců od data na-
rození podle toho, který z těchto termínů nastane po-
zději.
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(5) Osoba provádějící označování koní označí
koně, osla nebo jejich křížence do 28 dnů ode dne,
kdy k tomu byla majitelem vyzvána.

12) § 14 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení
některých ustanovení plemenářského zákona.“.

7. V § 14 odst. 3 se slovo „majitel“ nahrazuje slo-
vem „chovatel“.

8. V § 14 odst. 4 se slovo „majitel“ nahrazuje slo-
vem „chovatel“.

9. V § 14 odst. 4 se slova „pověřené osobě4)“ na-
hrazují slovy „vydávajícímu orgánu11b)“.

10. § 15 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 12a zní:

„§ 15
Označování elektronickým identifikátorem

a výžehem

(1) Označení totožnosti koně elektronickým
identifikátorem11b) nebo výžehem zaznamená osoba
provádějící označování koní do registrační knihy koní
a na připouštěcí lístek, popřípadě na hlášení o registraci
koně a hlášení o trvalém dovozu. Tím není dotčena
povinnost vydávajícího orgánu provést záznamy do
průkazu koně podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství12a).

(2) Výžeh a jeho umístění je součástí řádů plemen-
ných knih.

12a) Čl. 11 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 504/2008.“.

11. § 16 a 17 se včetně nadpisů zrušují.

12. V § 19 odst. 1 se slovo „čtyřmístný“ zrušuje.

13. V § 20 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) alfanumerický kód, který vyjadřuje část registrač-

ního čísla hospodářství, ve kterém se prase naro-
dilo,“.

14. V dílu 2 se doplňuje nový oddíl 7, který včetně
nadpisu zní:

„Oddíl 7

Označování jelenovitých a muflonů
ve farmovém chovu

§ 27a
Způsob a termín označování jelenovitých a muflonů

ve farmovém chovu

(1) Jelenovití a mufloni ve farmovém chovu (dále

jen „jelenovití a mufloni“) se označují jednou plastovou
ušní známkou.

(2) Každý jelenovitý nebo muflon, včetně kusů
poražených na hospodářství, musí být označen před
opuštěním hospodářství, v němž se narodil.

§ 27b

Ušní známky používané pro označování jelenovitých
a muflonů a jejich vzory

(1) Pro označování jelenovitých a muflonů se
používají plastové ušní známky, které musí být vysoké
nejméně 25 mm, široké nejméně 9 mm a výška na
nich uvedených alfanumerických znaků musí být nej-
méně 5 mm.

(2) Plastová ušní známka používaná pro označo-
vání jelenovitých a muflonů musí obsahovat:

a) označení země původu – písmena „CZ“ pro
Českou republiku,

b) alfanumerický kód, který vyjadřuje část registrač-
ního čísla hospodářství, ve kterém se zvíře naro-
dilo,

c) kód příslušného úřadu.

(3) Vzor plastové ušní známky používané pro
označování jelenovitých a muflonů je uveden v příloze
č. 4a.

§ 27c

Způsob a termín označování jelenovitých a muflonů
přemístěných z jiných členských států

nebo dovezených ze třetích zemí

(1) Jelenovití a mufloni přemístění z jiných člen-
ských států nebo dovezení ze třetích zemí se označují
způsobem uvedeným v § 27a a 27b do 72 hodin ode
dne příchodu na místo určení.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na jeleno-
vité a muflony přemístěné z jiných členských států
nebo dovezené ze třetích zemí, kteří jsou označeni in-
dividuálním kódem zvířete, ze kterého lze určit hospo-
dářství, kde bylo zvíře poprvé identifikováno, a na je-
lenovité a muflony dovezené k účasti na svodu zvířat.

(3) Při přemístění jelenovitých a muflonů z jiného
členského státu nebo při dovozu jelenovitých a muflonů
ze třetích zemí přímo na jatky se jelenovití a mufloni již
neoznačují.“.

15. V § 29 odst. 2 písm. a) se slovo „podnikatele“
nahrazuje slovy „zemědělského podnikatele12b)“.
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Poznámka pod čarou č. 12b zní:

„12b) § 2e zákona č. 257/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 409/2006
Sb. a zákona č. 267/2006 Sb.“.

16. V § 29 odst. 2 písm. a) bodě 1 se slovo „pod-
nikatele“ zrušuje.

17. V § 29 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova „adresa
pracoviště“ nahrazují slovy „kontaktní adresa“.

18. V § 29 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) nejde-li o zemědělského podnikatele12b).“.

19. V § 29 odst. 3 se slovo „Podnikatel“ nahrazuje
slovy „Zemědělský podnikatel12b)“.

20. V § 32 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„U registru koní v hospodářství není nutný souhlas
pověřené osoby4).“.

21. V § 34 odst. 3 se na konci písmene f) doplňuje
bod 5, který zní:

„5. výsledek inventury chovaných zvířat prová-
děné v intervalu ne delším než kalendářní rok,
pro zaznamenání výsledku roční inventury lze
využít dokladu vydaného pověřenou oso-
bou4), který se po provedení této inventury
stává přílohou stájového registru,“.

22. V § 34 odst. 3 písmeno g) zní:
„g) v případě zvířat přemístěných z jiných členských

států nebo dovezených ze třetích zemí, která ne-
byla označena v souladu s přímo použitelnými
předpisy Evropských společenství, původní číslo
ušní známky.“.

23. V § 36 odst. 1 se na konci písmene f) doplňují
slova „ , jde-li o skot“.

24. V § 38 odst. 1 písm. e) bodě 5 se za slovo
„hlediska“ vkládá slovo „tržní“.

25. V § 39 odst. 4 písmeno e) zní:
„e) plemenná příslušnost, není-li známa, barva zví-

řete,“.

26. V § 39 odst. 4 se na konci písmene g) doplňují
slova „ , je-li znám“.

27. V § 42 odst. 4 se slova „a stanovování genetic-
kého typu“ zrušují.

28. V § 42 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 5
až 7.

29. V § 42 odstavec 5 zní:
„(5) V případě registrace starších, dosud neregis-

trovaných koní, koní bez původu a oslů a jejich kří-
ženců s koňmi se čtvrtý připouštěcí lístek nahrazuje
hlášením o registraci koně.“.

30. § 44 včetně nadpisu zní:

„§ 44
Registrace koně přemístěného z jiného členského

státu nebo dovezeného ze třetí země

(1) V případě koní přemístěných z jiného člen-
ského státu nebo po dovozu koně ze třetí země, s vý-
jimkou koně přemístěného nebo dovezeného k účasti
na svodu zvířat, (dále jen „trvalý dovoz koně“) zasílá
majitel koně pověřené osobě4) hlášení o trvalém do-
vozu koně do 30 dnů po přemístění nebo do 30 dnů
po ukončení pohraniční veterinární kontroly.

(2) Vzor hlášení o trvalém dovozu koně je uveden
v příloze č. 8.

(3) Doprovází-li trvale dovezeného koně průkaz
koně vystavený v souladu s přímo použitelnými před-
pisy Evropských společenství, zasílá majitel koně hlá-
šení o trvalém dovozu koně podle odstavce 1 pověřené
osobě4); tím není dotčena povinnost zasílat průkaz ko-
ně vydávajícímu orgánu11b) podle čl. 8 odst. 1 nařízení
Komise (ES) č. 504/2008. Doprovází-li trvale doveze-
ného koně též potvrzení o původu, zasílá majitel koně
společně s hlášením jeho kopii. Pověřená osoba4) koně
zaeviduje a do 7 dnů ode dne jeho doručení zasílá
průkaz koně, popřípadě též kopii potvrzení o původu
zpět majiteli koně.

(4) Nedoprovází-li trvale dovezeného koně ze tře-
tích zemí průkaz koně vystavený v souladu s přímo
použitelnými předpisy Evropských společenství, zasílá
majitel koně vydávajícímu orgánu11b) hlášení o trvalém
dovozu koně vyplněné osobou provádějící označování
koní. Na základě tohoto hlášení vydávající orgán11b)
vystaví průkaz koně; pokud doprovází dovezeného
koně také potvrzení o původu, zasílá majitel koně vy-
dávajícímu orgánu11b) i kopii potvrzení o původu.“.

31. V § 46 odst. 2 se slova „pověřené osobě4)“
nahrazují slovy „vydávajícímu orgánu11b)“.

32. V § 45 odst. 3 se na konci písmene d) doplňují
slova „nebo číslo elektronického identifikátoru“.

33. V § 46 odstavec 5 zní:
„(5) Při přemístění koně na jatka nebo do asanač-

ního podniku oznámí původní majitel koně tuto sku-
tečnost pověřené osobě4), a to zasláním hlášení změny
do 5 pracovních dnů ode dne, kdy k přemístění došlo,
a současně předá průkaz koně jatkám, nebo asanačnímu
podniku, které ho po poražení koně nebo zpracování
těla koně zasílají pověřené osobě4), a to do 5 pracovních
dnů ode dne porážky koně nebo zpracování těla koně.
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Pokud není vydávajícím orgánem, předá pověřená
osoba4) průkaz koně příslušnému vydávajícímu orgá-
nu11b).“.

34. V § 46 odstavec 6 zní:

„(6) Chovatel koně zašle ve lhůtě 30 dnů stano-
vené v čl. 19 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 504/
/200811b) pověřené osobě hlášení změny.“.

35. V § 48 písm. l) se slovo „nebo“ nahrazuje
slovy „ , číslo elektronického identifikátoru, popří-
padě“.

36. V § 48 se na konci písmene p) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena q) až t), která včetně
poznámky pod čarou č. 20a znějí:
„q) známý status zvířete jako neurčeného k poražení

pro lidskou spotřebu20a),
r) údaje o vydaných duplikátech průkazu koně a ná-

hradních průkazech koně,
s) u hřebců zapsaných v ústředním registru pleme-

níků číslo osvědčení o stanovení genetického typu,
t) u hříbat narozených po inseminaci nebo po pře-

nosu embryí číslo osvědčení o stanovení ověření
původu.

20a) Článek 21 odst. 1 písm. l) a příloha č. I oddíl IX část II
nařízení Komise (ES) č. 504/2008.“.

37. § 49 se včetně nadpisu zrušuje.

38. § 50 se včetně nadpisu zrušuje.

39. V § 53 odstavec 1 zní:

„(1) Každý chovatel, obchodník, provozovatel ja-
tek, asanačního podniku, uživatelského zařízení nebo
shromažďovacího střediska předává pověřené osobě4)
údaje uvedené v § 52 odst. 3 v hlášení o narození prasat,
jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění. Součástí to-
hoto hlášení je i počet prasnic.“.

40. V § 55 písm. b) bodě 2 se slova „kalendářní
měsíc“ nahrazují slovem „datum“.

41. § 64 včetně nadpisu zní:

„§ 64
Registr drůbeže v hospodářství,

v němž je chováno hejno s produkcí vajec

(1) Pro každé hospodářství, v němž je chováno
hejno větší než 100 kusů drůbeže s produkcí násado-
vých vajec a u kura domácího též hejno nosnic s pro-
dukcí konzumních vajec uváděných na trh, vede cho-
vatel drůbeže registr drůbeže v hospodářství, a to v lis-
tinné podobě nebo elektronicky formou počítačové
databáze (§ 32). Registr drůbeže v hospodářství se vede

po jednotlivých halách. V registru se zaznamenávají
i přesuny mezi halami.

(2) Na každém registru drůbeže v hospodářství
musí být na titulní straně uvedeno

a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní
firma anebo název chovatele,

b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství,
d) druh a kategorie drůbeže, pro který se vede registr

drůbeže v hospodářství,
e) celkový počet hal, jejich označení a označení haly,

pro kterou se registr drůbeže v hospodářství vede.

(3) V registru drůbeže v hospodářství se eviduje
a) počáteční počet drůbeže,
b) každá změna počtu drůbeže, zejména přemístění

zvířat, jejich úhyn, ztráta nebo utracení, přičemž
se eviduje
1. počet drůbeže, které se tato změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. charakter změny (příjem, úhyn, prodej, převod,

přesun),
4. registrační číslo hospodářství, líhně, provo-

zovny jatek, asanačního podniku nebo uživatel-
ského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata
přemístěna, popřípadě kód země, jde-li o zvířata
přemístěná z nebo do jiných členských států
anebo dovezená ze nebo vyvezená do třetích
zemí,

c) konečný počet drůbeže po změně počtu.

(4) Orgány dozoru15) do registru drůbeže v hos-
podářství zaznamenávají provedené kontroly, a to da-
tum kontroly, jméno, popřípadě jména, příjmení a pod-
pis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu
dozoru.

(5) Vzor registru drůbeže v hospodářství je uve-
den v příloze č. 12 části 1 a je závazný pouze z hlediska
jeho obsahu.“.

42. Za § 64 se vkládají nové § 64a a 64b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 64a
Registr drůbeže v hospodářství,

v němž je chováno hejno pro odchov nebo výkrm
mimo kuřat chovaných na maso

(1) Pro každé hospodářství, v němž je chováno
hejno větší než 500 kusů drůbeže, s výjimkou hospo-
dářství uvedených v § 64 odst. 1, vede chovatel drůbeže
registr drůbeže v hospodářství, a to v listinné podobě
nebo elektronicky formou počítačové databáze (§ 32).
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Registr drůbeže, lze vést i po jednotlivých halách, v ta-
kovém případě se v registru zaznamenává i přesun mezi
halami.

(2) V každém registru drůbeže v hospodářství
musí být na titulní straně uvedeny tyto náležitosti:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo ob-
chodní firma anebo název chovatele,

b) registrační číslo hospodářství,
c) adresa hospodářství,
d) druh a kategorie drůbeže, pro který se vede registr

drůbeže v hospodářství,
e) celkový počet hal, jejich označení a označení haly,

pro kterou se registr drůbeže v hospodářství vede,
vede-li chovatel registr drůbeže v hospodářství po
jednotlivých halách.

(3) V registru drůbeže v hospodářství se eviduje
a) počet naskladněné drůbeže,
b) každá změna počtu držené drůbeže, přičemž se

eviduje
1. počet drůbeže, které se tato změna týká,
2. datum, kdy ke změně došlo,
3. charakter změny (příjem, úhyn, prodej, převod,

přesun),
4. registrační číslo hospodářství, líhně, provo-

zovny jatek, asanačního podniku nebo uživatel-
ského zařízení, odkud nebo kam byla zvířata
přemístěna, popřípadě kód země, jde-li o zvířata
přemístěná z nebo do jiných členských států
anebo dovezená ze nebo vyvezená do třetích
zemí,

c) konečný počet drůbeže po změně počtu.

(4) Orgány dozoru15) do registru drůbeže v hos-
podářství zaznamenávají provedené kontroly, a to da-
tum kontroly, jméno, popřípadě jména, příjmení a pod-
pis osoby, která kontrolu prováděla, a název orgánu
dozoru.

(5) Vzor registru drůbeže v hospodářství je uve-
den v příloze č. 12 části 1 a je závazný pouze z hlediska
jeho obsahu.

§ 64b
Registr drůbeže v hospodářství,

v němž jsou chována kuřata chovaná na maso

(1) Pro každé hospodářství, v němž je chováno
hejno větší než 500 kusů kuřat druhu Kur domácí
(Gallus gallus) chovaných na maso (dále jen „kuřata
chovaná na maso“), vede chovatel registr drůbeže v hos-
podářství pro jednotlivé haly s chovem kuřat chova-
ných na maso, a to v listinné podobě nebo elektronicky
formou počítačové databáze (§ 32). Chovatel vede re-

gistr drůbeže v hospodářství podle vzoru uvedeného
v § 64a odst. 5.

(2) Registr drůbeže v hospodářství, ve kterém jsou
chována kuřata chovaná na maso, obsahuje kromě ná-
ležitostí uvedených v § 64a odst. 2 až 4 tyto záznamy:

a) na titulní straně vyznačení, pro kterou halu je
tento registr drůbeže v hospodářství veden,

b) na titulní straně využitelnou plochu, kterou se ro-
zumí plocha se stelivem kdykoli přístupná kuřa-
tům chovaným na maso, v m2,

c) na titulní straně vyznačení maximální přípustné
kapacity haly v kg živé hmotnosti kuřat chova-
ných na maso,

d) uvedení hybridu nebo plemene naskladněných ku-
řat chovaných na maso, je-li známo,

e) při každé kontrole počet kuřat chovaných na
maso, která byla nalezena mrtvá, s uvedením pří-
čin, jsou-li známy, jakož i počet kuřat chovaných
na maso poražených z důvodu onemocnění nebo
z jiných důvodů s uvedením příčiny,

f) v případě hustoty osazení vyšší než 33 kg/m2

denní míru úhynu a kumulativní denní míru
úhynu.“.

43. § 66 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 20b zní:

„§ 66
Hlášení o stavech drůbeže v hospodářství,
v němž je chováno hejno s produkcí vajec

(1) Každý chovatel drůbeže, který chová hejno
větší než 100 kusů drůbeže s produkcí násadových va-
jec a u kura domácího též hejno nosnic pro produkci
konzumních vajec uváděných na trh, předává pověřené
osobě4) v hlášení o stavech drůbeže údaje o

a) druhu, kategorii a počtu drůbeže chované v hospo-
dářství,

b) způsobu chovu, počtu chovaných hejn a maximální
kapacitě hospodářství,

c) počtu naskladněné nebo vyskladněné drůbeže, při-
čemž se hlásí
1. druh, kategorie a počet drůbeže, která byla na-

skladněna nebo vyskladněna,
2. datum, kdy k naskladnění nebo vyskladnění

došlo,
3. v případě přemístění drůbeže registrační číslo

hospodářství, provozovny jatek, asanačního
podniku nebo uživatelského zařízení, odkud
nebo kam byla drůbež přemístěna, popřípadě
kód země20b), jde-li o drůbež dovezenou nebo
vyvezenou ze třetích zemí nebo přemístěnou
z jiného nebo do jiného členského státu.

Sbírka zákonů č. 213 / 2009Částka 64 Strana 2965



(2) Chovatelé uvedení v odstavci 1 zasílají hlášení
o stavech drůbeže pověřené osobě4) jednou měsíčně,
vždy do desátého dne následujícího kalendářního mě-
síce, a to za celý kalendářní měsíc.

(3) Hlášení o stavech drůbeže se zasílá na formu-
láři, který chovateli poskytuje pověřená osoba4).

(4) Vzor hlášení o stavech drůbeže je uveden v pří-
loze č. 12 části 2.

(5) Chovatelé šlechtitelských, prarodičovských
a rodičovských chovů drůbeže zasílají kromě hlášení
o stavech drůbeže pověřené osobě4) údaje o druhu,
užitkovém typu a počtu osvědčené drůbeže, a to za-
sláním kopie osvědčení o původu hejna, do 14 dnů
ode dne doručení originálu osvědčení o původu hejna.

20b) Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o pro-
dukci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich uvá-
dění na trh.
Nařízení Komise (EHS) č. 1868/77 ze dne 29. července
1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
(EHS) č. 2782/75 o produkci násadových vajec a kuřat
chovné drůbeže a jejich uvádění na trh.“.

44. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 66a
Hlášení o stavech drůbeže v hospodářství,

v němž je chováno hejno pro výkrm, včetně kuřat
chovaných na maso, nebo hejno pro odchov

(1) Chovatelé drůbeže s hejnem větším než 500 ku-
sů drůbeže, s výjimkou chovatelů uvedených v § 66
odst. 1, zasílají pověřené osobě4) údaje o druhu drů-
beže, způsobu chovu, kategorii, počtu hejn, kapacitě
při zaevidování hospodářství u pověřené osoby4) a dále
pak při jakékoli změně těchto údajů. Chovatelé kuřat

chovaných na maso zasílají údaj o maximální přípustné
kapacitě jednotlivých hal v kg živé hmotnosti kuřat.
Pokud chovatel zamýšlí u kuřat chovaných na maso
využít hustotu osazení vyšší než 39 kg/m2, přikládá
též kopii rozhodnutí krajské veterinární správy o po-
volení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou
hustotou osazení.

(2) Vzor hlášení o stavech drůbeže v hospodářství,
v němž je chováno hejno pro odchov nebo hejno pro
výkrm, včetně kuřat chovaných na maso, je uveden
v příloze č. 12 části 4.“.

45. V § 67 se slovo „údaje20a)“ nahrazuje slovem
„údaje20b)“.

46. V § 68 odst. 3 se za slova „v příloze č. 12“
doplňují slova „části 3“.

47. Poznámka pod čarou č. 21 zní:

„21) § 5a zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 182/2008
Sb.“.

48. V § 95 odst. 2 se za slovo „prasat“ vkládají
slova „nebo zvěře ve farmovém chovu“.

49. V § 95 odst. 3 se slova „a zvěře ve farmovém
chovu“ zrušují.

50. V § 97 odstavec 4 zní:

„(4) Používání elektronických identifikátorů,
které ve struktuře kódu obsahují kód výrobce místo
kódu země, je možné, pokud to umožňují přímo pou-
žitelné předpisy Evropských společenství11a) , 11b). Pro
elektronické identifikátory, které ve struktuře kódu ob-
sahují kód země 203 pro Českou republiku, přiděluje
číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů
pověřená osoba4).
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51. V příloze č. 2 body 3 až 5 znějí:
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52. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.
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53. Za přílohu č. 4 se vkládá nová příloha č. 4a,
která zní:

„Příloha č. 4a k vyhlášce č. 136/2004 Sb.

54. V příloze č. 6 část 1 písmeno A zní:
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55. V příloze č. 8 se části 6 až 8 zrušují.

56. Příloha č. 12 zní:

„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 136/2004 Sb.
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Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Koně označení podle dosavadních právních
předpisů se považují za označené podle této vyhlášky.

2. Průkaz koně vydaný podle dosavadních práv-
ních předpisů zůstává v platnosti i po nabytí účinnos-
ti této vyhlášky. Pokud je kůň určen pro lidskou
spotřebu, potvrdí majitel tuto skutečnost v části IX,
III – A a do doby poražení zvířete zajistí též vyplnění

části IX, III – B veterinárním lékařem, který současně,
pokud je vyplněna část IX, II – vyloučení zvířete
z určení k porážce pro lidskou spotřebu, provede její
změnu.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Ing. Šebesta v. r.
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