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Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU  

 

Návrh vyhlášky, 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 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm. 
apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod. 
apod.) 

Obsah 

Novelizační 
bod 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Na konci poznámky pod čarou č. 26 se na konci textu 
doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/64/EU ze dne 15. května 2014, kterou se 
mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o 
počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v 
členských státech.“. 
   
 
 

32014L0064 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 2 1.  Členské státy uvedenou v účinnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 
18. ledna 2016.  

     Znění těchto předpisů neprodleně 
sdělí Komisi. Použijí tyto předpisy ode 
dne 18. července 2019.  

     Tyto předpisy přijaté členskými státy 
musí obsahovat odkaz na tuto směrnici 
nebo musí být takový odkaz učiněn při 
jejich úředním vyhlášení. Způsob 
odkazu si stanoví členské státy. 

2.  Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou 
v oblasti působnosti této směrnice. 

Novelizační 
bod 2 

 Na konci poznámky pod čarou č. 27 se doplňuje věta 
„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. 
února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic 
Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody 

32015R0262 
 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým 
se stanoví pravidla podle směrnic Rady 
90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde 
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identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) 
(Text s významem pro EHP).“. 

o metody identifikace koňovitých (nařízení 
o průkazu koňovitých) (Text s významem 
pro EHP). 

Novelizační 
bod 4 

Na konci poznámky pod čarou č. 10 se doplňuje věta 
„Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. 
února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic 
Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody 
identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) 
(Text s významem pro EHP).“. 

32015R0262 
 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým 
se stanoví pravidla podle směrnic Rady 
90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde 
o metody identifikace koňovitých (nařízení 
o průkazu koňovitých) (Text s významem 
pro EHP). 

Novelizační 
bod 5 

Poznámka pod čarou č. 11b zní: 
„11b) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze 

dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle 
směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o 
metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu 
koňovitých) ( Text s významem pro EHP ).“. 

32015R0262 
 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým 
se stanoví pravidla podle směrnic Rady 
90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o 
metody identifikace koňovitých (nařízení o 
průkazu koňovitých) (Text s významem 
pro EHP). 

Novelizační 
bod 6 

V § 13 odst. 3 se slova „nařízením Komise (ES) č. 
504/2008“ nahrazují slovy „nařízením Komise (EU)  
2015/262“. 

32015R0262 
 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým 
se stanoví pravidla podle směrnic Rady 
90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde 
o metody identifikace koňovitých (nařízení 
o průkazu koňovitých) (Text s významem 
pro EHP). 

Novelizační 
bod 7 

7. V § 13 odstavec 4 zní: 

„(4) Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se 
označuje tak, aby byl průkaz koně vydán před 
opuštěním hospodářství, ve kterém se hříbě narodilo, s 
výjimkou případů, kdy se takový přesun uskuteční v 
souladu s nařízením Komise (EU)  2015/262, nejpozději 

32015R0262 čl. 12 odst. 1 Koňovití narození v Unii musí být 
identifikováni pomocí identifikačního 
dokladu vydaného v souladu s článkem 9 
nejpozději do 12 měsíců ode dne 
narození, a v každém případě před tím, 
než definitivně opustí hospodářství, v 
němž se narodili, s výjimkou případů, kdy 
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do 12 měsíců od data narození.“. se takový přesun uskuteční v souladu s 
čl. 23 odst. 2 písm. c) u hříběte 
doprovázejícího matku, na níž závisí, 
nebo v souladu s čl. 26 odst. 2. 

Novelizační 
bod 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene a) se 
doplňují slova „, případně identifikační čísla 
zvířete16)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 16 zní: 

„16) Čl. 4 odst. 1, čl. 4b odst. 1, čl. 4c odst. 1 a čl. 4d 
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000 o systému identifikace a 
evidence skotu, o označování hovězího masa a 
výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.“. 

 

32014L0064 
 

Čl. 1 
 
Pro každé zvíře: 
• jedinečný identifikační kód nebo, 

v případech stanovených v čl. 4 odst. 
1, článku 4b, čl. 4c odst. 1 a článku 
4d nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1760/2000, kódy, 

• datum narození, 
• pohlaví, 
• plemeno nebo barvu srsti, 
• identifikační kód matky nebo, 

v případě zvířete dovezeného ze třetí 
země, jedinečný identifikační kód 
individuální identifikační značky, která 
byla zvířeti přidělena členským státem 
určení v souladu s nařízením (ES) 
č. 1760/2000, 

• identifikační číslo hospodářství 
narození, 

• identifikační čísla všech hospodářství, 
ve kterých bylo zvíře drženo, a datum 
každého přemístění, 

• datum úhynu nebo porážky, 
• druh elektronického identifikátoru, 

pokud je jím zvíře označeno. 
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Novelizační 
bod 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V § 38 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje bod 
7, který zní: 

 „7. druh elektronického identifikátoru, pokud je 
jím zvíře označeno,“. 

 

32014L0064 
 

Čl. 1 Pro každé zvíře 
• jedinečný identifikační kód nebo, 

v případech stanovených v čl. 4 odst. 
1, článku 4b, čl. 4c odst. 1 a článku 
4d nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1760/2000, kódy, 

• datum narození, 
• pohlaví, 
• plemeno nebo barvu srsti, 
• identifikační kód matky nebo, 

v případě zvířete dovezeného ze třetí 
země, jedinečný identifikační kód 
individuální identifikační značky, která 
byla zvířeti přidělena členským státem 
určení v souladu s nařízením (ES) 
č. 1760/2000, 

• identifikační číslo hospodářství 
narození, 

• identifikační čísla všech hospodářství, 
ve kterých bylo zvíře drženo, a datum 
každého přemístění, 

• datum úhynu nebo porážky, 
• druh elektronického identifikátoru, 

pokud je jím zvíře označeno. 
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Novelizační 
bod 25 

 

25. V § 49 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou 
č. 34 znějí: 

„(1) Průkaz koně je povinným identifikačním 
dokladem vydávaným v souladu s nařízením Komise 
(EU) 2015/262.  

 
(2) Průkaz koně vydává pověřená osoba34) do 28 

dnů ode dne doručení žádosti majitele koně. Majitel 
koně žádá zasláním podepsaného: 
a) čtvrtého připouštěcího lístku31), 
b) hlášení o registraci koně narozeného v České 

republice, nebo 
c) hlášení o trvalém dovozu koně ze třetích zemí. 
____________________ 
34) Čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (EU) 
2015/262.“. 

32015R0262  

 

 

 

 
 

čl. 11 odst. 1 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 
2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým 
se stanoví pravidla podle směrnic Rady 
90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o 
metody identifikace koňovitých (nařízení 
o průkazu koňovitých) (Text s významem 
pro EHP). 
 
1.Držitelé předkládají žádost o vydání 
identifikačních dokladů pro koňovité 
narozené v Unii příslušnému 
vydávajícímu orgánu v členském státě, 
ve kterém se nachází hospodářství, kde 
je daný koňovitý držen, a poskytnou 
veškeré informace nezbytné k dosažení 
souladu s tímto nařízením. 
 
 

Novelizační 
bod 26 

 

 „(6) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost 
koně lze zjistit, majitel koně písemně požádá vydávající 
orgán o vystavení duplikátu průkazu koně. Duplikát 
průkazu koně je také vydán v případě, kdy zvíře nebylo 
identifikováno ve lhůtě stanovené v § 13 odst. 4 a 
původ zvířete podle čl. 29 odst. 1 písm. b) nařízení 
Komise (EU) 2015/262 je znám.  

 

32015R0262 čl. 29 odst. 1 
písm. b) 

1.Vydávající orgán uvedený v čl. 5 odst. 
1 vydá duplikát identifikačního dokladu, 
pokud:  
b) zvíře nebylo identifikováno ve lhůtě 

stanovené v článku 12, 14 nebo v čl. 
43 odst. 2, za předpokladu, že je k 
dispozici potvrzení o pokrytí a 
biologická matka nebo, v případě 
přenosu embryí, náhradní matka je 
identifikována v souladu s tímto 
nařízením,  
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Novelizační 
bod 27 

 

27. V § 49 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 

 „(7) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost 
koně nelze zjistit, majitel koně písemně požádá 
pověřenou osobu o náhradní identifikační doklad. 
Náhradní identifikační doklad je také vydán v případě, 
kdy zvíře nebylo identifikováno ve lhůtě stanovené v § 
13 odst. 4 a původ zvířete podle čl. 32 odst. 1 písm. b) 
nařízení Komise (EU) 2015/262 je znám. 

 (8) Pokud je koňovitý bez plemenné příslušnosti 
povýšen do kategorie plemenného koňovitého v 
souladu s pravidly vydávajícího orgánu11b), může mu být 
kdykoli vydán nový průkaz koně. Údaje z původního 
průkazu koně se přepíší do nového průkazu koně a 
původní průkaz koně se zneplatní.“. 

32015R0262 čl. 32 odst. 1 
písm. b) 

 

 

 

 

čl. 12 odst. 3 
písm. b) 

 

1.Vydávající orgán uvedený v čl. 5 odst. 
1 vydá náhradní identifikační doklad, 
pokud:  
b) zvíře nebylo identifikováno ve lhůtách 
stanovených v čl. 12 odst. 1 nebo 2, v 
článku 14 nebo v čl. 43 odst. 2. 
 
 
 
3.Odchylně od odstavců 1 a 2 může být 
kdykoli vydán nový identifikační doklad v 
souladu s článkem 9 v těchto případech: 
b) pokud je koňovitý pro chov a produkci 
povýšen do kategorie evidovaného 
koňovitého v souladu s pravidly 
vydávajícího orgánu uvedeného v čl. 5 
odst. 1 písm. a) a stávající identifikační 
doklad nelze odpovídajícím způsobem 
změnit, nebo 

 
 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32014L0064 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/64/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění 

směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru 

v členských státech.  

32015R0262 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle 

směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení 

o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP). 
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