
IV. 

PLATNÉ ZNĚNÍ 

vybraných ustanovení 

vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich 
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem 
s vyznačením navrhovaných změn: 
 
 
 Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 
odst. 13, § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8, § 23c odst. 4 a § 24 odst. 11 zákona: 

 
Díl 1 

Obecná ustanovení 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
 (1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie26), zároveň navazuje 
na přímo použitelné předpisy Evropské unie27) a upravuje 
a) označování a evidenci turů2), koní a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí a koz, 
b) evidenci drůbeže a neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu (dále jen 

"neplemenné ryby"), 
c) evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci osob 

stanovených zákonem (dále jen "stanovené osoby"), 
d) podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) 

až c). 
  

 

                                                
26)  Směrnice Rady 92/102/EHS ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a registraci zvířat. 

Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou 
stanoví směrnice Rady 1999/74/ES. 
Směrnice Komise 2006/83/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska 
a Rumunska upravuje směrnice 2002/4/ES o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví 
směrnice Rady 1999/74/ES. 
Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření 
Společenství ke zdolávání některých nákaz ryb. 
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. 

27)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 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. 

  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, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 911/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým 
se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, 
zvířecí pasy a evidence zemědělských podniků, v platném znění. 

 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). 

2)  § 2 písm. b) zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. 
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(2) Tato vyhláška také upravuje 
a) označování a evidenci běžců3) a zvěře ve farmovém chovu, 
b) evidenci plemenných ryb a včel, 
c) evidenci hospodářství se zvířaty uvedenými v písmenech a) a b) a evidenci stanovených 

osob, 
d) podrobnosti o kontrolách plnění povinností při označování a evidenci podle písmen a) až 

c). 
 

§ 2 
Základní pojmy 

 
Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) identifikačním číslem zvířete, s výjimkou koně a osla a jejich kříženců - nejvýše 
čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a 
který obsahuje 
1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro 

Českou republiku, 
2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu, 

  
b) identifikačním číslem koně a osla a jejich kříženců - nejvýše patnáctimístný alfanumerický 

kód, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního zvířete a který obsahuje 
1. na prvních třech místech kód země registrace - číslo "203" pro Českou republiku, 
2. na následujících třech místech alfanumerický kód uznaného chovatelského sdružení 

nebo pověřené osoby4), které zvíře poprvé zaevidovalo do registrační knihy koní, 
3. na posledních nejvýše devíti místech registrační číslo zvířete v databázi uznaného 

chovatelského sdružení nebo pověřené osoby4), které zvíře poprvé zaevidovalo do 
registrační knihy koní, 

c) registračním číslem nejvýše čtrnáctimístný alfanumerický kód, který umožňuje zjistit 
totožnost konkrétního hospodářství, chovatele včel, provozovny jatek, provozovny líhní, 
shromažďovacího střediska5), obchodníka6), uživatelského zařízení7) nebo provozovny 
asanačního podniku8), který obsahuje 
1. na prvních dvou místech alfabetické označení země původu - písmena "CZ" pro 

Českou republiku, 
2. na následujících nejvýše dvanácti místech číselnou řadu, 

d) přemístěním zvířete - přesun zvířete mezi různými hospodářstvími téhož chovatele, 
přesun k jinému chovateli, přesun na svody zvířat9) a ze svodů zvířat, přesun k 
obchodníkovi, přesun k provozovateli jatek, přesun k provozovateli shromažďovacího 
střediska, přesun do uživatelského zařízení, přesun do asanačního podniku, přemístění z 
jiného nebo do jiného členského státu Evropské unie (dále jen "členský stát") a dovoz 
nebo vývoz ze země, která není členským státem Evropské unie (dále jen "třetí země"); 
za přemístění zvířete se nepovažuje přesun zvířete mezi různými stájemi uvnitř téhož 
hospodářství (dále jen "přesun zvířete mezi stájemi"), 

e) hejnem - skupina drůbeže jednoho druhu a jedné kategorie, která je chovaná v jedné 
hale hospodářství a která se v této hale nachází současně, 

                                                
3)  § 2 písm. c) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. 
4)  § 2 písm. o) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona 130/2006 Sb. 
5)  § 9a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb. 
6)  § 9b zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 48/2006 Sb. 
7)  § 15 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. 

a zákona č. 77/2004 Sb. 
8)  § 39 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb. a zákona 

č. 48/2006 Sb. 
9)  § 3 odst. 1 písm. f) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb. 
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f) příslušným úřadem10) - Ministerstvo zemědělství, 
g) dočasným hospodářstvím - hospodářství, na které byla ovce nebo koza přemístěna za 

účelem domácí porážky a do 7 dnů poražena, 
h) osobou provádějící označování koní - pověřená osoba nebo uznané chovatelské 

sdružení, které provádějí označování koní podle § 22 odst. 3 a 4 zákona, 
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 uhynula v jedné hale ve stejný den, včetně 

kuřat, která byla poražena z důvodu onemocnění nebo i z jiných důvodů, vydělený 
počtem kuřat, která se v uvedený den nacházejí v hale, vynásobeno 100, 

l) kumulativní denní mírou úmrtnosti - součet denních měr úmrtnosti. 
 

§ 3 
Kód příslušného úřadu 

 
Vzor kódu příslušného úřadu pro účely této vyhlášky je uveden v příloze č. 1. 

  
Díl 2 

Označování zvířat 
 

(K § 22 odst. 13 zákona) 
 

Oddíl 1 
Společná ustanovení 

 
§ 4 

Druhy identifikačních prostředků 
 

(1) Identifikačními prostředky jsou 
a) ušní známky, 
b) známky pro označování běžců, 
c) tetování, 
d) genetický typ, 
e) výžehy, pouze u koní11), 
f) slovní a grafický popis, 
g) elektronický identifikátor u ovcí a koz11a) a elektronický identifikátor u koní11b), 
h) značka na spěnce11a). 
  

                                                
10) Směrnice Rady 92/102/EHS. Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 

ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a registrace skotu, o označování hovězího masa 
a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97. 

 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). 

11)  Zákon č. 246/1992 Sb. 
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. 

11b) Prováděcí nařízení Komise (ES) 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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 (2) Používání elektronických identifikátorů, které ve struktuře kódu obsahují kód 
výrobce místo kódu země, je možné, pokud to umožňují přímo použitelné předpisy Evropské 
unie11b). Pro elektronické identifikátory, které ve struktuře kódu obsahují kód země 203 pro 
Českou republiku, přiděluje číselné řady výrobcům elektronických identifikátorů pověřená 
osoba4). 
  

****** 
 

Oddíl 3 
Označování koní a oslů a jejich kříženců 

 
§ 13 

Způsoby a termín označování koní a oslů a jejich kříženců 
 

 (1) Plemenní koně se označují způsoby uvedenými v jednotlivých řádech plemenných 
knih koní12), a to: 
a) slovním a grafickým popisem a elektronickým identifikátorem11b), nebo 
b) slovním a grafickým popisem, elektronickým identifikátorem11b) a výžehem, a to v případě, 

kdy tento výžeh bude uveden v příslušném řádu plemenné 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 případě, 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 popisem a elektronickým identifikátorem v souladu s nařízením Komise (ES) č. 
504/2008 nařízením Komise (EU) 2015/26211b). 

  
 (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 narození daného koně, 
nebo během 6 měsíců od data narození podle toho, který z těchto termínů nastane později. 
  
 (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 do 12 měsíců od data narození. 

  
 (5) Osoba provádějící označování koní označí koně, osla nebo jejich křížence do 28 
dnů ode dne, kdy k tomu byla majitelem prokazatelně vyzvána. 

 
 
 
 

***** 
 
 
 
 
 

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

zákona. 
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§ 38 
Registr zvířat v databázi ústřední evidence 

 
 (1) V registru zvířat se pro každé zvíře eviduje 
a) identifikační číslo zvířete, případně identifikační čísla zvířete35), 

b) datum narození, 
c) pohlaví, jde-li o skot, případně datum kastrace samce, 
d) identifikační číslo matky, u ovcí a koz, pouze je-li známé, 
e) jde-li o tury 

1. plemenná příslušnost nebo, pokud není známá, barva, 
2. označení otce v ústředním registru plemeníků, který se eviduje na základě 

inseminačního výkazu17) nebo hlášení o působnosti býka v přirozené plemenitbě,17) 

3. datum zmetání po 7 měsících březosti včetně porodu mrtvě narozeného telete, 
4. datum tisku průvodního listu včetně duplikátů, 
5. u zvířat samičího pohlaví systém chovu z hlediska tržní produkce mléka, 
6. datum označení, 
7. druh elektronického identifikátoru, pokud je jím zvíře označeno, 

f) u zvířat narozených v České republice registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře 
narodilo, 

g) každé hlášení o registračním čísle každého hospodářství, provozovny jatek, obchodníka, 
shromažďovacího střediska, uživatelského zařízení nebo provozovny asanačního 
podniku, odkud a kam bylo zvíře přemístěno, hlášení o registračním čísle hospodářství 
narození, úhynu, ztrátě, domácí porážce, utracení, včetně data každé události a data 
zápisu této události do databáze ústřední evidence, 

h) jde-li o ovce a kozy, 
1. datum domácí porážky, 
2. v případě přemístění jméno, případně jména a příjmení nebo název nebo obchodní 

firma dopravce, jeho registrační číslo, registrační značka vozidla, kterým bylo zvíře 
přemístěno, 

3. v případě přemístění na dočasné hospodářství datum přemístění, adresa přemístění 
včetně identifikačních údajů nového chovatele, registrační značka vozidla, kterým bylo 
zvíře přemístěno, 

4. způsob označení, 
5. číslo elektronického identifikátoru, je-li jím zvíře označeno, 

i) v případě přemístění z jiného členského státu nebo dovozu ze třetí země původní 
identifikační číslo zvířete, označení země původu a datum přemístění nebo dovozu, 

j) v případě přemístění do jiného členského státu nebo vývozu do třetí země označení 
země přemístění nebo vývozu a datum přemístění nebo vývozu, 

k) datum doručení žádosti o vydání duplikátů ušních známek. 
  
 (2) Do registru zvířat lze zapsat pouze tury, ovce a kozy označené v souladu s touto 
vyhláškou. 
 

 
 
 

***** 
 
 
 

                                                
35)  Čl. 4 odst. 1, čl. 4b odst. 1, čl. 4c odst. 1 a čl. 4d 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. 

17) § 24 a 28 vyhlášky č. 448/2006 Sb. 
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Oddíl 3 
Evidence koní a oslů a jejich kříženců 

 
§ 41 

Registr koní v hospodářství 
 

 (1) Pro každé hospodářství vede chovatel koní, oslů a jejich kříženců registr koní v 
hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba4), nebo v 
informačním systému ústřední evidence (§ 32). 
  
 (2) Na každém registru koní v hospodářství musí být na titulní straně uvedeno 
a) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele, 
b) registrační číslo hospodářství, 
c) adresa hospodářství. 
  
 (3) Každý registr koní v hospodářství se vede na dvou samostatných formulářích. 
  
 (4) První formulář nazvaný "Koně, osli a jejich kříženci držení v hospodářství" 
obsahuje 
a) identifikační číslo koně, osla a jejich křížence, 
b) jméno zvířete, 
c) druh, 
d) pohlaví, 
e) příslušnost k plemenné knize, je-li v ní zapsán, 
f) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu anebo název majitele zvířete, 
g) datum příchodu zvířete na hospodářství, 
h) datum konečného odchodu zvířete z hospodářství. 
  
 (5) Druhý formulář nazvaný "Přemístění koní, oslů a jejich kříženců držených v 
hospodářství" obsahuje 
a) pořadové číslo koně z prvního formuláře, 
b) jméno zvířete, 
c) registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, provozovny asanačního podniku, 

popřípadě místa, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, nebo místo svodu, popřípadě 
kód země, jde-li o zvíře přemístěné z nebo do zahraničí, 

d) datum přemístění odchodu z hospodářství, 
e) datum přemístění zpět příchodu na hospodářství. 
  
 (6) Orgány dozoru15) do registru koní v hospodářství zaznamenávají provedené 
kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu 
prováděla, a název orgánu dozoru. 

 
§ 42 

Registrace koní 
 

 (1) Při narození hříběte, s výjimkou hříběte anglického plnokrevníka a klusáka, zasílá 
jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí připouštěcí lístek31) osobě provádějící 
označování koní, která zaznamená údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, 
do čtvrtého připouštěcího lístku a svým podpisem potvrdí jejich platnost. Majitel koně vyplní 
další předepsané údaje do čtvrtého připouštěcího lístku a zasílá jej pověřené osobě. 
  
  

                                                
31) § 28 odst. 3 vyhlášky č. 448/2006 Sb. 
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 (2) Po narození hříběte klusáka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode dne narození třetí 
připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede plemennou knihu klusáka a 
předá majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel zabezpečí do identifikační karty hříběte 
zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, který stvrdí podpisem a razítkem 
veterinární lékař, a zasílá ji zpět uznanému chovatelskému sdružení, které zajistí zapsání 
genetického typu. 
  
 (3) Po narození hříběte anglického plnokrevníka zasílá jeho majitel do 21 dnů ode 
dne narození čtvrtý připouštěcí lístek uznanému chovatelskému sdružení, které vede 
plemennou knihu anglického plnokrevníka a předá majiteli identifikační kartu hříběte. Majitel 
zabezpečí do identifikační karty hříběte zaznamenání slovního a grafického popisu hříběte, 
který stvrdí podpisem a razítkem veterinární lékař. Vyplněnou identifikační kartu hříběte 
spolu s odebranými vzorky k ověření původu hříběte podle § 12 zákona zasílá majitel osobě 
oprávněné k ověřování původů koní. Osoba oprávněná k ověřování původů koní zaznamená 
do identifikační karty hříběte laboratorní číslo testu32), jímž byl stanoven genetický typ 
hříběte, a identifikační kartu hříběte zašle pověřené osobě4). 
  
 (4) V případě registrace starších, dosud neregistrovaných koní, koní bez původu a 
oslů a jejich kříženců s koňmi se čtvrtý připouštěcí lístek nahrazuje hlášením o registraci 
koně. 
  
 (5) Vzor identifikační karty hříběte a vzor hlášení o registraci koně, jehož formuláře 
majiteli koně poskytuje pověřená osoba4), je uveden v příloze č. 8. 
  
 (6) Pokud byl na koně narozeného v České republice vystaven zahraniční plemennou 
knihou průkaz koně v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, vyplní majitel 
koně hlášení o registraci koně a zasílá jej společně s kopií průkazu s originálem průkazu 
koně do 28 ode dne jeho vystavení pověřené osobě4). 
 

 
§ 43 

zrušen 
 

§ 44 
Registrace koně přemístěného z jiného členského státu nebo dovezeného ze třetí země 

 
 (1) V případě koně přemístěného z jiného členského státu nebo koně dovezeného ze 
třetí země, s výjimkou svodu zvířat, (dále jen „trvale dovezený kůň“) zasílá majitel koně 
pověřené osobě4) hlášení o trvalém dovozu koně (dále jen „hlášení“) do 30 dnů po 
přemístění nebo do 30 dnů po ukončení pohraniční veterinární kontroly. s výjimkou 
a)  koňovitých účastnících se soutěží, dostihů, přehlídek či výcviku, včetně přepravy 

za tímto účelem, po dobu nepřesahující 90 dnů,  
b) hřebců nacházejících se v členském státě během připouštěcí sezóny,  
c) klisen nacházejících se v členském státě pro účely plemenitby po dobu 

nepřesahující 90 dnů,  
d) koňovitých umístěných ve veterinárním zařízení ze zdravotních důvodů,  
e) koňovitých určených k porážce do 10 dnů od jejich vstupu36). 
 

  (2) Doprovází-li trvale dovezeného koně průkaz koně vystavený v souladu s přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie, zasílá majitel koně hlášení společně s kopií průkazu 
s originálem průkazu koně pověřené osobě4). Doprovází-li trvale dovezeného koně též 

potvrzení o původu, zasílá majitel koně společně s hlášením také jeho kopii. Pověřená 

                                                
32) § 21 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 448/2006 Sb. 
36)  Čl. 27 nařízení Komise (EU) 2015/262. 
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osoba4) koně zaeviduje a do 7 dnů ode dne jeho doručení zasílá průkaz koně zpět majiteli 
koně. 
  (3) Nedoprovází-li trvale dovezeného koně ze třetí země průkaz koně vystavený v 
souladu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zasílá majitel koně pověřené osobě4) 
hlášení vyplněné osobou provádějící označování koní, na jehož základě vystaví pověřená 
osoba4) průkaz koně. Doprovází-li trvale dovezeného koně též potvrzení o původu, zasílá 
majitel koně společně s hlášením také jeho kopii. 
  
 (4) V případě, že trvale dovezený kůň zůstává v majetku zahraničního majitele, zasílá 
doklady podle odstavců 1 až 3 chovatel, u něhož je kůň ustájen. 
  
 (5) Vzor hlášení o trvalém dovozu koně je uveden v příloze č. 8. 

 
***** 

 
§ 46 

Hlášení změny 
 

 (1) Dojde-li ke změně majitele koně, k přemístění koně na jatka, k přemístění koně do 
jiného členského státu nebo vývozu koně do třetí země, s výjimkou přemístění nebo vývozu 
k účasti na svodu zvířat, k úhynu, ztrátě, utracení nebo ke kastraci koně, zasílá majitel koně 
pověřené osobě4) hlášení změny do 5 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

  
 (2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá vydávajícímu orgánu11b) 
prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení hlášení změny do 5 
pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením 
změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a 
průkaz koně zasílá zpět novému majiteli. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení 
vydávajícímu orgánu11b) do 5 pracovních dnů ode dne doručení. 
  
 (2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá příslušnému uznanému 
chovatelskému sdružení hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně 
došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém 
uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá zpět novému 
majiteli. Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí 
uznané chovatelské sdružení změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny 
s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci. Hlášení 
změny zasílá uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do 10 pracovních dnů ode 
dne doručení. 

 
 (3) Každý nový majitel koně neregistrovaného v plemenné knize zasílá pověřené 
osobě4) hlášení změny do 5 pracovních dnů hlášení změny do 30 pracovních dnů ode 

dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz 
koně, ve kterém pověřená osoba4) potvrdí změnu majitele, a průkaz koně do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení zasílá zpět novému majiteli koně. Na písemnou žádost majitele koně 
zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí pověřená osoba změnu majitele koně pouze 
na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného 
v ústřední evidenci. 

  
 (4) Při trvalém přemístění koně do jiného členského státu nebo vývozu koně do třetí 
země, s výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, zašle původní majitel 
hlášení změny pověřené osobě4) do 5 pracovních dnů pověřené osobě4) do 30 pracovních 
dnů ode dne, kdy k této události došlo. Při přemístění anglického plnokrevníka a klusáka do 

jiného členského státu nebo vývozu anglického plnokrevníka nebo klusáka do třetí země, s 
výjimkou přemístění nebo vývozu k účasti na svodu zvířat, zašle původní majitel hlášení 
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změny a průkaz koně pověřené osobě4) ještě před přemístěním nebo vývozem koně, a to 
nejméně 14 dní před přemístěním nebo vývozem koně. Pověřená osoba zapíše změny do 
průkazu koně a do 5 pracovních dnů ode dne doručení vrátí průkaz koně majite li. 
  
 (5) Při přemístění koně na jatka nebo do asanačního podniku oznámí původní majitel 
koně tuto skutečnost pověřené osobě4), a to zasláním hlášení změny do 5 pracovních dnů 
hlášení změny do 30 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. Pokud není vydávajícím orgánem, předá pověřená osoba4) průkaz 
koně příslušnému vydávajícímu orgánu11b). 
  
 (6) Chovatel koně zašle ve lhůtě 30 pracovních dnů stanovené v čl. 19 odst. 5 
nařízení Komise (ES) č. 504/2008 čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2015/26211b) pověřené 

osobě hlášení změny. 
 
  (7) Dojde-li ke kastraci koně, zasílá jeho majitel pověřené osobě4) hlášení změny do 5 
pracovních dnů hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne kastrace koně. Veterinární 

lékař potvrdí do 5 pracovních dnů po zákroku kastraci v průkazu koně. 
  
 (8) Vzor hlášení změny, jehož formulář majiteli koně poskytuje pověřená osoba4), je 
uveden v příloze č. 8. 

 
§ 47 

Systém ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců a podklady pro její vedení 
 

 (1) Pověřená osoba4) vede 
a) registr hospodářství, 
b) registr koní, oslů a jejich kříženců, 
c) ústřední registr plemeníků.16) 
  
 (2) Podkladem pro vedení ústřední evidence koní, oslů a jejich kříženců je 
označování koní, oslů a jejich kříženců, připouštěcí rejstříky s připouštěcími  lístky,19) registry 
koní v hospodářství, registrační knihy koní, hlášení o registraci koně, hlášení o trvalém 
dovozu koně, hlášení změny, identifikační karty hříběte - anglického plnokrevníka a klusáka 
a průkazy koní. 

 
§ 48 

Registr koní a oslů a jejich kříženců v databázi ústřední evidence 
 

 V registru koní, oslů a jejich kříženců se u každého kusu eviduje 
a) identifikační číslo zvířete, 
b) jméno, 
c) druh, 
d) pohlaví, 
e) barva, 
f) příslušnost k plemenné knize, 
g) otec a matka, 
h) otec matky, 
i) datum narození, 
j) registrační číslo hospodářství narození, není-li, místo narození, 
k) datum porážky, případně úhynu, ztráty nebo utracení, 

                                                
16) § 22 vyhlášky č. 448/2006 Sb. 
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l) výžehy, číslo elektronického identifikátoru, popřípadě číslo osvědčení o stanovení 
genetického typu, 

m) slovní popis, 
n) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele, v jehož 

chovu se zvíře narodilo, a jeho adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo, 
o) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název majitele koně a jeho 

adresa místa trvalého pobytu nebo sídlo, včetně data změny majitele a data nahlášení 
této události, 

p) označení země přemístění, dovozu nebo vývozu, jde-li o zvíře přemístěné z jiného nebo 
do jiného členského státu nebo dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí, 

 
 
 
q) známý status zvířete jako neurčeného k poražení pro lidskou spotřebu20a), 
r) údaje o vydaných duplikátech průkazu koně a náhradních průkazech koně, 
s) u hřebců zapsaných v ústředním registru plemeníků číslo osvědčení o stanovení 

genetického typu, 
t) u hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí číslo osvědčení o stanovení 

ověření původu., 
u) datum vydání a jakékoli změny identifikačního dokladu20a), 
v) jméno a adresa majitele, který předložil identifikační doklad či podal žádost podle 

čl. 11 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 29 odst. 2 nebo čl. 32 odst. 2 nařízení Komise (EU) 
2015/262, 

w) status zvířete jakožto evidovaného koňovitého nebo koňovitého pro chov 
a produkci20a), 

x) sériové číslo, pokud takové číslo je přiděleno identifikačnímu dokladu20a), 
y) označení země, v níž se nachází hospodářství, kde je koňovitý držen20a), 
z)  označení země, ve které se koňovitý narodil, jde-li o koňovitého pocházejícího ze 

zahraničí20a). 

 
 

§ 49 
Průkaz koně 

 
 (1) Průkaz koně33) vydává pověřená osoba34) do 28 dnů ode dne doručení čtvrtého 
připouštěcího lístku31) nebo ode dne doručení hlášení o registraci koně anebo ode dne 
doručení hlášení o trvalém dovozu koně. 
  
 (2) Pokud jde o plemenné koně narozené v České republice a zapsané v plemenné 
knize v zahraničí, kterým nebyl průkaz koně vystaven vydávajícím orgánem v zahraničí, 
vystaví průkaz koně pověřená osoba4) na základě hlášení o registraci koně podle § 42 
narozeného v České republice. Pokud se kůň narodil z dovezené březí klisny, pověřená 
osoba4) vystaví průkaz koně na základě hlášení o registraci koně narozeného v České 
republice vyplněné osobou provádějící označování koní a kopie dokladu o registraci koně v 
zahraniční plemenné knize. 

 

 

                                                
20a) 20a) Článek 21 odst. 1 písm. l) a příloha č. I oddíl IX část II nařízení Komise (ES) č. 504/2008. 
20a) Článek 38 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví 

pravidla podle směrnice Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace 
koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých). 

33) Čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 504/2008. 
34) Čl. 4 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 504/2008. 
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(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. 

 
 (3) Změní-li se majitel koně, předá původní majitel koně průkaz koně spolu s koněm 
novému majiteli. Při přemístění koně na jatka předá původní majitel spolu s koněm průkaz 
koně provozovateli jatek, který jej do 5 pracovních dnů po poražení koně zasílá pověřené 
osobě4). 
  
 (4) Při přemístění anglického plnokrevníka nebo klusáka do jiného členského státu 
nebo vývozu anglického plnokrevníka nebo klusáka do třetí země zašle původní majitel 
průkaz koně pověřené osobě spolu s hlášením změny, a to nejméně 14 dní před 
přemístěním nebo vývozem koně. 
  
 (5) Majitel koně zajistí zaznamenání preventivních zkoušek, vyšetření nebo kastrace, 
které potvrdí veterinární lékař, na stranách průkazu koně k tomu určených. Každou změnu 
majitele koně v průkazu koně si nový majitel koně nechá potvrdit u uznaného chovatelského 
sdružení, které vede příslušnou plemennou knihu, případně u pověřené osoby4), které průkaz 
koně neprodleně vrátí majiteli. 
  
 (6) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a nelze-li totožnost koně zjistit, požádá majitel 
pověřenou osobu4) o náhradní identifikační doklad. 
 

 (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.  

 
 

  (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. 
 

***** 
 

______________________________ 
 
22) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 
22) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

                                                
34) Čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (EU) 2015/262. 
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