
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: 

 
§ 7  

 Údaje, které musí být uvedeny na duplikátech ušních známek a známek pro 
označování běžců  

 
 (1) Duplikát ušní známky používané pro označování turů, ovcí a koz musí obsahovat  
a) údaje totožné s údaji uvedenými na původní ušní známce,  
b) kód příslušného úřadu,  
c) pořadové číslo duplikátu pro daný kus uvedené římskou číslicí.  
  
 (2) Duplikát zahraniční ušní známky používané pro označování turů, ovcí a koz 
přemístěných z jiného členského státu nebo dovezených ze třetí země musí obsahovat  
a) identifikační číslo zvířete uvedené na původní ušní známce,  
b) kód příslušného úřadu,  
c) pořadové číslo duplikátu vydaného v České republice pro daný kus uvedené římskou 

číslicí.  
  
 (3) Duplikát ušní známky používané pro označování prasat musí obsahovat údaje 
totožné s údaji uvedenými na původní ušní známce, včetně alfanumerického kódu 
hospodářství, ve kterém se prasata narodila.  
  
 (4) Duplikát známky pro označování běžců musí obsahovat  
a) údaje totožné s údaji uvedenými na původní známce pro označování běžců,  
b) kód příslušného úřadu,  
c) pořadové číslo duplikátu pro daný kus uvedené římskou číslicí.  
 

 (4) Duplikát známky pro označování běžců musí obsahovat údaje totožné s údaji 
uvedenými na původní známce, včetně alfanumerického kódu hospodářství, ve kterém se 
běžec vylíhnul. 
  

Oddíl 6  
Označování běžců  

 
§ 25 

Způsob a termíny označování běžců  
 
 (1) Běžci se označují jednou plastovou známkou.  
  
 (2) Každé kuře musí být označeno před opuštěním hospodářství, v němž se narodilo, 
nejpozději do 6 týdnů po vylíhnutí, a to Každý běžec, včetně kusů poražených 
na hospodářství, musí být označen před opuštěním hospodářství, v němž se vylíhnul, 
a to 
a) u pštrosa dvouprstého a nandu pampového známkou vpíchnutou do pravé křídelní řasy,  
b) u emu hnědého známkou vpíchnutou do kůže šíje v dolní části krku.  
  
 (3) Způsob označování běžců známkami pro označování běžců je uveden v příloze 
č. 5.  
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§ 26  
Známky používané pro označování běžců  

 
 (1) Pro označování běžců se používají plastové známky, které musí být vysoké 
nejméně 50 mm, široké nejméně 40 mm 25 mm, široké nejméně 9 mm a výška na nich 
uvedených alfanumerických znaků musí být nejméně 5 mm.  
  
 (2) Známka používaná pro označování běžců musí obsahovat  
a) identifikační číslo zvířete,  
b) kód příslušného úřadu.  
a) označení země původu - písmena „CZ“ pro Českou republiku, 
b) alfanumerický kód, který vyjadřuje část registračního čísla hospodářství, ve kterém se 

zvíře vylíhlo, 
c) kód příslušného úřadu. 
 
 (3) Vzor známky používané pro označování běžců je uveden v příloze č. 5.  
  

 
§ 27  

 Způsoby a termíny označování běžců přemístěných z jiných členských států nebo 
dovezených ze třetích zemí  

 
 (1) Běžci přemístění z jiných členských států nebo dovezení ze třetích zemí se označují 
způsobem uvedeným v § 25 a 26 do 72 hodin ode dne příchodu do místa určení, s výjimkou 
běžců dovezených k účasti na svodu zvířat. V tomto případě se za místo vylíhnutí podle § 26 
odst. 2 písm. b) považuje místo určení. 
  
 (2) Pokud dojde k dalšímu přemístění běžců dovezených k účasti na svodu zvířat na 
jiné hospodářství, označují se tito běžci způsobem uvedeným v § 25 a 26 do 72 hodin ode dne 
příchodu do místa určení nebo ode dne pohraniční veterinární kontroly. V tomto případě  
se za místo vylíhnutí podle § 26 odst. 2 písm. b) považuje jiné hospodářství podle věty 
první. 
 
 (3) Při přemístění běžců z jiného členského státu nebo při dovozu běžců ze třetích 
zemí přímo na jatky se běžci již neoznačují. 
 

§ 56 
Stájový registr běžců 

 
 (1) Pro každou stáj vede chovatel běžců stájový registr, a to písemně na formulářích, 
které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo formou počítačové databáze (§ 32). 
  
 (2) Na každém stájovém registru 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, 
d) označení stáje, pro kterou je stájový registr veden. 
  
 (3) Ve stájovém registru se pro každý kus běžce držený ve stáji eviduje 
a) identifikační číslo běžce, 
b) druh, 
c) datum vylíhnutí, 
d) pohlaví, je-li známo, 
e) přemístění, přesun běžce mezi stájemi, úhyn, ztráta nebo utracení běžce, přičemž se 

eviduje 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAR8BXA9B)



1. datum, kdy k této události došlo, a 
2. registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo 

uživatelského zařízení, odkud nebo kam byl běžec přemístěn, případně kód země, jde-li 
o běžce dovezeného nebo vyvezeného; v případě přesunu zvířete mezi stájemi se 
zaznamená stáj, odkud nebo kam byl běžec přesunut. 

  
 (4) Orgány dozoru15) do stájového registru zaznamenávají provedené kontroly, a to 
datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která kontrolu prováděla, a 
název orgánu dozoru. 
  
 (5) Vzor stájového registru běžců je uveden v příloze č. 10. 

 
§ 56  

Registr běžců v hospodářství 
 
 (1) Pro každé hospodářství a druh vede chovatel běžců registr běžců v 
hospodářství, a to písemně na formulářích, které mu poskytuje pověřená osoba,4) nebo 
formou počítačové databáze (§ 32).  
  
 (2) Na každém registru běžců 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,  
d) druh běžce. 
  

(3) V registru běžců v hospodářství se pro každé hospodářství eviduje 
a) počet zvířat uvedeného druhu držených v hospodářství, 
b) každá změna v počtu zvířat uvedeného druhu držených v hospodářství, zejména 

vylíhnutí, přemístění, úhyn, ztráta, utracení nebo domácí porážka zvířat, přičemž se 
eviduje 
1. počet zvířat, kterých se změna týká, 
2. datum, kdy ke změně došlo, 
3. v případě přemístění zvířat registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, 

asanačního podniku nebo uživatelského zařízení, odkud nebo kam bylo zvíře 
přemístěno, případně kód země, jde-li o zvíře přemístěné z jiného nebo do jiného 
členského státu nebo dovezené nebo vyvezené ze třetích zemí. 

 
 (4) Orgány dozoru15) do registru běžců v hospodářství zaznamenávají provedené 
kontroly, a to datum kontroly, jméno, případně jména, příjmení a podpis osoby, která 
kontrolu prováděla, a název orgánu dozoru.  
  
 (5) Vzor registru běžců v hospodářství je uveden v příloze č. 10.  
  

§ 57 
 Hlášení o vylíhnutí zvířat běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění  

 
 (1) Každý chovatel předává pověřené osobě4) údaje o vylíhnutí běžce, a to  
a) identifikační číslo běžce,  
b) datum vylíhnutí,  
c) identifikační číslo matky.  
  
 (2)(1) Každý chovatel, provozovatel jatek, uživatelského zařízení nebo asanační 
podnik předává pověřené osobě4) údaje o přemístění zvířete, s výjimkou účasti na svodu 
zvířat, a to  
a) identifikační číslo zvířete,  
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b) datum, kdy k přemístění zvířete došlo, případně datum úhynu, ztráty nebo utracení,  
c) registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, asanačního podniku nebo uživatelského 

zařízení, odkud nebo kam byl běžec přemístěn, případně kód země, jde-li o běžce 
dovezeného nebo vyvezeného.  

 

(1) Každý chovatel, obchodník, provozovatel jatek, asanačního podniku, 

uživatelského zařízení nebo shromažďovacího střediska předává pověřené osobě4) 

údaje uvedené v § 56 odst. 3 v hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a 

přemístění.  

 
 (3)(2) Hlášení o vylíhnutí zvířat běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění 
zasílají chovatelé nebo provozovatelé uživatelských zařízení pověřené osobě4) za celý 
kalendářní měsíc, a to do desátého dne následujícího kalendářního měsíce.  
  
 (4)(3) Údaje uvedené v odstavci 2 zasílají provozovatelé jatek a asanační podnik 
pověřené osobě4) do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním 
měsíci, kdy k úhynu, ztrátě, utracení nebo přemístění běžce došlo, případně kdy byl běžec 
poražen nebo přijat jeho kadáver.  
  
 (5)(4) Hlášení o vylíhnutí zvířat běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se 
nezasílají  
a pokud nedošlo k žádným změnám, nebo  
b) v případě přesunu běžce mezi stájemi téhož hospodářství.  
  
 (6)(5) Hlášení o vylíhnutí zvířat běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se 
zasílají na formulářích, které chovateli, provozovateli jatek, uživatelského zařízení a 
asanačnímu podniku poskytuje pověřená osoba.4)  
  
 (7)(6) Vzor hlášení o vylíhnutí zvířat běžců, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění 
je uveden v příloze č. 10.  

 
§ 58 

Systém ústřední evidence běžců a podklady pro její vedení  
 
 (1) Pověřená osoba4) vede  
a) registr hospodářství,  
b) registr zvířat.  
  
 (2) Podkladem pro vedení ústřední evidence běžců je označování zvířat, stájové 
registry registry běžců v hospodářství, hlášení o vylíhnutí zvířat běžců, jejich úhynu, ztrátě, 
utracení a přemístění.  
  

§ 59 
Registr zvířat v databázi ústřední evidence  

 
 V registru zvířat běžců v hospodářství se pro každý kus běžců běžce kromě údajů 
uvedených v § 29 eviduje  
a) identifikační číslo zvířete,  
b) druh,  
a) počet běžců uvedeného druhu držených na hospodářství k poslednímu dni 

v kalendářním měsíci, 
b) změna v počtu běžců držených na hospodářství, vylíhnutí, přemístění, úhyn, 

utracení nebo ztráta zvířat, přičemž se eviduje 
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1.  počet běžců, kterých se změna týká, 
2.  datum, kdy ke změně došlo, 
3.  v případě přemístění běžců registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, 

obchodníka, asanačního podniku, uživatelského zařízení nebo 
shromažďovacího střediska, odkud nebo kam byli běžci přemístěni, případně 
kód země, jde-li o běžce dovezené nebo vyvezené. 

c) datum vylíhnutí,  
d) pohlaví u zvířat starších 2 let,  
e) registrační číslo hospodářství, ve kterém se zvíře vylíhlo,  
f) registrační číslo hospodářství, provozovny jatek, uživatelského zařízení nebo provozovny 

asanačního podniku, odkud nebo kam bylo zvíře přemístěno, včetně data každého 
přemístění zvířete,  

g) datum a místo porážky, úhynu, ztráty nebo utracení zvířete,  
h) v případě přemístění z jiného členského státu nebo dovozu ze třetích zemí původní 

identifikační číslo zvířete, označení země původu a datum přemístění nebo dovozu,  
i) v případě přemístění do jiného členského státu nebo vývozu do třetích zemí označení země 

přemístění nebo vývozu a datum přemístění nebo vývozu.  
  
 

§ 61  
Hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění  

 
 (1) Každý chovatel, provozovatel jatek, asanačního podniku nebo uživatelského 
zařízení předává pověřené osobě4) údaje uvedené v § 60 odst. 4, s výjimkou účasti na svodu 
zvířat, v hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění; součástí hlášení 
o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění nejsou data jednotlivých událostí.  
 
 (2) Chovatelé, provozovatelé jatek, asanačního podniku nebo uživatelského zařízení 
zasílají hlášení pověřené osobě4) jednou měsíčně, vždy do desátého dne následujícího 
kalendářního měsíce, a to za celý kalendářní měsíc, po jednotlivých hospodářstvích 
a provozovatelích.  
  
 (3) Pokud na hospodářství nedošlo k žádným změnám, hlášení o narození zvěře, 
jejímu úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se neposílá.  
  
 (4) Hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění se zasílá 
na formuláři, který chovateli, provozovateli jatek, asanačního podniku nebo uživatelského 
zařízení poskytuje pověřená osoba.4)  
  
 (5) Vzor hlášení o narození zvěře, jejím úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je uveden 
v příloze č. 11. 
 

§ 77 
Hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb 

 
 (1) Chovatelé neplemenných ryb předávají pověřené osobě4) údaje o počtu/hmotnosti 
neplemenných ryb za každé hospodářství k 30. červnu kalendářního roku. 
  
 (2) Hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb se zasílají do 31. července 
kalendářního roku na formuláři, který chovateli poskytuje pověřená osoba.4) 
  
 (3) Vzor hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb je uveden v příloze č. 14. 
  
 (4) Podkladem pro vyplnění hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb je 
hospodářská evidence o chovu ryb na rybníku s chovem ryb, popisný list rybářského revíru, 
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evidenční list o dosažených hospodářských výsledcích na rybářském revíru. 
  
 (5) V případě přemístění neplemenných ryb z jiných členských států nebo dovozu 
neplemenných ryb ze třetích zemí zasílá chovatel pověřené osobě4) do 30 dnů ode dne 
přemístění nebo dovozu údaje o přemístění nebo dovozu neplemenných ryb, a to 
a) zemi, odkud byly neplemenné ryby přemístěny nebo dovezeny, 
b) počet a druh přemístěných nebo dovezených kusů a jejich původ; tyto údaje se oznamují 

zasláním kopie průvodního listu.  
  

 
§ 80  

Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku 
 
 (1) Chovatelé včel předávají pověřené osobě4) údaje o počtu včelstev a umístění 
jednotlivých stanovišť včelstev k 1. září kalendářního roku.  
  
 (2) Hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť se předávají nejpozději do 15. září 
kalendářního roku na formuláři, který chovateli včel poskytuje pověřená osoba.4)  
  
 (3) Vzor hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť je uveden v příloze č. 15.  
  
 (4) V případě přemístění včel z jiných členských států nebo dovozu včel ze třetích zemí 
zasílá chovatel pověřené osobě4) do 30 dnů ode dne přemístění nebo dovozu údaje 
o přemístění nebo dovozu včel, a to  
a) zemi, odkud byly včely přemístěny nebo dovezeny,  
b) plemeno,  
c) počet přemístěných nebo dovezených jedinců nebo včelstev.  
  

 
 

§ 80a 
Hlášení založení nebo zrušení stanovišť v průběhu roku 

 
(1) V případě kdy dosud neregistrovaný chovatel včel hodlá začít s chovem včel, 

může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené osobě4) hlášení počtu včelstev a umístění 
stanovišť uvedené v příloze č. 15, tím není dotčen postup podle § 80.  
 

(2) V případě kdy registrovaný chovatel včel hodlá přemístit včelstva na místo, 
které dosud nemá evidováno jako stanoviště, nebo se jedná o stanoviště dříve zrušené, 
nebo ruší dříve registrované stanoviště, může kdykoli v průběhu roku zaslat pověřené 
osobě4) hlášení umístění stanovišť uvedené v příloze č. 16, tím není dotčen postup 
podle § 80.  

 
(3) Vzor hlášení umístění stanovišť je uveden v příloze č. 16. 
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§ 81  
Systém ústřední evidence včel a podklady pro její vedení  

 
 (1) Pověřená osoba4) vede registr chovatelů včel.  
  
 (2) Podkladem pro vedení ústřední evidence včel jsou hlášení počtu včelstev 
a umístění stanovišť a hlášení umístění stanovišť.  
  

 
§ 82  

Registr chovatelů včel v databázi ústřední evidence  
 

 V registru chovatelů včel se u každého chovatele včel eviduje  
a) registrační číslo chovatele,  
b) jméno, případně jména a příjmení nebo obchodní firma anebo název chovatele,  
c) rodné číslo, nemá-li, datum narození u fyzické osoby nebo identifikační číslo u právnické 

osoby,  
d) adresa místa trvalého pobytu nebo sídla chovatele,  
e) umístění každého stanoviště včelstev k 1. září kalendářního roku, číselný kód katastrálního 

území, parcelní číslo, typ parcely, případně adresa, pokud je známá,  
f) počet včelstev k 1. září kalendářního roku na jednotlivých stanovištích., 
g) jde-li o cizince u fyzických osob číslo dokladu totožnosti a stát, který jej vydal, 
h) jde-li o cizince u právnických osob identifikační číslo a stát, který jej vydal. 
  
  

§ 83 
Lhůty pro zapracování údajů do informačního systému ústřední evidence 

 
 Pověřená osoba4) zanese veškeré údaje, s výjimkou zjištěných nesprávných údajů, 
poskytované evidovanými osobami do informačního systému ústřední evidence 
v následujících lhůtách od data doručení: 
a) u turů do 5 pracovních dnů, 
b) u ovcí a koz do 10 pracovních dnů, 
c) u prasat a zvěře ve farmovém chovu do dvacátého dne v kalendářním měsíci, 
d) u koní, drůbeže, běžců do 15 pracovních dnů, s výjimkou připouštěcích rejstříků19) koní, kde 

je lhůta 60 pracovních dnů, 
e) u ryb a včel do 60 pracovních dnů., 
f) u včel v případě hlášení podle § 80 a § 80a odst. 1 do 60 pracovních dnů a v případě 

hlášení podle § 80a odst. 2 do 10 pracovních dnů. 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 136/2004 Sb. 

 
Označování běžců 

 
1. Vzor plastové známky používané pro označování běžců 

 

 

 
 

2. Způsob označování běžců známkami pro označování běžců 
 
 

 
Vysvětlivka: 
Bod A – místo vpichu plastové známky do pravé křídelní řasy běžců 
Bod B – místo vpichu plastové známky do kůže šíje v dolní části krku běžců“.  
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 136/2004 Sb. 
 

Evidence běžců 
  

1. Vzor registru běžců v hospodářství 
 

Č
ís

lo
 ř

á
d

k
u

 

Datum 

 

POČET ZVÍŘAT 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO 

(hospodářství, obchodníka, 
provozovny jatek, provozovny 

asanačního podniku) 

KÓD 

ZEMĚ 

PŘEVOD 

konečného stavu 

K
ó

d
 u

d
á

lo
s

ti
 

Den Měsíc Rok 

     

KONEČNÝ STAV 

1.                              

2.                              

3.                              

4.                              

5.                              

6.                              

7.                              

8.                              

9.                              

10.                              

11.                              

12.                              

13.                              

14.                              

15.                              

16.                              

17.                              

18.                              

19.                              

20.                              

21.                              

22.                              

23.                              

24.                              
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2. Vzor hlášení o vylíhnutí běžců, jejich úhynu, ztrátě a přemístění 

 

01  Registrační 
číslo 

        měsíc   rok     
Druh 
běžce 

 

(hospodářství, obchodníka, provozovny jatek, provozovny asanačního podniku) 

 

Vyhotovil:…………………………..    Dne:……………………….    Podpis:…………………………. 

Č
ís

lo
 ř

á
d

k
u

 02  Datum 

03 

04   Počet zvířat 

05       Registrační číslo 
(hospodářství, obchodníka, 

provozovny jatek, 
provozovny asanačního 

podniku) 

06    Kód 
země 

07     Převod 
konečného stavu 

K
ó

d
 u

d
á
lo

s
ti

 

Den 
Měsí

c 
Rok 

     

08     Konečný 
stav 

1.                              

2.                              

3.                              

4.                              

5.                              

6.                              

7.                              

8.                              

9.                              

10.                              

11.                              

12.                              

13.                              

14.                              

15.                              

16.                              

17.                              

18.                              

19.                              

20.                              

21.                              

22.                              
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Příloha č. 15 k vyhlášce č. 136/2004 Sb. 
 

Evidence včelstev 
 

Vzor hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září kalendářního roku ………………1) 

 

1. Údaje o chovateli 

01 Registrační číslo             
CZ 

        

 

Chovatel 

Jméno, případně jména  

Příjmení nebo název  

Rodné 
číslo 

      /     IČ         PSČ      

Telefon   Fax   E-mail   

Číslo dokladu 

totožnosti2) 
 Stát2)  

Trvalé bydliště nebo sídlo 

Ulice   č.p. (č.ev.)/ č. or.  

Obec   Část obce  

Městský obvod  Městská část  

Okres  

Kontaktní údaje 

Adresa  

Telefon   Fax   E-mail   

 

2. Počet včelstev a umístění stanovišť 

 

Umístění jednotlivých stanovišť včelstev 
Počet 

včelstev Číselný kód 
katastrálního území 

Parcelní číslo Typ 
parcely3) 

Obec/část obce nebo úplná adresa 
(je-li známá) umístění včelstev kmenové poddělení 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Celkem včelstev  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

1) Jedná-li se o hlášení podle § 80a odst. 1 chovatel přeškrtne předtištěná slova „1. září kalendářního roku“  
a uvede datum, ke kterému stanoviště včelstev zakládá.   

2) vyplňuje se v případě cizinců  
3) Typ parcely: P = pozemková, S = stavební. 

 
V ………………….….…………….   Dne: ……………….……………   Podpis: …………..……………...“. 
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Příloha č. 16 k vyhlášce č. 136/2004 Sb. 
 

Evidence stanovišť 
 

Vzor hlášení umístění stanovišť ke dni ……………… 
 

1. Údaje o chovateli 
 

01 Registrační číslo CZ         

 

Chovatel 

Jméno, případně jména  

Příjmení nebo název  

Telefon   E-mail   

 
2. Umístění nových stanovišť 

 

 

Umístění jednotlivých stanovišť včelstev 

Číselný kód 
katastrálního území 

Parcelní číslo Typ 
parcely* 

Obec/část obce nebo úplná adresa 
(je-li známá) umístění včelstev kmenové poddělení 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

       *Typ parcely: P = pozemková, S = stavební 

 
3. Rušení stávajících stanovišť 

 

 Registrační číslo stanoviště včelstev  Registrační číslo stanoviště včelstev 

1.  6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10.  

 
 
V ………………….….…………….   Dne: ……………….……………   Podpis: …………..……………   
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____________________ 
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.  
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.  
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) 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).  

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

12a) Čl. 11 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 504/2008.  
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.  
13) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.  
14) Zákon č. 166/1999 Sb.  
 Zákon č. 246/1992 Sb.  
15) § 24 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb.  
16) § 22 vyhlášky č. 448/2006 Sb.  
17) § 41 a 48 vyhlášky č. 471/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.  
17) § 24 a 28 vyhlášky č. 448/2006 Sb.  
19) § 28 odst. 3 vyhlášky č. 448/2006 Sb.  
20) § 21 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 448/2006 Sb.  
20a) Čl. 38 prováděcího 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).  

20b) Nařízení Rady (EHS) č. 2782/75 ze dne 29. října 1975 o produkci násadových vajec a kuřat chovné 
drůbeže a jejich uvádění 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.  

21) § 5a zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 182/2008 Sb.  
22) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  
24) Nařízení Komise (ES) č. 1082/2003 ze dne 23. června 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla 

k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o minimální kontroly v 
rámci systému identifikace a registrace skotu.  

25) Nařízení Komise (ES) č. 1505/2006 ze dne 11. října 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 
21/2004, pokud jde o minimální úrovně kontrol, jež mají být prováděny v souvislosti s identifikací a 
evidencí ovcí a koz (Text s významem pro EHP).  

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 
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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).  

28) Čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 21/2004.  
29) Čl. 9 odst. 3 a bod 3. písmeno b) a bod 4. písmeno b) podbod iii) části A přílohy nařízení Rady (ES) 

č. 21/2004.  
30) Čl. 4 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 21/2004.  
31) § 28 odst. 3 vyhlášky č. 448/2006 Sb.  
32) § 21 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 448/2006 Sb.  
33) Čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 504/2008.  
34) Čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (EU) 2015/262.  
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 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.  

36) Čl. 27 nařízení Komise (EU) 2015/262. 
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