Vážení chovatelé!
Dne 15. srpna 2007 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených
zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato
novela vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 199/2007 Sb.
Cílem novely je reagovat v první řadě na požadavky ES a reagovat na praktické zkušenosti
z aplikace dosavadního znění vyhlášky.
V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit na některé změny, které se Vás mohou týkat.

Registrace chovatelů
Nově je definována evidence cizinců, tj. fyzických a právnických osob, nemajících české IČ,
ani české RČ. Tyto osoby budou nově evidovány na registračním lístku pomocí data narození,
zahraničním IČ, číslem dokladu totožnosti.

Registrace hospodářství
Na základě častých požadavků chovatelů novela umožní zaevidování hospodářství více
chovatelů na jednom místě (v jedné epizootologické jednotce). Podle dosavadního znění
tohoto ustanovení nebylo možné, aby u jednoho objektu (např. velkokapacitní kravín), byli
v ústřední evidenci evidováni např. dva chovatelé. Novela vyhlášky tedy umožňuje za
stanovených podmínek uvedených v § 29 odst. 7 evidovat v ústřední evidenci na jednom
místě s chovem zvířat hospodářství dvou a více chovatelů. Pokud chovatelé chtějí využít této
možnosti, podají žádost o rozdělení hospodářství na Ministerstvo zemědělství (odbor
živočišných komodit), které si vyžádá stanovisko České plemenářské inspekce nebo orgánů
veterinárního dozoru. V případě kladného stanoviska ministerstvo rozdělí hospodářství podle
§28 odst. 5 vyhlášky. Tato skutečnost bude zaznamenávána v ústřední evidenci
a z veterinárního pohledu bude na tato hospodářství nahlíženo jako na jednu epizootologickou
jednotku.

Tuři
V případě úhynu (usmrcení, utracení) zvířat je zvíře nově doprovázeno průvodním listem
skotu (PLS) až do asanačního podniku, který jej zasílá pověřené osobě (ČMSCH a.s.). Tato
změna má napomoci ke snížení procenta chyb při přepisování identifikačních čísel z ušních
známek zpracovávaných zvířat.
Z důvodu administrace mléčných kvót se nově v § 35 odst. 2 rozlišuje systém chovu
z hlediska produkce mléka u zvířat samičího pohlaví. Chovatelé jsou povinni hlásit změnu
systému chovu na formuláři „ Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění“
pomocí příslušného kódu události 15 či 16. Systém chovu je zaznamenán v databázi ústřední
evidence, pro chovatele jsou tato data zpřístupněna na Portálu farmáře a také je systém chovu
tisknut na čtvrtletní sestavy živých zvířat. Údaje o systému chovu zvířat samičího pohlaví
budou následně porovnávány Státním zemědělským intervenčním fondem s evidencí držitelů
individuálních referenčních množství mléka. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby záznamy
o systému chovu z hlediska produkce mléka byly průběžně aktualizovány.

Dále novela vyhlášky umožňuje chovatelům hlásit současně s narozením zvířete i průběh
porodu zaznamenáním příslušné obtížnosti porodu (číslicí 1- 3).
Pozn.
Číslicí 1 je označen normální průběh porodu – k porodu je postačující asistence 2 osob
a porod probíhá bez komplikací,
číslicí 2 je označen těžší průběh porodu – k porodu je zapotřebí asistence 3 a více osob,
číslicí 3 je označen porod s komplikacemi – při porodu jsou značné potíže zpravidla
vyžadující zásah veterináře.

Ušní známky
Označení duplikátů ušních známek slovem „duplikát“ se vypouští. Postačující je označení
římskou číslicí, které zároveň vyjadřuje pořadí vydaného duplikátu pro dané zvíře.
Na základě velmi častých požadavků chovatelů dochází ke změně vzorů ušních známek pro
označování turů a to tak, že na každé ucho lze použít jiný vzor ušní známky. Na označení
jednoho ucha se vždy použije plastová ušní známka typu A, která obsahuje pouze povinné
údaje (kód MZe, identifikační číslo zvířete, případně pořadí duplikátu), přičemž jiné či ručně
psané znaky jsou nepřípustné.
Ušní známky používané na označení druhého ucha mohou vedle povinných údajů obsahovat
i záznamy chovatele, a to na lícové i rubové straně, pokud není porušena čitelnost povinných
údajů.
Podmínkou je, že minimálně jedno ucho musí být označeno ušní známkou typu A. Druhé
ucho je možné označit buď typem ušní známky A nebo B.
Nelze-li tury označit ušní známkou z důvodu poškození, zánětu, či deformace ušních boltců,
označí se náhradním způsobem tak, aby nedošlo k jejich záměně s jinými tury. Tento způsob
označení bude neprodleně zaznamenán do stájového registru.
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