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VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2016,

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 pozdějších předpisů

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

Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví po-
drobnosti označování zvířat a jejich evidence a evi-
dence hospodářství a osob stanovených plemenář-
ským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, se
mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 26 se do-
plňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Ra-
dy 2014/64/EU ze dne 15. května 2014, kterou se
mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počí-
tačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru
v členských státech.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 27 se do-
plňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/
/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravi-
dla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES,
pokud jde o metody identifikace koňovitých (na-
řízení o průkazu koňovitých) (Text s významem
pro EHP).“.

3. V § 2 písm. b) bodech 2, 3 se slovo „poprvé“
zrušuje.

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

5. Poznámka pod čarou č. 11b zní:

„11b) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne
17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směr-
nic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o me-
tody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu ko-
ňovitých) ( Text s významem pro EHP ).“.

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

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, nej-
později do 12 měsíců od data narození.“.

8. V § 13 odst. 5 se za slovo „majitelem“ vkládá
slovo „prokazatelně“.

9. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ , případně identifikační čísla zví-
řete35)“.

Poznámka pod čarou č. 35 zní:

„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 hově-
zího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97,
v platném znění.“.

10. V § 38 odst. 1 se na konci písmene e) do-
plňuje bod 7, který zní:

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

11. V § 41 odst. 5 písm. d) se slovo „přemístě-
ní“ nahrazuje slovem „odchodu“.

12. V § 41 odst. 5 písm. e) se slova „přemístění
zpět“ nahrazují slovem „příchodu“.
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13. V § 42 odst. 6 se slova „s kopií průkazu“
nahrazují slovy „s originálem průkazu“.

14. V § 44 se na konci odstavce 1 tečka zrušuje
a doplňují se slova „s výjimkou“ a písmena a) až e),
která včetně poznámky pod čarou č. 36 znějí:
„a) koní 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) koní umístěných ve veterinárním zařízení ze
zdravotních důvodů,

e) koní určených k porážce do 10 dnů od jejich
vstupu36).

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

15. V § 44 odst. 2 se slova „s kopií průkazu“
nahrazují slovy „s originálem průkazu“.

16. V § 46 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „30“.

17. V § 46 odstavec 2 zní:

„(2) Každý nový majitel plemenného koně za-
sílá 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 prů-
kaz koně zasílá zpět novému majiteli. Na písemnou
žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evi-
denci potvrdí uznané chovatelské sdružení změnu
majitele koně pouze na základě hlášení změny
s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevi-
dovaného v ústřední evidenci. Hlášení změny zasílá
uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do
10 pracovních dnů ode dne doručení.“.

18. V § 46 odst. 3 se slova „hlášení změny do
5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny
do 30 pracovních dnů“ a na konci odstavce se do-
plňuje věta „Na písemnou žádost majitele koně za-
evidovaného v ústřední evidenci potvrdí pověřená
osoba změnu majitele koně pouze na základě hlášení
změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně
zaevidovaného v ústřední evidenci.“.

19. V § 46 odst. 4 se slova „pověřené osobě4)

do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „pověřené
osobě4) do 30 pracovních dnů“.

20. V § 46 odst. 5 se slova „hlášení změny do
5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny
do 30 pracovních dnů“.

21. V § 46 odst. 6 se za slova „ve lhůtě 30“
vkládá slovo „pracovních“ a slova „čl. 19 odst. 5 na-
řízení Komise (ES) č. 504/2008“ se nahrazují slovy
„čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2015/262“.

22. V § 46 odst. 7 se slova „hlášení změny do
5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny
do 30 pracovních dnů“.

23. Poznámka pod čarou č. 20a zní:

„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).“.

24. V § 48 se na konci písmene t) tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena u) až z), která
znějí:

„u) datum vydání a jakékoli změny identifikačního
dokladu20a),

v) jméno a adresa majitele, který předložil iden-
tifikační 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 koně nebo
koně pro chov a produkci20a),

x) sériové číslo, pokud takové číslo je přiděleno
identifikačnímu dokladu20a),

y) označení země, v níž se nachází hospodářství,
kde je kůň držen20a),

z) označení země, ve které se kůň narodil, jde-li
o koně pocházejícího ze zahraničí20a).“.

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),
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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.“.

26. V § 49 odstavec 6 zní:

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

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

„(7) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totož-
nost koně nelze zjistit, majitel koně písemně požádá
pověřenou osobu o náhradní identifikační doklad.

Náhradní identifikační doklad je také vydán v pří-
padě, kdy zvíře nebylo identifikováno ve lhůtě sta-
novené v § 13 odst. 4 a původ zvířete podle čl. 32
odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 2015/262 je
znám.

(8) Pokud je kůň bez plemenné příslušnosti po-
výšen do kategorie plemenného koně v souladu s pra-
vidly vydávajícího orgánu11b), může mu být kdykoli
vydán nový průkaz koně. Údaje z původního prů-
kazu koně se přepíší do nového průkazu koně a pů-
vodní průkaz koně se zneplatní.“.

28. Poznámka pod čarou č. 22 zní:

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

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna
2016.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. ledna 2016,

jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2016–2019, 0,00 %

Česká republika vydává zaknihované státní dlu-
hopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále
také jen „ministerstvo“) v souladu s ustanovením
§ 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopi-
sech“). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky,
které podrobněji vymezují práva a povinnosti emi-
tenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi
dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České re-
publiky, 2016–2019, 0,00 % (dále také jen „dluho-
pis“, případně „dluhopisy“).

1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika – Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky,
2016–2019, 0,00 %
Zkrácený název: ČR, 0,00 %, 19
Pořadové číslo emise: 98.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc
korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na
doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: ko-
runa česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise:
13. 1. 2016
Datum ukončení lhůty pro upisování emise:
17. 6. 2019
Datum emise: 15. 1. 2016
Datum splatnosti: 17. 7. 2019
Výnos dluhopisu: 0,00 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001004717

2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2
zákona o dluhopisech vydávány na základě
zvláštních zákonů.

3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cen-
né papíry a k datu emise jsou evidovány v cen-
trální evidenci zaknihovaných cenných papírů,
kterou v souladu s § 92 odst. 2 zákona č. 256/
/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve
znění pozdějších předpisů, vede Centrální depo-
zitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14,
110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Měst-
ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308,
IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář“)

a osoby oprávněné vést evidenci navazující na
centrální evidenci zaknihovaných cenných pa-
pírů vedenou centrálním depozitářem. Jiná
osoba než centrální depozitář, která je oprávněna
vést evidenci zaknihovaných cenných papírů,
vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.

4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické
a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na
území České republiky i v zahraničí (dále také
jen „upisovatel“, případně „upisovatelé“).

5. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dlu-
hopisům zástavní právo se po datu 17. 6. 2019
vylučují.

6. Dluhopis je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1
písm. e) zákona o dluhopisech bez výnosu. Od-
dělení práva na výnos dluhopisu od dluhopisu se
vylučuje.

7. Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluho-
pisy vydanými na základě těchto emisních pod-
mínek se použije zlomek dní na bázi konvence
skutečného počtu uplynulých dnů v období, za
něž je příslušný výpočet prováděn, a skutečného
počtu kalendářních dnů v roce [standard ACT/
/ACT (ICMA)].

8. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci
lhůty pro upisování emise postupně po částech
(v tranších).

9. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise
dluhopisů bude určován kurzem dosaženým
v aukci. V případě vydání dluhopisů zápisem
na majetkový účet emitenta bude emisní kurz
dluhopisu určen ve výši 100 % jmenovité hod-
noty.

10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice
veřejně a dle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech
se dávají do prodeje na primárním trhu prostřed-
nictvím České národní banky. Primární prodej
dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů,
způsob a lhůtu předání dluhopisů jednotlivým
upisovatelům a způsob a místo úhrady emisního
kurzu upsaného dluhopisu se řídí platnými Pra-
vidly pro primární prodej státních dluhopisů
organizovaný Českou národní bankou (dále jen
„Pravidla aukcí“), která se uveřejňují na interne-
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tových stránkách České národní banky a minis-
terstva. Primární prodej dluhopisů se provádí
formou aukcí. Aukčním místem je Česká ná-
rodní banka. Účastnit aukce se může pouze
osoba určená emitentem nebo emitent. Další
upisovatelé se mohou aukce dluhopisů zúčastnit
pouze nepřímo prostřednictvím osob určených
emitentem nebo prostřednictvím emitenta. Emi-
tent je oprávněn zapsat dluhopisy při jejich vy-
dání nejprve na majetkový účet emitenta dle
ustanovení § 15 odst. 4 zákona o dluhopisech
a nabývat dluhopisy před datem jejich splatnosti,
včetně odkupování dluhopisů kdykoli po datu
emise za jakoukoli cenu a za dalších podmínek
určených ministerstvem. Vlastní dluhopisy na-
byté emitentem před datem jejich splatnosti,
včetně dluhopisů odkoupených emitentem, ne-
zanikají a je na uvážení emitenta, zda je ponechá
v majetku emitenta a případně je prodá, či zda
rozhodne jinak.

11. Primární prodej dluhopisů první tranše emise
dluhopisů bude proveden prostřednictvím aukce
pořádané dne 13. 1. 2016 Českou národní ban-
kou dle Pravidel aukcí. O vydávání a primárním
prodeji dluhopisů dalších tranší emise dluhopisů
následujících po první tranši emise dluhopisů
rozhodne emitent a určí datum a způsob přísluš-
ných aukcí dle Pravidel aukcí. Oznámení o aukci
a způsobu aukce se uveřejňují v dostatečném ča-
sovém předstihu před datem konání aukce na
internetových stránkách ministerstva.

12. Dluhopisy mohou být v souladu s ustanovením
§ 7 zákona o dluhopisech vydány v menší nebo
ve větší celkové jmenovité hodnotě emise dluho-
pisů, než byla předpokládaná celková jmenovitá
hodnota emise dluhopisů. Možný rozsah zvět-
šení celkové jmenovité hodnoty emise dluhopisů
činí 20 000 000 000 Kč (slovy: dvacet miliard
korun českých).

13. Dluhopisy budou splaceny ve jmenovité hod-
notě k datu 17. 7. 2019. Dluhopisy budou spla-
ceny osobě, která je vlastníkem dluhopisů k datu
17. 6. 2019. Připadne-li datum splacení dluho-
pisů na den, který není pracovním dnem, bude
tato platba provedena bezprostředně následující
pracovní den bez nároku na výnos za toto od-
ložení.

14. Emitent se zavazuje, že zabezpečí dle těchto
emisních podmínek splacení dluhopisů osobám,
které jsou k datu stanovenému těmito emisními
podmínkami oprávněné vykonávat práva spo-

jená s dluhopisem, výlučně v korunách českých
nebo jiné měně, která bude k datu provedení
příslušné platby zákonnou měnou České repu-
bliky. Na zabezpečení splacení dluhopisů se
podílejí Česká národní banka a ministerstvo.
Jmenovitá hodnota dluhopisů bude splacena
bezhotovostním převodem, případně v hoto-
vosti, dle instrukcí osob, které jsou k datu sta-
novenému těmito emisními podmínkami opráv-
něné vykonávat práva spojená s dluhopisem.
Platebním místem je Česká národní banka, která
uveřejní způsob, jakým bude provedeno splacení
dluhopisů.

15. Platné ohodnocení finanční způsobilosti (rating)
dlouhodobých korunových závazků k datu
určení těchto emisních podmínek provedené
společností Standard & Poor’s je na úrovni
AA, společností Moody’s na úrovni A1 a společ-
ností Fitch Ratings na úrovni AA–.

16. Dluhopisy jsou přímými, nepodmíněnými a ne-
podřízenými dluhy České republiky, které jsou
na stejné úrovni se všemi ostatními existujícími
i budoucími přímými, nepodmíněnými a nepod-
řízenými dluhy České republiky.

17. Veškerá práva spojená s dluhopisy se v souladu
s ustanovením § 42 zákona o dluhopisech pro-
mlčují uplynutím deseti let ode dne, kdy mohla
být uplatněna poprvé.

18. Tyto emisní podmínky vyhlašuje ministerstvo ve
Sbírce zákonů. Údaj o předpokládané celkové
jmenovité hodnotě emise dluhopisů se zpří-
stupní společně s těmito emisními podmínkami
uveřejněním v českém jazyce na internetových
stránkách ministerstva v části, v níž emitent uve-
řejňuje informace o jím vydávaných státních
dluhopisech. Stejným způsobem se uveřejňují
také jakákoli případná další oznámení vlastní-
kům dluhopisů a oznámení pro veřejnost týka-
jící se těchto dluhopisů.

19. Tyto emisní podmínky mohou být přeloženy do
cizích jazyků. Dojde-li k rozporu mezi různými
jazykovými verzemi emisních podmínek, je roz-
hodující verze česká.

20. Dluhopisy jsou vydávány dle českého práva
a zdaňování výnosu dluhopisu probíhá dle práv-
ních předpisů České republiky. Práva a povin-
nosti z těchto emisních podmínek a z dluhopisů
vydaných na jejich základě se řídí a jsou vyklá-
dány v souladu s českým právem, bez ohledu na
ustanovení kolizních norem.

Ministr:

Ing. Babiš v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

ze dne 7. ledna 2016

o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na den 16. července 2016 nové volby do za-
stupitelstva obce:

obec okres kraj

Kolaje Nymburk Středočeský

Ministr:

Chovanec v. r.
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DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o.,
Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství
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Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jedno-
rázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy
uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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