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VYHLÁŠKA
ze dne 2. května 2014
o kadáverech zvířat v zájmovém chovu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.,
zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 308/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., k provedení § 40 odst. 4 a § 41 odst. 5
písm. a) veterinárního zákona:
§1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)
a) podrobnější veterinární a hygienické požadavky pro místo určené pro ukládání kadáverů
zvířat v zájmovém chovu,
b) způsob označení místa zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a
technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti, v platném znění.
§2

Veterinární a hygienické požadavky pro místo určené
pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu
(1) Na místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu lze uložit pouze kadáver
zvířete v zájmovém chovu, a to na tlecí dobu minimálně 10 let.
(2) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu nesmí kontaminovat vodní
zdroj2) a musí být vzdáleno od
a) vodního zdroje2) nejméně 200 m,
b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci3) a pozemní komunikace4), s
výjimkou příjezdové pozemní komunikace, nejméně 100 m a
c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m.
(3) Velikost výkopu musí odpovídat velikosti těla ukládaného kadáveru zvířete v zájmovém
chovu. Do výkopu lze uložit kadáver zvířete v zájmovém chovu, pokud se na dně výkopu
neobjeví podzemní voda. Je-li kadáver zvířete v zájmovém chovu ukládán do výkopu v obalu,
musí být obal v půdě rozložitelný a nesmí poškozovat životní prostředí. Kadáver zvířete v
zájmovém chovu musí být ošetřen nehašeným vápnem nebo jiným vhodným desinfekčním
prostředkem a následně zasypán vrstvou zkypřené zeminy ve výši nejméně 50 cm do úrovně
terénu, v případě kadáveru zvířete v zájmovém chovu o hmotnosti vyšší než 100 kg ve výši
nejméně 100 cm do úrovně terénu.
(4) Každé jednotlivé místo uloženého kadáveru zvířete v zájmovém chovu musí být
nezaměnitelně označeno s vyznačením data uložení.
(5) Místo určené pro ukládání kadáverů zvířat v zájmovém chovu musí být zajištěno proti
vniknutí zvířat.
§3
Způsob označení místa zahrabání kadáveru koně v zájmovém
chovu na vlastním pozemku
Místo zahrabání kadáveru koně v zájmovém chovu na vlastním pozemku musí být po dobu
stanovenou veterinárním zákonem čitelně označeno údaji o tom, že se jedná o zahrabání
kadáveru koně a datu tohoto zahrabání. Označení musí odolat nepříznivým povětrnostním
vlivům.
§4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2014.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

____________________________________________________________
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o
hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších
produktech živočišného původu), v platném znění.
Nařízení Evropské Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádějí
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro
vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské

spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty
osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice, v platném znění.
2) § 2 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákona č. 20/2004 Sb.
3) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
4) § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 347/2009 Sb.

