Zbierka zákonov è. 20/1992

Èiastka 4

uvedeným v odstavci 1, že rybník v dobì jeho odnìtí
byl osazen rybami.
§ 5
(1) Od náhrady za živý inventáø se odeètou záhumenková zvíøata ponechaná ve vlastnictví oprávnìné osoby v dobì vnesení živého inventáøe do zemìdìlského družstva. Odpoèet provede povinná osoba
za použití všech prostøedkù, jimiž lze zjistit skuteèný stav vìcí a které jsou v souladu s právními
pøedpisy.
(2) Od náhrady za živý a mrtvý inventáø se odeète
náhrada poskytnutá za tyto vìci jinou povinnou
osobou.
(3) Od náhrady poskytnuté za krmiva a steliva se
odeète èástka 8 500 Kès za jednu velkou dobytèí
jednotku záhumenkových zvíøat ponechaných ve
vlastnictví oprávnìné osoby v dobì vnesení živého
inventáøe do zemìdìlského družstva.
§ 6
(1) Pøi uzavøení dohody 5) mezi oprávnìnou a povinnou osobou o náhradì ve službách poskytovaných za živý a mrtvý inventáø a zásoby nelze zapoèítat práce a služby, které mìla povinná osoba
vykonat pøi nakládání s nemovitostí s péèí øádného
hospodáøe.
(2) Nedojde-li k dohodì mezi povinnou a oprávnìnou osobou o plnìní podle normativu živého
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inventáøe, bude uplatnìný nárok ve velkých dobytèích jednotkách urèen v pomìru 70 % velkých
dobytèích jednotek skotu a 30 % velkých dobytèích
jednotek ostatních zvíøat, z toho
a) u skotu: dojnice ve stáøí do pìti let zabøezlá nebo
zabøeznutí schopná, odstavené tele, mladá
chovná jalovice, skot ve výkrmu,
b) u prasat: podíl všech kategorií prasat chovaných povinnou osobou; pøi vydání prasnice nebude tato starší tøetího oprasení a bude zapuštìna,
c) u drùbeže a ovcí: zapoètou se do velké dobytèí
jednotky.
(3) Nedojde-li k dohodì mezi povinnou a oprávnìnou osobou o plnìní podle normativu mrtvého
inventáøe nebo je-li více povinných osob a nedojde
mezi nimi k dohodì o podílu plnìní na celkovém
nároku osoby oprávnìné, postupuje se takto:
a) pokud pùvodní vlastník nebo osoba oprávnìná
prokáže odnìtí traktoru nebo traktoru a samovazu, urèuje se podíl na celkovém nároku vypoèteném podle vzorce ve výši 25 %;
b) pokud pùvodní vlastník nebo osoba oprávnìná
prokáže odnìtí mlátièky, urèuje se podíl na
celkovém nároku vypoèteném podle vzorce ve
výši 10 %.
§ 7
Toto naøízení nabývá úèinnosti dnem vyhlášení.

Pithart v. r.

Pøíloha è. 1 k naøízení vlády ÈR è. 20/1992 Sb.

Pøepoèet druhù a kategorií hospodáøských zvíøat na velkou dobytèí jednotku

Druh a kategorie

Velká dobytèí
jednotka

Kráva
Plemenný býk
Tele
Skot chovný do 1 roku
Skot 1 až 2 roky
Skot nad 2 roky

5

) § 20 odst. 3 zákona è. 229/1991 Sb.

1,00
1,00
0,22
0,47
0,70
1,00

Jalovice vysokobøezí

1,00

Skot ve výkrmu

0,65

Prasnice, kanec

0,30

Sele

0,02

Mladé chovné prase, prase na výkrm

0,12

Drùbež celkem

0,025

Ovce celkem

0,10

Kùò do 3 let

0,75

