
Teze  
 

prováděcího právního předpisu o genetických zdrojích zvířat  
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 

a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů  
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Osnova Metodiky uchování genetického zdroje zvířat  
(§ 14b odst. 5) 
 

Podle zmocňovacího ustanovení prováděcí právní předpis stanoví závaznou osnovu 
Metodiky, kterou budou zpracovatelé těchto dokumentů dodržovat. Bude se jednat např.  
o kritéria pro uznání zvířete jako genetického zdroje, způsobu evidence zvířat, informace o 
kritickém rozsahu populace genetických zdrojů nutného pro udržitelné uchování vzhledem 
k současnému stavu, způsob zaevidování zvířete a podmínky jeho použití k plemenitbě, 
podmínky pro využití genetických zdrojů zvířat, možné způsoby propagace plemene, a další 
body osnovy. 
 
 
Kritéria pro mimořádné zaevidování zvířete jako genetického zdroje zvířat 
ministerstvem 
(§ 14f odst. 6) 

 
Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti pro mimořádné zaevidování zvířete do 

Národního programu a zapsání do plemenné knihy nebo plemenářské evidence. Zejména 
uvede výčet nutné dokumentace, která bude muset být před vydáním rozhodnutí 
Ministerstva zemědělství doložena k posouzení. Jedná se např. o informace o původu 
zvířete na základě genotypové analýzy, informace o zdravotním a hygienickém stavu zvířete 
a chovu, z něhož pochází, specifikace důvodu pro zařazení, informace o dalším způsobu 
jeho využití a využití jeho potomků, souhlas vlastníka tohoto zvířete se zařazením, apod. 
 
 
Podrobnosti o rozsahu a způsobu hodnocení genetických zdrojů zvířat 
/§ 14g odst. 6 písm. a), c) a d)/ 

 
Prováděcí právní předpis stanoví podrobné informace ke způsobu a rozsahu 

hodnocení genetického zdroje zvířat vlastníkem genetického zdroje zvířat, dále rozsah 
každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířat 
sdružením a rovněž rozsah každoročního hodnocení Národního programu určenou osobou. 
 
 
Velikost odebíraných vzorků genetických zdrojů zvířat 
/§ 14g odst. 6 písm. b)/ 

 
Prováděcí právní předpis stanoví minimální velikost odebíraného genetického anebo 

biologického materiálu zvířete, např. počet dávek od plemeníků, množství krve nebo 
množství jiné odebírané tkáně vždy podle druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete. 
 
 
Standardy pro genobanky 
/§ 14h odst. 6 písm. a)/ 
 

Prováděcí právní předpis stanoví seznam obecných standardů pro uchovávání 
materiálu zajišťovaného v genobankách, např. podrobnosti ohledně fyzického a technického 
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zajištění bezpečnosti uchování materiálu a způsob uchování materiálu podle specifických 
odborných metod, typu ukládaného materiálu, specifických požadavků na evidenci, 
dokumentaci nebo inventarizaci materiálu. 
 
 
Rozsah dostatečné zásoby materiálu 
/§ 14h odst. 6 písm. b)/ 

 
Prováděcí právní předpis stanoví minimální počty uloženého genetického materiálu 

v genobankách, např. minimální počty uložených dávek plemeníků, minimální počty původců 
těchto dávek, minimální počty uložených embryí, minimální počet samic aktuální populace  
a další informace tohoto typu. 
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