
III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat.  
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Návrh vyhlášky o genetických zdrojích zvířat je předkládán v souvislosti s vládním 
návrhem 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 (sněmovní tisk č. 616). 

 
Předložený návrh vyhlášky kompletně nahrazuje vyhlášku č. 447/2006 Sb.,  

o genetických zdrojích zvířat. 
 
Současné platné znění plemenářského zákona již z řady důvodů nevyhovuje 

aktuálním praktickým potřebám, fungování a administraci Národního programu konzervace  
a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu  
a zemědělství (dále jen „Národní program“), zejména příslušná ustanovení týkající se 
konzervace a udržitelného využívání genetických zdrojů zvířat. Novela plemenářského 
zákona proto oproti stávajícímu znění zásadním způsobem upřesňuje podmínky fungování  
a administrace Národního programu, určuje role a odpovědnosti pro jednotlivé účastníky 
Národního programu a vymezuje kontrolní roli ze strany státní správy.  
 

Vládní návrh novely plemenářského zákona odkazuje v řadě ustanovení na tzv. 
Metodiku uchování genetického zdroje zvířete (dále jen „Metodika“), což je specifický 
dokument vytvořený experty na daný druh nebo plemeno zvířete, který shrnuje údaje o jeho 
historickém a současném rozšíření na území České republiky, důvodu ochrany, plemenné 
evidenci, šlechtění, početním stavu a trendů genetické rozmanitosti. Uvádí specifické 
informace o zvířatech evidovaných jako genetický zdroj, způsob výběru těchto zvířat  
a způsob jejich evidence. Metodika také upřesňuje podmínky pro chov genetických zdrojů, 
poskytuje informace o konzervaci materiálu v genobance a zabývá se praktickým využitím 
daného druhu nebo plemene zvířete v zemědělství. Určuje rovněž aktuální rizika a problémy 
a navrhuje opatření na eliminaci těchto rizik. Metodika tedy tvoří základní přehled informací 
vztahujících se k danému druhu nebo plemeni zvířete a může být průběžně aktualizována 
v souladu s postupem stanoveným v § 14f odst. 5 zákona. V souvislosti s Metodikou 
stanovuje předkládaný návrh prováděcího právního předpisu jednotnou osnovu těchto 
Metodik, která zaručí kvalitní zpracování dokumentu z hlediska jeho struktury, délky  
a zejména obsahu.  
 

Vládní návrh novely plemenářského zákona dále ve vztahu k návrhu prováděcího 
právního předpisu řeší zajištění odpovědnosti Ministerstva zemědělství (dále jen 
„ministerstvo“) za oblast genetických zdrojů zvířat na národní i mezinárodní úrovni. Nově 
definovaným nástrojem v této oblasti je možnost ministerstva rozhodnout o zaevidování 
určitého zvířete jako genetického zdroje do Národního programu, a to ve zvláště 
odůvodněných případech a je-li to nutné z hlediska obnovy genetické rozmanitosti, 
regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete. Daný jedinec musí být 
v rámci populace druhu nebo plemene zvířete něčím výjimečný, musí být např. nositelem 
zcela jedinečného genotypu nebo jeho projevu, tzn. nositelem určité charakterové vlastnosti, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAJ4HVRN5)



2 
 

jejíž zachování by bylo žádoucí z hlediska obnovy nebo posílení genetické diverzity. Takový 
jedinec musí být rovněž zdravotně způsobilý, bez prokázaných dědičných nebo vývojových 
vad a jeho aktuální zdravotní stav musí být vyhovující pro využití jako genetického zdroje 
(například pro reprodukci, příp. pracovní, rekreační nebo prezentační využití). Předložený 
návrh prováděcího právního předpisu proto stanovuje seznam specifických kritérií pro účely 
mimořádného rozhodnutí ministerstva o evidenci zvířete jako genetického zdroje do 
Národního programu. 
 

Projednávaný vládní návrh novely plemenářského zákona rovněž zavádí novým  
a přehledným způsobem povinnosti pro všechny kategorie účastníků Národního programu, 
od vlastníků genetického zdroje, přes chovatelská sdružení, až po určenou osobu. Jednou 
z těchto povinností je sledovat a následně vyhodnocovat genetický zdroj, kdy každá 
kategorie účastníka hodnotí buď určité specifické charakteristiky, např. zdravotní stav nebo 
úspěšnost reprodukce na úrovni jedince či chovu, nebo více souhrnné  
a agregované charakteristiky, jako jsou např. velikost populace, počet aktuálně žijících 
samců a samic, výsledky výkonnostních zkoušek a testů, celkový stav genetické 
rozmanitosti, propagační aktivity nebo efektivitu spolupráce s různými subjekty. Cílem 
sledování a hodnocení genetických zdrojů zvířat a jejich populace je získat co možná nejvíce 
údajů o jejich aktuálním stavu tak, aby každoročně sestavovaná závěrečná zpráva za 
Národní program odpovídala reálné situaci a byla podkladem pro návrh nebo realizaci 
různých opatření. Předložený návrh proto podrobným způsobem specifikuje způsob a rozsah 
hodnocení genetického zdroje zvířete na úrovni vlastníka genetického zdroje zvířete, rozsah 
každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete na 
úrovni chovatelského sdružení a rozsah každoročního hodnocení celého Národního 
programu určenou osobou.  
 

Jedním ze závazků vlastníka genetického zdroje zvířete je povinnost předat na 
základě písemné výzvy určené osoby vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo 
umožnit odběr takového vzorku. Návrh vyhlášky proto rovněž specifikuje druhy a množství 
takto odebíraných nebo poskytovaných vzorků. 
 

Uchovávání genetického zdroje zvířete řeší vládní návrh novely plemenářského 
zákona ve formě genetického materiálu nebo biologického materiálu v genobankách. 
Genobanky jsou právnické osoby, které provozují určitý soubor zařízení pro dlouhodobé 
uchování materiálu a pro jeho případné budoucí použití v nekomerčním výzkumu, pro testaci 
nebo obnovu genetické rozmanitosti, hodnocení nebo regeneraci druhu nebo plemene 
genetického zdroje zvířete. Genobanka se při uchování materiálu řídí nejen svým platným 
provozním řádem, ale plní i standardy, které jsou v tomto prováděcím právním předpise 
navrženy.  
 

Prvním souborem standardů jsou požadavky týkající se kvality objektu, ve kterém 
genobanka zajišťuje dlouhodobé uchování genetického nebo biologického materiálu. Objekt 
by měl být umístěn nejlépe mimo území, které bývá negativně ovlivněno záplavami  
a povodněmi, měl by samozřejmě splňovat základní požadavky na úseku požární ochrany, 
měl by být zabezpečen proti průniku vody, splaškové kanalizace, jiných nebezpečných látek 
a měl by být zabezpečen také proti vstupu nepovolaných osob. Důležité je, aby byl provoz 
zařízení vybaven náhradním zdrojem elektrické energie tak, aby v případě poruchy nebo 
výpadku primárního zdroje nedošlo k poškození nebo znehodnocení uloženého materiálu. 
Provoz zařízení by měl být vybaven základní počítačovou technikou, která zajistí 
elektronickou evidenci dat, jejich zálohování a přístup k internetu. 
 

Druhým souborem standardů jsou požadavky na samotná zařízení, pomocí kterých je 
materiál dlouhodobě skladován. Většina těchto zařízení jsou chladicí boxy různého typu  
a velikosti, které mají regulovanou a nastavitelnou teplotu např. až do -80°C. Důležité je 
sledovat průběh nastavené teploty v čase. Pokud by došlo z jakéhokoliv důvodu k  podstatné 
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změně teploty, měl by tuto skutečnost řídicí systém automaticky zaznamenat a odeslat 
informaci obsluze genobanky. Stejně důležitý je monitoring množství tekutého dusíku v tzv. 
Dewarových nádobách, které se v genobankách používají pro hluboké zmrazování 
genetického materiálu zvířat. Pokud dojde k poklesu chladícího média v nádobě, měl by 
řídicí systém tuto skutečnost automaticky zaznamenat a odeslat hlášení obsluze. 
 

Dalším standardem je vytváření tzv. bezpečnostních duplikací u těch kolekcí 
materiálu, které jsou nějakým způsobem cenné. Genetický materiál může pocházet např. od 
původního zakladatele linie nebo rodiny, může ho být k dispozici např. jen velmi omezené 
množství, materiál může být poskytnut ze zahraničí pro omezené využívání, apod. Pokud je 
taková duplikace vytvářena, měla by být umístěna v jiné genobance splňující výše uvedené 
standardy. 

 
Genobanky nicméně nezajišťují pouze dlouhodobé uchování materiálu, ale poskytují 

jej také na vyžádání dalším zájemcům např. z oblasti výzkumu nebo vzdělávání. Vzorek lze 
poskytnout za podmínky, že existuje jeho dostatečná zásoba a nedojde tak k ohrožení 
genetického zdroje zvířete nebo k jeho poškození. Návrh prováděcího právního předpisu 
stanovuje dostatečnou zásobu materiálu v příloze č. 2. To znamená, že genobanka může 
poskytnout materiál, pokud po poskytnutí materiálu jeho množství neklesne pod množství 
stanovené v příloze. Genobanka přitom ukládá nebo poskytuje materiál na základě smlouvy 
mezi vlastníkem genetického zdroje zvířete a určenou osobou. Uložený materiál spravuje 
genobanka a jeho vlastníkem je určená osoba, pokud uzavřená smlouva nestanoví jinak. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 

Navrhovaný prováděcí právní předpis se týká genetických zdrojů zvířat a je navržen 
k provedení § 2 odst. 2 a § 14 vládního 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. Návrh prováděcího právního 
předpisu je v souladu s výše uvedeným návrhem novely plemenářského zákona a je v souladu 
se zmocňovacími ustanoveními, které jsou v něm uvedeny.  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo 
Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. Předpisy Evropské unie, 
judikatura soudních orgánů Evropské unie a obecné právní zásady práva Evropské unie se 
na danou problematiku nevztahují. 
 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 
Návrh prováděcího právního předpisu kompletně nahrazuje platný právní stav, tzn. 

vyhlášku č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat. Stávající vyhláška provádí § 14 
platného znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a je nutno ji nahradit z řady důvodů. 
 

Vyhláška č. 447/2006 Sb. stanovuje v § 1 obecný formulář pro žádost o zařazení osob  
a genetických zdrojů zvířat do Národního programu. Žádost a formulář jsou navázány na 
v současnosti platné znění § 14 odst. 2 a 3 plemenářského zákona. Stávající postup zařazování 
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osob a genetických zdrojů zvířat do Národního programu naprosto neodpovídá současným 
praktickým potřebám administrace Národního programu. Ministerstvo má podle těchto 
pravidel současně zařazovat do Národního programu na základě jednoho vydaného 
rozhodnutí jak vlastníky genetických zdrojů zvířat, tzn. fyzické a právnické osoby, které jsou 
ve většině případů současně chovateli těchto zvířat, tak samotné jedince zvířat, kteří 
odpovídají definici genetického zdroje. Rozhodnutí vydané ve správním řízení je platné na 
dobu pěti let. Praxe nicméně potvrdila, že takový postup je nerealistický a ministerstvo svým 
formálním rozhodnutím zpravidla může do Národního programu zařadit pouze vlastníka 
genetického zdroje zvířete, tzn. konkrétní fyzickou nebo právnickou osobu. Stávající formulář 
žádosti obsahuje část, ve které by měl žadatel vyplnit seznam všech svých zvířat, které jsou 
předmětem zařazování do Národního programu (např. podle identifikačních čísel těchto 
zvířat). Ministerstvo přitom nemá možnost platnost a aktuálnost takového seznamu ověřit, 
protože centrální databáze nebo registr zvířat, které označujeme jako genetické zdroje, 
prakticky neexistuje. Důvodů, proč je aplikace tohoto stávajícího postupu v praxi nereálná, je 
tedy hned několik. Zaprvé, řada plemen drobných hospodářských zvířat má krátký 
reprodukční cyklus (králíci, slepice, husy, včely, ryby, nutrie, atd.), u některých dalších 
plemen (koně, skot, ovce, kozy) existuje zase poměrně častá výměna zvířat mezi jejich 
majiteli. Druhým důvodem je také již velký počet jedinců, kteří jsou sice evidováni jako 
genetické zdroje na úrovni uznaných a dalších chovatelských sdružení (dále jen „chovatelská 
sdružení“) v jejich plemenných knihách, plemenářské evidenci nebo obdobných databázích, 
ale centrální evidence s možností náhledu a kontroly neexistuje. Počet evidovaných zvířat se 
pohybuje okolo 10 000 a každý rok je nutno obnovit účast v Národním programu nebo nově 
zařadit zhruba pětinu z tohoto počtu. Běžně vydávaná formální rozhodnutí ministerstva 
o zařazení konkrétních jedinců zvířat do Národního programu na dobu pěti let tak pozbývá 
na účelnosti a logice. Administrativně neschůdná je rovněž varianta zařazování konkrétních 
zvířat na kratší období, např. na 1 až 2 roky. Obě tyto možnosti by přinesly neúměrnou  
a zbytečnou administrativní zátěž pro ministerstvo, chovatele zvířat a rovněž pro chovatelská 
sdružení, které většinou s administrací žádostí chovatelům pomáhají.  
 

Výše uvedená nevyhovující praxe se tedy v rámci novely plemenářského zákona 
zcela mění a návrh nového prováděcího předpisu řeší v § 2 pouze kritéria pro mimořádně 
vydávané rozhodnutí ministerstva o zaevidování konkrétního jedince zvířete do Národního 
programu.  
 

V § 2 stávající vyhlášky jsou uvedeny podrobnosti o rozsahu a způsobu hodnocení 
genetických zdrojů zvířat, ale tato povinnost je uvedena pouze pro určenou osobu. Novela 
plemenářského zákona uvádí práva a povinnosti pro všechny kategorie účastníků Národního 
programu, tzn. vlastníků zvířat evidovaných jako genetický zdroj, chovatelských sdružení  
a také pro určenou osobu, a to včetně povinnosti provádět hodnocení genetického zdroje. 
Rozsah hodnocení se samozřejmě liší v závislosti na kategorii účastníka Národního 
programu, kdy vlastník zvířete sleduje podrobnější charakteristiky na úrovni jedince  
a chovatelské sdružení, resp. určená osoba sledují více obecné a agregované údaje. 
Stávající § 2 vyhlášky byl tedy nahrazen v návrhu nového prováděcího právního předpisu 
podrobnějšími ustanoveními v § 3, 5 a 6. 
 

Ustanovení § 3 stávající vyhlášky řeší podrobnosti o rozsahu a způsobu vedení 
dokumentace o genetických zdrojích zvířat účastníkem Národního programu, tzn. vlastníkem 
zvířete a opět určenou osobou. Předkládaný návrh vyhlášky naproti tomu stanovuje rozsah 
hodnocení genetického zdroje zvířete pro všechny kategorie účastníků Národního programu 
zvlášť, a to přehledným a strukturovaným způsobem (viz výše). 
 

Ustanovení § 4 stávající vyhlášky se týká velikosti poskytovaných vzorků genetických 
zdrojů zvířat. Informace uvedené v této části byly téměř beze změny promítnuty do § 4 
překládaného návrhu prováděcí právní úpravy.  
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Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na 
státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny,  
a dopady na životní prostředí. 
 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k zákazu diskriminace nebo k rovnosti mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou 
právní úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
 

Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani 
oprávnění subjektu osobních údajů. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

Hodnocení dopadů v rámci obecné části důvodové zprávy bylo provedeno podle 
Legislativních pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad 
pro hodnocení regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 
2016 s informací, že se RIA provést neukládá. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 

Návrh stanovuje v příloze č. 1 jednotnou osnovu pro zpracování Metodik uchování 
genetického zdroje zvířete. Metodiky jsou zpracovávány samostatně pro každé plemeno 
nebo druh zvířete externími specialisty a jsou také jedním z nutných podkladů k žádosti 
určitého chovatelského sdružení k zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního 
programu ministerstvem. Je důležité, aby byly jednotlivé Metodiky mezi sebou snadno 
porovnatelné, resp. aby byly zpracovávány obdobným způsobem z hlediska struktury, 
obsahu i množství textu. Z těchto důvodů je stanovena osnova, jejíž dodržení je pro 
vypracování dokumentu závazné. 
 
K § 2  

Úprava definuje seznam kritérií, které se vztahují ke konkrétnímu jedinci zvířete  
a které bude ministerstvo posuzovat před vydáním rozhodnutí o jeho zaevidování do 
Národního programu podle § 14e odst. 4 vládního návrhu novely plemenářského zákona. 
Jedná se zde o mimořádné situace, kdy je rozhodnutí ministerstva nutné pro obnovu 
genetické rozmanitosti, regenerace nebo revitalizace daného druhu nebo plemene zvířete. 
Nejedná se zde tedy o kritéria, podle kterých mají chovatelská sdružení standardním 
způsobem evidovat zvířata jako genetické zdroje v Národním programu, která jsou řešena  
v § 14e odst. 1 a 2. 

 
K § 3 

Návrh specifikuje způsob a rozsah hodnocení genetického zdroje zvířete na úrovni 
vlastníka genetického zdroje zvířete. V tomto paragrafu je rovněž nutné použít odkaz na 
Metodiku pro uchování genetického zdroje zvířete, a to zejména z důvodu různých informací 
sledovaných u různých druhů nebo plemen zvířat. Například evidence parametrů užitkovosti 
je zcela specifická pro každé plemeno nebo druh zvířete (např. snáška, hmotnost a barva 
vajec u drůbeže, hodnoty masné či mléčné užitkovosti u skotu, ovcí a koz, medný výnos  
u včel, výkonnostní parametry u koní, atd.). 
 
K § 4 

Vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, má 
povinnost předat na základě písemné výzvy určené osoby určené osobě nebo genobance 
vzorek genetického nebo biologického materiálu. Návrh úpravy specifikuje v tomto smyslu 
minimální velikosti pro různé druhy vzorků.  
 
K § 5 a 6 

Návrh úpravy stanovuje přehledným a strukturovaným způsobem rozsah 
každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete na 
úrovni chovatelského sdružení, které je definované v § 14 odst. 2 písm. b), a dále na úrovni 
určené osoby. Rozsah každoročního hodnocení příslušného druhu nebo plemene 
genetického zdroje zvířete ze strany chovatelských sdružení přitom nejde nad rámec 
v současnosti požadovaných informací, které pro tvorbu každoroční závěrečné zprávy 
potřebuje určená osoba. Dopad vyhlášky na podnikatelské prostředí ve smyslu navyšování 
administrativní zátěže soukromého sektoru je tedy nulový. 
 
K § 7 

Úprava definuje seznam minimálním standardů pro zajištění uchování genetického 
nebo biologického materiálu genobankou. Seznam standardů v odstavci 1 se týká 
samotného objektu (např. budovy, nebo její části), ve kterém genobanka uchování zajišťuje, 
v odstavci 2 jsou definovány podmínky pro samotná zařízení, která slouží k dlouhodobému 
uchování materiálu (např. chladící nebo mrazící zařízení a Dewarovy nádoby pro metodu 
uchování pomocí hlubokého zamrazení v tekutém dusíku).  
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K § 8 
V příloze návrhu je definován rozsah dostatečné zásoby uloženého materiálu 

v genobance, tzn., pokud jeho zásoba neklesne pod tuto definovanou hranici, lze materiál 
poskytovat na vyžádání třetím osobám. 
 
K § 9  

Návrh kompletně nahrazuje platnou právní úpravu - vyhlášku č. 447/2006 Sb.,  
o genetických zdrojích zvířat. 
 
K § 10 

Účinnost nově navrhovaného prováděcího právního předpisu se předpokládá 
společně s nabytím účinnosti vládního 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. 
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