
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu 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 

(tisk 616) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 119 

z 33. schůze konané dne 23. června 2016 (tisk 616/1) 

I. K novelizačnímu bodu 9: 

 

 V § 14 odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 

 

II. K novelizačnímu bodu 10: 

 

 1. V § 14a odst. 1 písm. b) se za slovo „Metodika“ vkládají slova „uchovávání genetického 

zdroje zvířete (dále jen „Metodika“)“ a na konci písmene se čárka nahrazuje slovem „a“.   

 

 2. V § 14a odst. 1 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se 

zrušuje. 

 

 3. V § 14a odst. 2 se na konci písmene b) čárka nahrazuje slovem „a“. 

 

 4. V § 14a odst. 2 se na konci písmene c) text „, a“ nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje. 

 

 5. V § 14a odst. 4 se slova „, způsob a rozsah vedení dokumentace“ zrušují“.  

 

 6. V § 14a odst. 5 se slova „uchování genetického zdroje zvířete (dále jen „Metodika“)“ 

zrušují.  

 

 7. V § 14e odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“.  

 

8. V § 14e odst. 1 se na konci písmene b) text „, a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.  

 

9. V § 14f odst. 4 písm. a) se slova „a dodržovat způsob a rozsah vedení dokumentace, který 

je přílohou rozhodnutí o zařazení druhu nebo plemene zvířete do Národního programu podle 

§ 14a odst. 4,“ zrušují. 

 

III. Za dosavadní novelizační bod 10 se vkládá nový bod, který zní:  

„X. V § 20 odst. 4 se doplňuje věta, která zní:   

„K plemenitbě včel mohou být využívána pouze plemenná včelstva nebo sperma včely 

medonosné kraňské.“.“. 

 Následující body se přečíslují. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 18. října 2016 
 

 

B. Poslanec Herbert Pavera 

SD 4613 

 

1. V § 12 odst. 3 písmeno b) zní: 

„b) hříbat narozených po inseminaci nebo po přenosu embryí a hříbat plemen, pro které je v ČR 

vedena plemenná kniha,“. 

Písmeno c) se vypouští. 

Následující písmena se přeznačí.  

 

2. V § 14g odstavec 4 zní: 

„(4) Materiál uložený v genobance je určen pro dlouhodobé uchování a pro použití v případě 

výzkumu, testace nebo obnovy genetické rozmanitosti, hodnocení nebo regenerace druhu nebo 

plemene genetického zdroje zvířete, se souhlasem vlastníka.“. 

 

 

C. Poslanec Petr Bendl 

SD 3823 

V § 5 odst. 1 vypustit text „nebo, jde-li o starokladrubského koně, ministerstvo uzná Národní 

hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvkovou organizaci (dále jen „národní hřebčín“) na 

základě jeho žádosti,” a dále vypustit text „Podmínky pro uznání uvedené v písmenech h) a i) 

neplatí pro národní hřebčín.“. 

 

 

 

 

 

 

  

V Praze 19. října 2016 

 

 

 

Petr Bendl, v. r. 

zpravodaj garančního zemědělského výboru 
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