
III.  

 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 

 
a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených 
plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.2 Definice problému 
 
Důvodem pro předložení návrhu novely vyhlášky č. 136/2004 Sb., je potřeba změny této 
vyhlášky z důvodu transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/64/EU ze dne 
15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové 
databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech (dále jen „směrnice 
č. 2014/64“).  
 
Na základě směrnice č. 2014/64 se připouští možnost více platných identifikačních čísel pro 
jednoho jedince. Vzhledem k tomu, že tato identifikační čísla mohou být přidělena 
v zahraničí, není na místě provádět přezkum správnosti přidělení, ale pro databázi přesto 
vzniká povinnost taková identifikační čísla zaznamenat. V případě vzniku takové potřeby 
u tuzemských zvířat, se uplatní pravidlo uvedené v poznámce pod čarou, stanovující 
podmínky, kdy je přidělení dalšího identifikačního čísla nutné.  
 
Dále je v návrhu novely vyhlášky stanoven na základě směrnice č. 2014/64 požadavek, aby 
byl v registru zvířat evidován druh elektronického identifikátoru, pokud je jím zvíře označeno. 
Některé identifikátory jsou pouhým okem patrné (zatavené v ušních známkách) jiné viditelné 
nejsou (bachorový bolus) a pro kontrolní účely je tak nezbytné vědět, jakou kombinací 
identifikačních prostředků je zvíře označeno a zda došlo ke ztrátě identifikátoru či k jeho 
nefunkčnosti. 
 
Dalším důvodem pro předložení návrhu novely vyhlášky je adaptace této vyhlášky 
na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví 
pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace 
koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP) (dále jen „nařízení 
č. 2015/262“). 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Základní právní úpravu v oblasti označování a evidence zvířat a evidence hospodářství 
a osob obsahuje zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Na právní úpravu zakotvenou v plemenářském zákoně navazuje na základě zmocnění 
uvedeného v § 33 plemenářského zákona vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob 
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stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, která byla naposledy 
novelizovaná vyhláškou č. 64/2013 Sb. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 

- chovatelé vyjmenovaných hospodářských zvířat 
- uznaná chovatelská sdružení 
- povřená osoba.  

Z hlediska výkonu dozoru je dotčena  
- Česká plemenářská inspekce 
- Státní veterinární správa,  

tedy orgány dozoru stanovené plemenářským zákonem nad dodržováním tohoto právního 
předpisu. 
 
1.5 Popis cílového stavu 
 
Předloženým návrhem vyhlášky bude dosažen soulad s nově přijatými předpisy Evropské 
unie (směrnicí č. 2014/64 a nařízením č. 2015/262).  
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
Nepřijetí tohoto návrhu by znamenalo nedodržení povinnosti transponovat směrnici 
č. 2014/64 do národního právního řádu. Obdobně v případě nařízení č. 2015/262 by 
aplikovatelnost byla značně omezena neadaptací národního práva a v některých případech 
by ani nemohlo být aplikovatelné. 
 
2. Návrh variant řešení 
 
Varianta 1 („nulová“): 
 
Do návrhu vyhlášky je potřeba transponovat novou směrnici č. 2014/64 a dále je nutné text 
vyhlášky adaptovat na nařízení č. 2015/262, nulovou variantu tedy nelze využít. 
 
Varianta 2 – změna vyhlášky: 

 
Z důvodu nutné novelizace vyhlášky podle textu směrnice č. 2014/64, je vhodné zohlednit 
i nařízení č. 2015/262, které vstupuje v účinnost také v roce 2016. 
 
    
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářské ani finanční dopady na státní rozpočet 
a na ostatní veřejné rozpočty.  

Nutné úpravy informačního systému ústřední evidence budou hrazeny z provozních výdajů 
MZe, ačkoli tato vyhláška nebyla součástí plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 
správy na rok 2016, nebude mít dopad na případné navýšení rozpočtu kapitoly MZe pro rok 
2016.   
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3.2 Náklady 
 
Realizace navrhované právní úpravy nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní 
veřejné rozpočty. Nutné úpravy informačního systému ústřední evidence budou hrazeny 
z provozních výdajů Ministerstva zemědělství. 
 
Z hlediska navrhovaného řešení jsou dopady pro chovatele obtížně vyčíslitelné, protože 
chovatel turů nemusí do svého stáda přijmout žádné zvíře, které by mělo několik 
identifikačních čísel, obdobně pro chovatele koňovitých se nic nemění na skutečnosti, 
že každé zvíře doprovází průkaz koně (mění se jen jeho vzor), naopak skutečnost, 
že zapisovat změny do průkazu koně bude moci provést prostřednictvím kterékoli vydávající 
osoby, může vést ke snížení nákladů na chov.  
 
Nutné výdaje přinese navrhovaná právní úprava pro osoby vydávající průkazy koní (jedná se 
o pověřenou osobu a uznané chovatelské svazy), zejména v oblasti úpravy svých 
informačních systémů pro komunikaci s databází ústřední evidence a malého zvýšení počtu 
evidovaných údajů.  
 
O navrhované právní úpravě proto lze prohlásit, že nepředpokládá zvýšení finančních 
nákladů u dotčených subjektů a nebude mít negativní vliv na podnikatelské prostředí.  
 
Návrh vyhlášky také nepředpokládá negativní vliv na životní prostředí ani sociální dopady.  
 
3.3 Přínosy 
 
Naplnění závazku vyplývající z členství v EU transponovat směrnice a adaptovat návrh 
vyhlášky na nařízení. 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty. 
 
4.  Návrh řešení 
 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy předložení návrhu novely 
vyhlášky. 
 
Důvodem pro výběr varianty 2 je skutečnost, že pouze tato varianta povede k dosažení 
výsledku požadovaného směrnicí po stránce právní; požadavky směrnice by jinak nebyly 
náležitě, věcně správně a aplikovatelně promítnuty do vnitrostátního transpozičního 
předpisu. 
 
Varianta 1 tuto možnost nesplňuje, a proto se nedoporučuje. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Orgány odpovědnými za kontrolu jsou Česká plemenářská inspekce a Státní veterinární 
správa, tedy orgány dozoru stanovené plemenářským zákonem nad dodržováním této právní 
normy. Novela nemá vliv na již stanovené přestupky a správní delikty a na pokuty za jejich 
porušení. 
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6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Oblast označování a evidence zvířat je harmonizována na úrovni Evropské unie, z tohoto 
důvodu je kritériem účinnosti regulace audit ze strany Evropské Komise. Na národní úrovni 
jsou to roční zprávy orgánů dozoru předkládané ministerstvu. 
 
7. Konzultace a zdroje dat 

 
Navrhované změny byly konzultovány s Českou plemenářskou inspekcí a Státní veterinární 
správou, Svazem chovatelů holštýnského skotu ČR, Svazem chovatelů českého strakatého 
skotu, Českým svazem chovatelů masného skotu, Asociací svazů chovatelů koní ČR o.s., 
Svazem chovatelů českého teplokrevníka, pověřenou osobou a dalšími dotčenými osobami.  
 
Kontakty a prohlášení o schválení RIA:  
 
Ministerstvo zemědělství - Odbor živočišných komodit 
Ing. Zdenka Procházková vedoucí oddělení ústřední evidence zvířat 
telefon : +420 221 812 811 
e-mail:  zdenka.prochazkova@mze.cz 
 
b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání, zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě 
a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Návrh vyhlášky má implementační vztah k předpisům Evropské unie: 
- prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví 

pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody 
identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP) – 
podle čl. 44 se toto nařízení použije od 1. ledna 2016, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 o systému identifikace 
a registrace skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, 
v platném znění, a jeho připravovaná novela, 

- nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz 
a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS, v platném 
znění, 

- nařízení Komise (ES) č. 911/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidence 
zemědělských podniků v platném znění, 

- nařízení Komise (ES) č. 504/2008, kterým se provádějí směrnice Rady 90/426/EHS 
a 90/427/EHS, pokud jde o metody identifikace koňovitých, 

- nařízení Rady (EHS) č. 2782/75, o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže 
a jejich uvádění na trh, 

- nařízení Komise (EHS) č. 1867/77, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (EHS) č. 2782/75, o produkci násadových vajec a kuřat chovné drůbeže a jejich 
uvádění na trh. 

 
 
Návrh vyhlášky transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/64/EU ze dne 
15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové 
databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech. 
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Návrh vyhlášky je možno hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. Navrhovaná 
právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice Evropského Parlamentu 
a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti 
norem a technických předpisů, neboť neurčuje ani nemění technickou specifikaci žádného 
výrobku. 
 
Nepřepokládá se, že by návrh vyhlášky měl dopady v sociální oblasti. 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

 
Návrh vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem 
diskriminace. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Návrh vyhlášky nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob 
nakládání s nimi. 
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I 
 
K bodům 1 a 2 
Poznámky pod čarou 26 a 27 
Transpoziční předpis přijatý členskými státy musí obsahovat odkaz transponovanou 
směrnici. Současně je vhodné aktualizovat seznam přímo použitelných předpisů. 
 
K bodu 3 
K § 2 písm. b) bod 2 a 3 

V souladu s přímo použitelným předpisem je umožněno, aby koňovitý pro chov a produkci 
byl později zapsán do plemenné knihy (tedy stane se registrovaným koňovitým).  
 
K bodu 4 
Poznámka pod čarou 10 
Je vhodné aktualizovat seznam předpisů a zrušené nařízení nahradit nařízením platným. 
 
K bodu 5 
Poznámka pod čarou 11b 
Je vhodné aktualizovat seznam předpisů a zrušené nařízení nahradit nařízením platným. 
 
K bodu 6 
K § 13 odst. 3 

Je vhodné aktualizovat odkaz na přímo použitelný předpis EU a zrušené nařízení nahradit 
nařízením platným. 
 
K bodu 7 
K § 13 odst. 4 

V souladu s přímo použitelným předpisem dochází ke zpřesnění určení okamžiku, 
ke kterému je povinnost koňovitého identifikovat. Pro všechny narozené koňovité tak bude 
uplatňována jedna lhůta bez ohledu na období, v jakém se koňovitý narodil (dosavadní znění 
stanovovalo proměnlivou lhůtu 6 až 12 měsíců). 
 
K bodu 8 
K § 13 odst. 5 

Navrhované znění zpřesňuje dosavadní znění, kdy majitel by měl být schopen prokázat 
splnění povinnosti. Navrhovaná úprava striktně nestanovuje formu výzvy a volbu ponechává 
na majiteli. 
 
K bodu 9 
K § 38 odst. 1 písm. a) a poznámka pod čarou 35 

Jedná se o zapracování klíčového ustanovení transponované směrnice, kdy se připouští 
možnost více platných identifikačních čísel pro jednoho jedince. Vzhledem k tomu, že tato 
identifikační čísla mohou být přidělena v zahraničí, není na místě provádět přezkum 
správnosti přidělení, ale pro databázi přesto vzniká povinnost taková identifikační čísla 
zaznamenat. V případě vzniku takové potřeby u tuzemských zvířat, se uplatní pravidlo 
uvedené v poznámce pod čarou, stanovující podmínky, kdy je přidělení dalšího 
identifikačního čísla nutné. 
 
K bodu 10 
K § 38 odst. 1 písm. e) bod 7 

Transpoziční požadavek na databázi zaznamenávat druhy elektronických identifikátorů. 
Některé identifikátory jsou pouhým okem patrné (zatavené v ušních známkách) jiné viditelné 
nejsou (bachorový bolus) a pro kontrolní účely je tak nezbytné vědět, jakou kombinací 
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identifikačních prostředků je zvíře označeno a zda došlo ke ztrátě identifikátoru či k jeho 
nefunkčnosti. 
 
K bodu 11 a 12 
K § 41 odst. 5 písm. d) a e) 

Jedná se o opravu použitého termínu v souladu s jejich významem a termínem používaným 
ve formuláři.  
 
K bodu 13 a 15 
K § 42 odst. 6 a § 44 odst. 2 
Podle nařízení č. 2015/262 je dána povinnost zasílat originál průkazu koně k provedení 
záznamu o změně majitele.  
 
K bodu 14 
K § 44 odst. 1 a nová písm. a) až e) 

V souladu s přímo použitelným předpisem jsou nově definovány podmínky pro oznamování 
trvalého přemístění či dovozu koňovitých a hlavně situace, které se za trvalé přemístění 
či dovoz nepovažují.  
 
K bodu 16, 19 až 20 a 22 
K § 46 odst. 1 až 5 a 7 

Lhůty pro zasílání hlášení pověřené osobě v odstavcích 1 až 5 a 7 byly stanoveny odlišně 
od odstavce 6. Dochází tedy ke sjednocení úpravy, lhůta bude jednotně stanovena 
na 30 pracovních dnů. 
 
K bodu 17 
K § 46 odst. 2 
Nově upravené znění prvního odstavce reflektuje na požadavek části majitelů koní 
na možnost, aby stávající majitel mohl podmínit zaznamenání změny majitele koní svým 
souhlasem, který vyjádří svým ověřeným podpisem na hlášení změny majitele koně. Dále 
je v souladu s přímo použitelným předpisem třeba stanovit osobu, které mají být hlášení 
změny zasílána – v tomto případě příslušné uznané chovatelské sdružení. Lhůta pro zasílání 
hlášení uznaným chovatelským sdružením zpět majiteli koně byla v tomto ustanovení 
stanovena na 10 pracovních dnů. 
 
K bodu 18 
K § 46 odst. 3 
Toto ustanovení také reflektuje na požadavek části majitelů koní na možnost, aby stávající 
majitel mohl podmínit zaznamenání změny majitele koní svým souhlasem, který vyjádří svým 
ověřeným podpisem na hlášení změny majitele koně. V odst. 3 byla také sjednocena lhůta 
s ostatními odstavci v § 46 na 30 pracovních dnů. 
 
K bodu 21 
K § 46 odst. 6  

Je vhodné aktualizovat odkaz na přímo použitelný předpis a zrušené nařízení nahradit 
nařízením platným. 
 
  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA5ABQNYC)



 8 

K bodu 23 
Poznámka pod čarou 20a 

V případě databázových položek je nezbytné, aby měly stejný význam, jako v okolních 
státech, proto poznámka pod čarou odkazuje na přímo použitelný předpis. 
 
K bodu 24 
K § 48 nová písmena u) až z)  

V souladu s přímo použitelným předpisem je třeba rozšířit okruh údajů evidovaných 
v registru koní, oslů a jejich kříženců v databázi ústřední evidence. 
 
K bodu 25 
K § 49 odst. 1 a 2 

V odstavci 1 je zajištěna terminologická provázanost mezi termínem "Průkaz koně" 
používaným národní úpravou a nařízením č. 2015/262, která používá termín "identifikační 
doklad". 
Odstavec 2 je adaptačním ustanovením, které blíže popisuje způsob, jakým majitel žádá 
o vystavení průkazu koně. 
 
K bodu 26 
K § 49 odst. 6 
Ustanovení upravuje formu žádosti o vydání duplikátu průkazu koně. Je doplněno 
i ustanovení týkající se možnosti vydání duplikátu průkazu koně v případě, kdy zvíře nebylo 
identifikováno ve stanovené lhůtě. 
 
K bodu 27 
K § 49 odst. 7 a 8 

Odstavec 7 upravuje formu žádosti o vydání náhradního průkazu koně. Je doplněno 
i ustanovení týkající se možnosti vydání náhradního průkazu koně v případě, kdy zvíře 
nebylo identifikováno ve stanovené lhůtě a nelze prokázat jeho totožnost. 
Odstavec 8 v souladu s přímo použitelným předpisem umožňuje, aby koňovitý pro chov 
a produkci byl později zapsán do plemenné knihy (tedy stane se registrovaným koňovitým). 
V důsledku toho dojde k vydání nového průkazu koně. Nebude se tedy jednat o duplikát ani 
o náhradní průkaz koně. Dosavadní úprava s touto možností nepočítala a je tak nezbytné ji 
zavést. 
 
K bodu 28 
Poznámka pod čarou 22 
Z důvodu novelizace vyhlášky je vhodné změnit odkaz na již zrušený právní předpis. 
 
K čl. II 
Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje dnem 18. ledna 2016, jelikož transpoziční lhůta 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/64/EU ze dne 15. května 2014, kterou 
se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí 
sítí dozoru v členských státech, je 18. ledna 2016. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACKA5ABQNYC)
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