
III. 
Návrh 

 
ZÁKON 

ze dne ……… 2018, 
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 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
Čl. I 

 
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 

a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 162/2003 
Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č.  444/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona 
č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., 
zákona č.  32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 
č. 168/2015 Sb., zákona č. 60/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto: 

1. Na konci poznámky pod čarou č. 2 se doplňuje text: „Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických 
podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných 
prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup  
do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS  
a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení  
o plemenných zvířatech“).“. 

2. V § 1 odst. 1 písm. a) se slovo „, buvolů“ nahrazuje slovy „(Bos taurus, Bos indicus 
a Bubalus bubalis)“. 

3. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní: 
„a) plemennými zvířaty hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata zapsaná v hlavním 

oddíle plemenné knihy, zapsaná v přípravném oddíle plemenné knihy a ostatní 
vyjmenovaná hospodářská zvířata (u drůbeže a plemenných ryb i populace, u včel 
i včelstva), která jsou evidována v plemenářské evidenci,“. 

4. V § 2 odst. 1 písm. b) se slovo „patur“ nahrazuje slovem „pratur“. 

5. V § 2 odst. 1 písmeno h) zní: 
„h) plemenářskou evidencí speciální evidence ostatních vyjmenovaných 

hospodářských zvířat, vedená uznaným chovatelským sdružením, která plní funkci 
plemenné knihy pro hlavní vyjmenovaná zvířata (§ 10),“. 
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6. V § 2 odst. 1 písm. j) se slova „státní příspěvková organizace nebo uznané chovatelské 
sdružení,“ zrušují a slovo „kterým“ se nahrazuje slovem „které“. 

7. V § 2 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.  
Dosavadní písmena l) až t) se označují jako písmena k) až s). 

8. V § 2 odst. 1 písm. r) se tečka nahrazuje čárkou. 

9. V § 2 odst. 1 písm. s) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) a u), která 
znějí: 
„t) hlavními vyjmenovanými hospodářskými zvířaty druhy hospodářských zvířat 

uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, 
u) ostatními vyjmenovanými hospodářskými zvířaty druhy vyjmenovaných 

hospodářských zvířat, které nejsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1012.“. 

10. V § 3 odst. 2 se slova „Splňuje-li žadatel podmínky podle odstavce 1, rozhodne 
ministerstvo“ nahrazují slovy „Ministerstvo rozhodne“. 

11. V § 3 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 
„(5) Uznané chovatelské sdružení a chovatelský podnik prasat jsou oprávněny 

k výkonu odborných činností podle § 7. Práva a povinnosti stanovené v tomto zákoně 
pro oprávněnou osobu platí pro uznané chovatelské sdružení a chovatelský podnik 
prasat obdobně. 
 

(6) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání uznaného chovatelského sdružení 
nebo chovatelského podniku prasat, pokud uznané chovatelské sdružení nebo 
chovatelský podnik prasat poruší povinnosti oprávněné osoby k výkonu odborných 
činností podle § 7.“. 

12. § 5 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 5 
Uznaná chovatelská sdružení  

 
(1) Ministerstvo na základě žádosti uzná chovatelský spolek, oprávněnou osobu 

mající udělen souhlas k výkonu odborných činností podle § 7, nebo veřejný subjekt 
jako uznané chovatelské sdružení pro hlavní vyjmenovaná zvířata, pokud splňuje 
požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, je 
právnickou osobou, má sídlo v České republice a má pro svou činnost zajištěny 
osoby odborně způsobilé podle § 30. 

 
(2) Ministerstvo na základě žádosti uzná chovatelský spolek, oprávněnou osobu 

mající udělen souhlas k výkonu odborných činností podle § 7, nebo veřejný subjekt 
jako uznané chovatelské sdružení pro ostatní vyjmenovaná zvířata, pokud 
a) je právnickou osobou a má sídlo v České republice,  
b) má pro svou činnost zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30,  
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c) prokáže, že populace plemene je dostatečně početná k uplatnění účinného 
šlechtitelského programu včetně selekce a testovacího připařování anebo 
zaručuje zachování plemene, je-li to potřebné,   

d) předloží návrh chovného cíle a šlechtitelského programu k jeho dosažení  
a způsob vyhodnocování výsledků, spolu s vyznačením specifické technické 
činnosti související s řízením svých šlechtitelských programů, které hodlá 
případně zadat třetí straně,    

e) předloží návrh řádu plemenářské evidence, jehož náležitosti jsou stanoveny 
vyhláškou, a splňuje podmínky pro vedení plemenářské evidence uvedené  
v § 10,   

f) předloží návrh způsobu vedení evidence, plemenářské evidence a návrh 
účinného systému kontroly dodržování plnění povinností podle § 10,   

g) uznáním není ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program 
některého již uznaného chovatelského sdružení,   

h) má ve svých stanovách, popřípadě jiných zakladatelských dokumentech (dále jen 
„stanovy“) ustanoveno členství, má v nich uveden jako účel činnosti uznaného 
chovatelského sdružení zabezpečování společných zájmů jeho členů v oblasti 
šlechtění a plemenitby ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat a ochranu 
těchto zájmů, má v nich uvedeno právo chovatelů stát se členem uznaného 
chovatelského sdružení,  

i) má ve svých stanovách uvedeno právo chovatelů účastnit se stanovování  
a rozvíjení šlechtitelského programu v souladu s jednacím řádem, řádem 
plemenářské evidence a šlechtitelským programem. 
  
(3) Vzniknou-li pochybnosti o tom, zda může být uznáním podle odstavce 1 nebo 

2 ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného 
chovatelského sdružení, anebo pokud je předložena žádost o uznání pro nové 
plemeno nebo pro vznikající plemeno, může si ministerstvo vyžádat pro své 
rozhodnutí o uznání odborný posudek. Je-li požádáno o uznání pro plemeno, pro 
které je již vedena plemenná kniha nebo plemenářská evidence v zahraničí, může si 
ministerstvo pro své rozhodnutí o uznání vyžádat vyjádření zahraniční chovatelské 
organizace, která vede tuto plemennou knihu nebo plemenářskou evidenci.  

   
(4) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v tomto zákoně, rozhodne ministerstvo 

o uznání nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena. 
   
(5) Uznání ministerstva se vztahuje také na chovný cíl, šlechtitelský program, 

vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy nebo vedení plemenářské evidence  
a řád plemenářské evidence, systém kontroly vedení plemenné knihy nebo 
plemenářské evidence a na výkon odborných činností uvedených v § 8 a 11.  

   
(6) Šlechtitelský program pro ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata musí 

obsahovat minimální okruh vlastností a znaků, které se sledují u jednotlivých plemen 
vyjmenovaných hospodářských zvířat, postupy provádění kontroly užitkovosti, 
výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování, minimální okruh 
vlastností a znaků, pro které se odhaduje plemenná hodnota, způsob a kritéria pro 
hodnocení a výběr plemeníků, plemenic, hejn drůbeže, plemenných ryb a včelstev, 
obsah dokladů o výsledku hodnocení, výběru plemeníků nebo uznání chovu, rozsah 
zjišťování známých dědičných vad a zvláštností.  

   
(7) Změna chovného cíle, šlechtitelského programu, popřípadě řádu plemenné 

knihy, podléhá rozhodnutí o uznání ministerstvem. Před provedením jakýchkoli změn 
oznámí uznané chovatelské sdružení písemně tyto změny ministerstvu. Pokud 
ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení nesdělí, že rozhodlo jinak, považují 
se tyto změny za schválené. Uznaná chovatelská sdružení informují transparentně  
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a včas chovatele zapojené do svých šlechtitelských programů o těchto schválených 
změnách. V případě, že nastane rozpor mezi stávajícím zněním chovného cíle, 
šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy s právními předpisy nebo přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie2), vyzve ministerstvo uznané chovatelské 
sdružení k úpravě chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné 
knihy. Uznané chovatelské sdružení do 60 dnů ode dne doručení výzvy předloží 
ministerstvu návrh na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu 
plemenné knihy. Nepředloží-li uznané chovatelské sdružení návrh na změnu 
chovného cíle, šlechtitelského programu nebo řádu plemenné knihy podle věty šesté, 
pozbývá rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení platnosti, a to dnem, kdy marně 
uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu chovného cíle, šlechtitelského programu 
nebo řádu plemenné knihy. O změnu rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení 
může uznané chovatelské sdružení požádat i z jiného důvodu než z důvodu 
uvedeného ve větě šesté. Pro řízení o změně rozhodnutí o uznání chovatelského 
sdružení platí odstavce 1 až 3 obdobně.  

  
(8) Uznané chovatelské sdružení pro ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 

je povinno:  
a) postupovat při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským 

programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou 
ročně zveřejňovat jeho výsledky, v listinné podobě, popřípadě způsobem 
umožňujícím dálkový přístup,  

b) vést plemenářskou evidenci podle řádu plemenářské evidence a evidovat  
v ní každé plemeno drůbeže, plemenných ryb a včel podle § 10 odst. 2,  

c)  kontrolovat plnění ustanovení řádu plemenářské evidence,  
d) vydávat, ověřovat a kontrolovat potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže 

a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,  
e)  evidovat a zveřejňovat dědičné vady a zvláštnosti, v listinné podobě, popřípadě 

způsobem umožňujícím dálkový přístup,  
f) zajišťovat hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat a vydávat o jeho 

výsledku doklady (§ 8 odst. 2 a § 11 odst. 4),  
g)  poskytovat pověřené osobě informace o plemenných zvířatech potřebné  

ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední 
evidence,  

h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti 
informace, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), 
potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona,  

i) zajistit, že spory, jež mohou v průběhu provádění šlechtitelských programů 
vzniknout mezi chovateli a mezi chovateli a uznaným chovatelským sdružením, 
budou řešeny v souladu s pravidly stanovenými v jednacím řádu. 
   
(9) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, pokud uznané chovatelské sdružení 

pro ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata závažným způsobem poruší důležitou 
povinnost stanovenou v tomto zákoně anebo změní-li se skutečnost rozhodná pro 
jeho uznání. Ministerstvo může zrušit rozhodnutí o uznání, pokud uznané chovatelské 
sdružení pro ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata opakovaně méně závažným 
způsobem poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně.  

   
(10) Ministerstvo rovněž zruší rozhodnutí o uznání, pokud o to uznané 

chovatelské sdružení písemně požádá.  
   
(11) Uznané chovatelské sdružení pro ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata 

má právo 
a) v rámci svých schválených šlechtitelských programů určovat a provádět tyto 

šlechtitelské programy nezávisle, pokud při tom dodrží tento zákon a všechny 
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podmínky pro jejich schválení, 
b) vyloučit chovatele z účasti na šlechtitelském programu, pokud chovatel 

nedodržuje pravidla šlechtitelského programu nebo neplní povinnosti stanovené 
v jednacím řádu nebo řádu plemenářské evidence, 

c) v případě, že umožňuje členství, kromě práva uvedeného v písmenu b) rovněž 
právo vyloučit chovatele z členství, pokud chovatel neplní povinnosti stanovené 
v jednacím řádu. 
 
(12) Vyhláška stanoví vzor žádosti o uznání osoby uvedené v odstavci 1 nebo 2 

jako uznaného chovatelského sdružení.“. 

13. § 6 včetně nadpisu zní: 
„§ 6 

Chovatelské podniky prasat 
(1) Ministerstvo na základě žádosti uzná chovatelský spolek, oprávněnou osobu 

mající udělen souhlas k výkonu odborných činností podle § 7, nebo soukromý podnik, 
který působí v uzavřených systémech produkce, anebo veřejný subjekt, jako 
chovatelský podnik prasat, pokud splňuje požadavky stanovené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 a  
a) má sídlo v České republice a 
b) prokáže, že má pro svou činnost zajištěnou osobu odborně způsobilou  

podle § 30. 
 
(2) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v tomto zákoně, rozhodne ministerstvo 

o uznání nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena.  
  
(3) Uznání ministerstva se vztahuje také na chovný cíl, šlechtitelský program, 

vedení chovného registru a řád chovného registru, systém označování zvířat, systém 
registrace rodičů, systém kontroly vedení chovného registru, na testování  
a posuzování prasat ve vlastních nebo smluvních chovech a na výkon odborných 
činností uvedených v § 8 a 11.  

 
(4) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání, pokud o to chovatelský podnik prasat 

písemně požádá.   
  
(5) Vyhláška stanoví vzor žádosti o uznání osoby uvedené v odstavci 1 jako 

chovatelského podniku prasat.“. 

14. V § 7 odstavec 4 zní: 
„(4) Kontrolu zdraví a kontrolu dědičnosti zdraví vyjmenovaných hospodářských 

zvířat zajišťují chovatelé, oprávněné osoby, uznaná chovatelská sdružení a pověřená 
osoba.“. 

15. V § 9 se odstavec 1 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 

16. V § 9 se odstavec 2 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 
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17. V § 12 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f),  
které zní: 
„f)  beranů, kozlů a hřebců zařazených do inseminace.“. 

18. V § 23 odst. 2 úvodní část ustanovení zní: 
„Každý, kdo vykonává jakoukoliv činnost spojenou s chovem, držením nebo šlechtěním 
živočichů pocházejících z akvakultury podle vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních 
požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o 
opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo provozuje rybářské oblasti vysazování a slovu, nebo drží 
vodní živočichy bez záměru jejich uvedení na trh a chovatel plemenných ryb je 
povinen“. 

19. V § 23c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až t), 
která znějí: 
„r)  plnit roli příslušného orgánu podle čl. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/1012, 
s) v případě, kdy si chovatel vyžádá průkaz koně archivovaný podle písmene i), tento 

průkaz koně před vydáním nejprve znehodnotit,  
t)  shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle 

požadavků ministerstva a zajišťovat jiné odborné činnosti podle pověření 
ministerstva.“. 

20. V § 24 odst. 5 se za slova „stanovených při“ vkládají slova „kontrole zdraví a kontrole 
dědičnosti zdraví (§ 7 odst. 4),“. 

21. V § 24 odst. 6 písm. a) se za slova „stanovené v“ vkládají slova „§ 7 odst. 4 a“. 

22. V § 24 odstavce 9 až 11 znějí: 
„(9) Zaměstnanci inspekce jsou povinni prokazovat pověření ke kontrole podle 

kontrolního řádu služebním průkazem. 
 
(10) Zaměstnanci inspekce jsou oprávněni vyžadovat poskytnutí součinnosti 

potřebné k výkonu kontroly, a to zejména předvedení vyjmenovaných hospodářských 
zvířat anebo označovaných nebo evidovaných zvířat, nebo vyžadovat jiný způsob 
umožňující jejich individuální kontrolu, dále též vyžadovat přístup k plemenným 
zvířatům, spermiím, oocytům a embryím odebraným nebo pocházejícím  
od plemenných zvířat za účelem asistované reprodukce. 

 
(11) Kontrolované osoby jsou povinny poskytnout součinnost potřebnou k výkonu 

kontroly, a to zejména 
a) předvést vyjmenovaná hospodářská zvířata anebo označovaná nebo evidovaná 

zvířata, nebo zajistit jiný způsob umožňující jejich individuální kontrolu, 
b) umožnit ověření původu vyjmenovaných hospodářských zvířat a 
c) umožnit přístup k plemenným zvířatům, spermiím, oocytům a embryím odebraným 

nebo pocházejícím od plemenných zvířat za účelem asistované reprodukce.“. 

23. V § 24 se doplňuje odstavec 12, který zní: 
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„(12) Vyhláška stanoví 
a) kritéria pro výběr a minimální počet hospodářství, v nichž musí být zkontrolováno 

plnění všech povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23  
až 23c), 

b) náležitosti a obsah kontrolního protokolu a roční zprávy o provedených kontrolách 
dodržování povinností stanovených při označování (§ 22) a evidenci (§ 23 až 23c), 

c) vzor služebního průkazu inspektora.“. 
 
24. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo čl. 43 až 46 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

25. V § 26 odst. 1 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje. 

26. V § 26 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou, doplňuje se slovo „nebo“  
a doplňuje se písmeno m), které zní: 
„m)  neposkytne kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly.“. 

27. V § 26 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo čl. 22 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

28. V § 26 odst. 12 písm. a) se za slovo „podle“ vkládají slova „odstavce 1 písm. m) nebo“. 

29. V § 27 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „nebo čl. 43 až 46 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

30. V § 27 odst. 1 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje. 

31. V § 27 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“  
a doplňuje se písmeno m), které zní: 
„m)  neposkytne kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly.“. 

32. V § 27 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „nebo čl. 22 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

33. V § 27 odst. 14 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

34. V § 27 odst. 14 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

35. V § 27 odst. 14 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 
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36. V § 27 odst. 14 se na konci textu písmene d) doplňují slova „nebo čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

37. V § 27 odst. 14 se na konci textu písmene h) doplňují slova „nebo čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

38. V § 27 odst. 14 se na konci textu písmene i) doplňují slova „nebo čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

39. V § 27 odst. 16 se na konci písmene v) slovo „nebo“ zrušuje. 

40. V § 27 se na konci odstavce 16 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až z), 
která znějí: 
„x)  v rozporu s § 23c odst. 2 písm. r) neplní působnost příslušného orgánu podle  

čl. 38 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, 
y)  v rozporu s § 23c odst. 2 písm. s) neznehodnotí průkaz koně před jeho vydáním  

z archivu, nebo 
z)  neshromažďuje údaje nebo nezajišťuje jiné odborné činnosti podle § 23c odst. 2 

písm. t).“. 

41. V § 27 odst. 19 písm. a) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a za text „písm. a)“ se 
vkládají slova „nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

42. V § 27 odst. 19 písm. b) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a za text „písm. b)“ se 
vkládají slova „nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

43. V § 27 odst. 19 písm. c) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a na konci textu písmene c) 
se doplňují slova „nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1012“. 

44. V § 27 odst. 19 písm. d) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a za text „písm. d)“ se 
vkládají slova „nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

45. V § 27 odst. 19 písm. e) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a za text „písm. e)“ se 
vkládají slova „nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

46. V § 27 odst. 19 písm. f) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a za text „písm. f)“ se vkládají 
slova „nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“. 

47. V § 27 odst. 19 písm. g) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a na konci textu písmene g) 
se doplňují slova „nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1012“. 
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48. V § 27 odst. 19 písm. h) se číslo „7“ nahrazuje číslem „8“ a na konci textu písmene h) 
se doplňují slova „nebo čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1012“. 

49. V § 27 odst. 19 se na konci textu písmene k) doplňují slova „, čl. 9 nebo 12 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012". 

50. V § 27 odstavec 20 zní: 
„(20) Chovatelský podnik prasat se dopustí přestupku tím, že  

a) nepostupuje v souladu s čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady  
(EU) 2016/1012, 

b) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků  
podle § 15 odst. 1, nebo  

c) neohlásí změny podle § 32, čl. 9 nebo čl. 12 nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/1012.“. 

51. V § 27 odst. 24 písm. a) se za slovo „podle“ vkládají slova „odstavce 1 písm. m) nebo“. 

52. V § 28 se za slova „týkající se“ vkládají slova „kontroly zdraví a kontroly dědičnosti 
zdraví (§ 7 odst. 4),“. 

53. V § 30 odst. 1 se za text „5 odst. 1“ vkládá text „ , § 5 odst. 2“ a text „písm. a)“ se 
nahrazuje textem „písm. b)“. 

54. V § 31 se text „[§ 6 odst. 6 písm. b) a § 7]“ nahrazuje textem „(§ 7)“. 

55. V § 33 se text „§ 5 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 12“, text „§ 6 odst. 9“ nahrazuje 
textem „§ 6 odst. 5“, text „§ 9 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 9 odst. 2“,  
text „§ 24 odst. 11“ nahrazuje textem „§ 24 odst. 12“ a text „§ 30 odst. 10“ nahrazuje 
textem „§ 30 odst. 11“. 

Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 

 Povinnost ověřovat původ u beranů, kozlů a hřebců zařazených do inseminace podle 
§ 12 odst. 3 tohoto zákona se nevztahuje na berany, kozly a hřebce narozené přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

 
 
 

Čl. III 

Účinnost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNATYJ2Y2I)



 

10 
 

 

 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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