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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 
Shrnutí Závěrečné zprávy RIA 

 
1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Návrh 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 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Ministerstvo zemědělství 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 
1. 11. 2018 

Implementace práva EU: Ano: 
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 1. 11. 2018 
- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ano 

2. Cíl návrhu zákona  
Cílem návrhu zákona je adaptace plemenářského zákona na 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“) 
3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne  
Návrh nepředpokládá žádné hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty. 
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
Nepředpokládají se negativní dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne  
Nepředpokládají se žádné podstatné dopady na podnikatelské subjekty.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  
Nepředpokládají se žádné negativní dopady na územní samosprávné celky.  

3.5 Sociální dopady: Ne  
Nepředpokládají se žádné dopady do sociální sféry. 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
Nepředpokládají se žádné dopady na spotřebitele. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  
Nepředpokládají se negativní dopady na životní prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 
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3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

Nepředpokládají se žádné dopady na výkon státní statistické služby. 

3.10 Korupční rizika: Ne 

Nepředpokládá se vznik korupčních rizik. 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

Nepředpokládají se žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA 
 
 
1. Důvod předložení a cíle 
  
1.1 Název 
  
Návrh 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 (dále jen „návrh zákona“), je předkládán na základě návrhu Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2018. 
 
1.2 Definice problému 
 
Cílem návrhu zákona je adaptace plemenářského zákona na 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“). 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů byl 
od doby nabytí účinnosti do dnešního dne 14 krát novelizován, zejména z důvodu nutné 
implementace příslušných nařízení a směrnic Evropské unie vztahujících se k problematice 
šlechtění, plemenitby, označování a evidence příslušných druhů hospodářských zvířat, 
nutného souladu se změnami příbuzných zákonů a z důvodu nových poznatků z praxe. 
 
Na základě výše uvedeného vývoje legislativně zakotvené šlechtitelské a plemenářské 
činnosti v chovu hospodářských zvířat lze jednoznačně konstatovat, že současné 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, 
splňovalo ještě před přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 téměř 
všechna jeho ustanovení.  
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou: 
• Ministerstvo zemědělství,  
• Česká plemenářská inspekce, 
• uznaná chovatelská sdružení (jedná se o 24 uznaných chovatelských sdružení), 
• oprávněné osoby (jedná se o 101 oprávněných osob),  
• pověřená osoba - Českomoravská společnost chovatelů, a.s., 
• určená osoba - Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.,  
• a v neposlední řadě jsou to řádově tisíce fyzických nebo právnických osob, které 

se zabývají plemenitbou a šlechtěním vyjmenovaných hospodářských zvířat a ochranou 
genetických zdrojů zvířat. 
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1.5 Popis cílového stavu  
 
Cílem předloženého návrhu zákona je zajištění podmínek pro provádění plemenitby, 
šlechtění, označování a evidence hospodářských zvířat v České republice ve vztahu  
k implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, které nabývá 
účinnosti k 1. 11. 2018.  

 
K zajištění uvedeného cíle návrh zákona  
• zpřesňuje některá ustanovení základních pojmů,  
• rozděluje vyjmenovaná hospodářská zvířata na hlavní a ostatní, 
• v návaznosti na to pak vypouští některá ustanovení zákona vztahující se k hlavním 

vyjmenovaným hospodářským zvířatům, která by mohla být považována za duplicitní 
ve vztahu k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 a naopak zavádí 
některá ustanovení obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 
pro ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata, 

• v návaznosti na uvedené změny se upravují přestupky. 
 
Předkládaný návrh zákona provádí adaptaci plemenářského zákona na nařízení Evropské 
unie. Zároveň vzhledem k tomu, že plemenářský zákon upravuje problematiku šlechtění, 
plemenitby, označování a evidence pro všechny druhy vyjmenovaných hospodářských zvířat 
využívá předkládaný návrh zákona možnost odkazovat na příslušná ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 i pro drůbež, plemenné ryby a včely. 
 
Z důvodu implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 bylo nutné 
některá ustanovení vypustit. Vzhledem k tomu, že se tato vypouštěná ustanovení týkají 
všech vyjmenovaných hospodářských zvířat, nově se do zákona zavádí pojmy hlavní  
a ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata. Hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata  
se definují jako druhy zvířat vyjmenované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1012 a ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata jako druhy zvířat nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 nevyjmenovaná. 
 
Vypuštění, či nová úprava některých ustanovení, resp. rozdělení ustanovení podle hlavních 
a ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat se týká především § 5 při stanovování 
podmínek pro uznání chovatelských sdružení. 
 
V návaznosti na nová ustanovení v předloženém návrhu zákona se upravují i příslušná 
ustanovení Hlavy VIII Přestupky ve smyslu provázání porušení jednotlivých ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 v případě hlavních vyjmenovaných 
hospodářských zvířat a porušení jednotlivých ustanovení zákona u ostatních vyjmenovaných 
hospodářských zvířat. 
  
1.6 Zhodnocení rizika 
 
Rizika, která by byla spojena s neřešením problému, existují jednak ve věcné a rovněž 
právní rovině.  
 
Stávající právní úprava musí být adaptována na nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/1012, a to do doby nabytí jeho účinnosti, tj. do 1. 11. 2018. 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 však upravuje pouze problematiku 
šlechtění a plemenitby skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých.  Plemenářský zákon se vztahuje 
i na šlechtění a plemenitbu ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat tj. drůbeže, 
plemenných ryb a včel. Dále také upravuje problematiku označování a evidence všech 
vyjmenovaných zvířat.  
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 označuje za plemenná zvířata 
pouze čistokrevná zvířata, která jsou zapsána v hlavním oddílu plemenné knihy, na rozdíl  
od plemenářského zákona, který označuje zvířata jako plemenná, jestliže jsou zapsána  
v plemenné knize bez ohledu na zapsání do různých oddílů.  
 
Všechna plemenná zvířata podle plemenářského zákona jsou šlechtěna podle schválených 
šlechtitelských programů uznaných chovatelských sdružení. To znamená, že u těchto zvířat 
se provádí testování užitkovosti a genetické hodnocení bez rozdílu zapsání v jednotlivých 
oddílech plemenné knihy. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 stanoví 
podmínky testování užitkovosti a genetického hodnocení pouze pro zvířata, která jsou 
zapsaná v hlavním oddílu plemenné knihy. 
 
Všechny výše uvedené odlišnosti v pojmech a procesu šlechtění a plemenitby zvířat musely 
být v návrhu novely zákona zohledněny a upraveny. 
 
V návaznosti na tyto změny byla upravena i příslušná ustanovení Hlavy VIII Přestupky  
ve smyslu provázání porušení jednotlivých ustanovení nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/1012 v případě hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat a porušení 
jednotlivých ustanovení zákona u ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat. 
 
Bez provedení těchto změn v návrhu zákona by aplikace nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (EU) 2016/1012 byla velice obtížná. 
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant, které by mohly z obecného (regulatorně-technického) hlediska 
vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě nového 
legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit 
pouze legislativní formou, konkrétně návrhem zákona.  
 
2.2 Varianty věcného řešení 
 
2.2.1 Varianta 1 („nulová“) 
 
Při zachování současné právní úpravy plemenářského zákona nedojde k nutné plné 
implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012. 
 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 
 
2.2.2 Varianta 2 („příprava návrhu zákona“)  

 
Z hlediska cílů návrhu zákona je proto navrhována druhá varianta řešení výše 
identifikovaných problémů, a to zpracovat návrh 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. 
 
Jiná varianta řešení není vzhledem k cílům návrhu a k identifikovaným nedostatkům 
vyplývajících z analýzy hodnocení rizik možná a zvažována tedy nebyla. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Návrh zákona nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty.  
 
3.2 Náklady 
 
Návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní a veřejné rozpočty.  

 
Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá u podnikatelských subjektů navýšení 
administrativní zátěže.  

 
Ani u ostatních veřejných rozpočtů se v souvislosti s předloženým návrhem zákona 
nepředpokládají finanční dopady. 
 
3.3 Přínosy 
 
Hlavním přínosem návrhu zákona je zajištění adaptace plemenářského zákona na 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“) 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
S ohledem na výše uvedené je tedy žádoucí předložení návrhu novely plemenářského 
zákona k zajištění plné slučitelnosti právního řádu České republiky s nařízením 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“). 

 
 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy předložení návrhu novely 
zákona. 
 
Důvodem pro výběr varianty 2 je skutečnost, že pouze tato varianta může zajistit adaptaci 
plemenářského zákona na 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“). 
 
Varianta 1 tuto možnost nesplňuje, a proto se nedoporučuje.  
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 
Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno zákonnými prostředky 
vyplývajícími z plemenářského zákona. 
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum nových opatření bude Ministerstvo zemědělství provádět na základě sledování 
a pravidelného vyhodnocování účinnosti a funkčnosti přijatých opatření. 
 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 

 
Ministerstvo zemědělství při přípravě novely plemenářského zákona z důvodu implementace 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ustavilo v roce 2016 pracovní 
skupinu složenou ze zástupců profesních svazů chovatelů všech vyjmenovaných zvířat  
a profesních subjektů podnikajících v oblasti plemenitby a šlechtění. 
 
Navrhovaná právní úprava byla konzultována s následujícími subjekty:  
• Česká plemenářská inspekce,  
• Státní veterinární správa, 
• uznaná chovatelská sdružení – Svaz chovatelů holštýnského skotu, Český svaz 

chovatelů masného skotu, Svaz chovatelů prasat, Asociace svazů chovatelů koní, 
Národní hřebčín Kladruby, Svaz chovatelů ovcí a koz, Dorper asociace CZ, Česká PIC, 
Svaz chovatelů českého strakatého skotu,  

• Pověřená osoba – Českomoravská společnost chovatelů, a.s.,  
• Určená osoba - Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 
 
Zástupci těchto subjektů nesouhlasí s požadavkem na vypouštění některých ustanovení 
zákona. Vyjadřují obavu, že se zákon stane méně přehledným, což se může odrazit 
v aplikaci zákona při šlechtitelské a plemenářské práci v chovu vyjmenovaných 
hospodářských zvířat. 
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: Vít Škaryd  
Útvar: Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit - 17210 
Telefon:  221 812 041 
E-mail:   vit.skaryd@mze.cz 
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