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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 

 
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 (dále jen „návrh novely vyhlášky“), je 
předkládán na základě Plánu přípravy vyhlášek Ministerstva zemědělství na rok 2017, a to 
bez požadavku na zpracování závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. 
 
Předkládaný návrh novely vyhlášky zejména: 
1) Reaguje na novelu zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která byla vyhlášena ve Sbírce 
zákonů pod číslem 299/2017 Sb. 
 
Při projednávání návrhu novely zákona v Zemědělském výboru Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky byly přijaty pozměňovací návrhy (usnesení č. 156  
ze dne 19. dubna 2017), kterými byla navržena změna § 51 zákona o rostlinolékařské 
péči. Tato úprava se již nezabývá umístěním včelstev v krajině.  
 

 Informace o umístění stanovišť evidovaných podle návrhu novely vyhlášky budou 
k dispozici osobám aplikujícím přípravky nebezpečné či zvláště nebezpečné pro včely 
(tak, jak je nově definováno v § 51 novely zákona o rostlinolékařské péči č. 299/2017 Sb.) 
prostřednictvím evidence objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona  
č. 252/1997 Sb. o zemědělství. 

 
2) V oblasti evidence stanovišť včelstev je návrhem novely vyhlášky zavedena  

v § 80a možnost zaevidování nového stanoviště i v průběhu roku oproti dosavadní praxi, 
kdy bylo možné zaevidovat stanoviště pouze ke dni 1. září.  
 

3) Návrhem novely vyhlášky dále dochází ke zjednodušení systému označování a evidence 
běžců (tedy pštrosa dvouprstého, nandu pampového a emu hnědého) a ke zpřesnění těch 
ustanovení vyhlášky, kde na základě poznatků z praxe vyplynul nejednoznačný výklad 
těchto ustanovení.  
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh je v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, k jehož provedení se navrhuje. 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie, s legislativními záměry a s návrhy předpisů Evropské unie 
 
Předložený návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 
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Vzhledem k tomu, že novelizovaná ustanovení nejsou součástí komunitárního práva je 
možné návrh hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. 

 
Předkládaný návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie  
a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (například zásada právní jistoty, 
proporcionality a zákazu diskriminace). 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
V zákoně o rostlinolékařské péči je nově  
v § 51 stanoveno, že profesionální uživatel je povinen zjistit prostřednictvím evidence 
hospodářství podle objektů určených k chovu evidovaných zvířat podle zákona  
o zemědělství informace k umístění stanovišť včelstev. Informace o umístění stanovišť 
včelstev je povinen oznámit chovatel včel podle plemenářského zákona pověřené osobě. 
 
Tímto způsobem bude prostřednictvím evidence objektů určených k chovu evidovaných 
zvířat podle zákona o zemědělství zprostředkovaná informace o dotčených jednotlivých 
stanovištích osobám aplikující přípravky nebezpečné a zvláště nebezpečné pro včely.  
 
Současná dvojkolejnost, kdy chovatel včel oznamuje svá stanoviště včel podle stávajícího 
znění ústřední evidenci včel a zároveň místně příslušnému obecnímu úřadu, je navrhovanou 
úpravou zákona o rostlinolékařské péči odstraněna a vyžaduje navrhované úpravy v textu 
stávající vyhlášky.  
 
Pro chovatele včel i nadále zůstává povinnost hlásit počty včelstev vždy k 1. září 
kalendářního roku. Nově je však umožněno, aby stávající i noví chovatelé včel mohli nahlásit 
založení či změnu stanoviště včel kdykoli v průběhu roku.  
 
Návrhem novely vyhlášky dále dochází ke zjednodušení systému označování a evidence 
běžců (tedy pštrosa dvouprstého, nandu pampového a emu hnědého) a ke zpřesnění těch 
ustanovení vyhlášky, kde na základě poznatků z praxe vyplynul nejednoznačný výklad těchto 
ustanovení. Zjednodušení systému označování a evidence běžců je změnou, která v této 
oblasti povede ke snížení administrativní zátěže chovatelů. 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
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 
 
Návrh novely vyhlášky nepředpokládá dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty. Z hlediska navrhovaného řešení jsou administrativní dopady pro chovatele včel 
zanedbatelné, přičemž navrhované řešení přispěje k lepší informovanosti o umístění 
jednotlivých stanovišť včelstev. Zjednodušení systému označování a evidence běžců je 
změnou, která v této oblasti povede ke snížení administrativní zátěže chovatelů. Navrhovaná 
právní úprava tedy nepředpokládá zvýšení finančních nákladů u dotčených subjektů 
a nebude mít negativní vliv na podnikatelské prostředí. Nutné úpravy v informačních 
systémech Ministerstva zemědělství budou hrazeny z již uzavřených rozvojových smluv 
k těmto informačním systémům čerpajících z rozpočtu ministerstva. 
 
Návrh nepředpokládá sociální dopady a rovněž nepředpokládá žádné dopady na rovné 
postavení mužů a žen.  
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Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí v České republice, předpokládá se, že budou 
převážně neutrální. 
 
Návrh nemá žádné negativní sociální dopady ani nemá žádné dopady 
na specifické skupiny obyvatel, na rodiny, na osoby sociálně slabé, ani na osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 
 
Návrh nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  
 
6. Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh nepředpokládá žádné dopady na rovné postavení mužů a žen, neboť neobsahuje 
žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace nebo by mělo vliv 
na rovnost mužů a žen. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Návrh nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob nakládání 
s nimi. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
10. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního 
rizika. Předkládaný návrh je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 
Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K Čl. I: 
 
K bodu 1 (§ 2 písm. m) 
Jedná se o technickou záležitost a o jasné vymezení užívaných pojmů pro účely evidence 
neplemenných ryb. V zákoně č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci 
hospodářských zvířat, v platném znění, se pro neplemenné ryby (a pro ostatní živočichy 
v akvakultuře) používá za účelem sjednocení terminologie s předpisy EU a tuzemskými 
veterinárními předpisy „živočichové pocházející z akvakultury“. V případě vyhlášky  
č. 136/2004 Sb. se ale již hovoří o „neplemenných rybách“, přičemž se tímto termínem myslí 
totéž, jako v případě zákona, tzn. živočichové z akvakultury vnímaví k nákazám. Kvůli těmto 
terminologickým nesrovnalostem dochází k obtížné orientaci a nejednoznačnosti pojmů 
v několika právních předpisech, řešících obdobnou problematiku. Zároveň je pojem 
„neplemenné ryby“ mezi chovateli široce ustálen, všeobecně znám a není vhodné (včetně 
vzoru formuláře registračního lístku chovatele – příloha č. 6 a vzoru formuláře k hlášení 
počtu neplemenných ryb – příloha č. 14) jej měnit nebo dále nahrazovat jinými pojmy.   
 
  
K bodům 2 až 8, 10 až 18, 27 a 28 (§ 7, § 25, § 26, § 27, § 56, § 57, § 58, § 59, § 61, 
příloha č. 5 a 10): 
Jedná se o změnu způsobu označování a evidence běžců, která zasahuje do označování, 
vedení stájového registru, hlášení a vlastní databáze. Povinnosti pro chovatele běžců nově 
budou na úrovni chovatelů zvěře ve farmovém chovu. 
 
 
K bodu 9 (§ 39 odst. 7) 
Jedná se o zpřesnění povinnosti pro předávání průvodního listu skotu obdobně, jak je 
uvedeno ve stávajícím odstavci 8. 
 
 
K bodu 19 (§ 77 odst. 5) 
Navrhuje se úplné vypuštění ustanovení § 77 odst. 5 vyhlášky (povinnost hlášení 
přemístění/dovozu neplemenných ryb pověřené osobě) z důvodu duplicity s ustanovením  
§ 8 odst. 3 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, které stanovuje povinnost oznamovat přemisťování živočichů 
pocházejících z akvakultury prostřednictvím integrovaného počítačového veterinárního 
systému určeného orgány Unie. 
 
 
K bodům 20 až 26, 29 a 30 (§ 80, § 80a, § 81, § 82, § 83, příloha č. 15 a 16): 
Pro chovatele včel i nadále zůstává povinnost hlásit počty včelstev vždy k 1. září 
kalendářního roku. Nově je umožněno, aby stávající i noví chovatelé včel mohli založit 
stanoviště včel kdykoli v průběhu roku.  
 
Tímto způsobem bude prostřednictvím evidence objektů určených k chovu evidovaných 
zvířat podle zákona o zemědělství zprostředkovaná informace o dotčených jednotlivých 
stanovištích osobám aplikující přípravky nebezpečné a zvláště nebezpečné pro včely. 
Současná dvojkolejnost, kdy chovatel včel oznamuje svá stanoviště včel podle stávajícího 
znění ústřední evidenci včel a zároveň místně příslušnému obecnímu úřadu, je navrhovanou 
úpravou zákona o rostlinolékařské péči odstraněna a vyžaduje navrhované úpravy v textu 
stávající vyhlášky. Tento návrh vychází ze zkušenosti, že drtivá většina chovatelů včel 
umísťuje svá včelstva na stejná místa – resp. že jsou včely chovány na stabilních 
stanovištích.  
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Předložený návrh novely vyhlášky dále umožňuje i novým chovatelům včel zaevidovat svá 
stanoviště kdykoli v průběhu roku a tímto způsobem oznámit osobám aplikující přípravky 
nebezpečné a zvláště nebezpečné pro včely nově vzniklý chov včel. O úspěšném zakreslení 
stanoviště je včelař informován podle § 3o zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství. Pro již 
evidované chovatele včel je navržen zjednodušený formulář, v praxi se počítá s tím, že 
většina chovatelů včel, kteří často umísťují svá včelstva na nová stanoviště (jedná se 
zejména o kočovná včelstva), budou využívat především elektronické formy komunikace. 
V současné době každý registrovaný chovatel včel může elektronickou cestou aktualizovat 
údaje v ústřední evidenci včel. 
 
 
K Čl. II (Přechodné ustanovení): 
Jedná se o dlouhodobou garanci, že se běžci nebudou muset přeznačovat z původního 
na nový systém označování. 
 
 
K Čl. III (Účinnost): 
S ohledem na potřebnou návaznost na ustanovení zákona o rostlinolékařské péči je účinnost 
stanovena na 1. prosince 2017.  
 
Vzhledem k tomu, že navrhovaná novela vyhlášky má dva předměty úpravy, je třeba pro oba 
stanovit správně načasovanou účinnost. Oblast chovu včel je nutné sladit s novelou zákona 
o rostlinolékařské péči a pro hladký náběh nového systému označování a evidence běžců je 
třeba stanovit pozdější datum účinnosti nových ustanovení, aby bylo možné proškolit 
chovatele. 
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