
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky, čj. 28860/2017-MZE-12152, ze dne 15. září 2017, s termínem dodání stanovisek do 9. října 2017, 
vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
financí 
 

Doporučující připomínky: 
1. V Předkládací zprávě a v Odůvodnění je 

zmíněno, že novela zákona č. 326/2004 
Sb. byla schválena Parlamentem ČR 
(sněmovní tisk č. 862). Sněmovní tisk č. 
862, resp. daný zákon již byl 19. 9. 2017 
vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 104 
pod číslem 299/2017 Sb. Doporučujeme 
zmíněný text Předkládací zprávě a 
Odůvodnění v tomto ohledu aktualizovat. 

Akceptováno. 

2. K Čl. II - doporučujeme slova "podle 
dosavadních právních předpisů se považují 
za označené podle této vyhlášky" nahradit 
slovy "podle vyhlášky č. 136/2004 Sb. ve 
znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky se považují za 
označené podle vyhlášky č. 136/2004 Sb. 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
této vyhlášky". 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1. K nadpisu 
Doporučujeme nadpis navrhovaného 
právního předpisu uvést do souladu s čl. 33 
odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády. 

Akceptováno. 
 

2. K úvodní větě 
Doporučujeme zde uvedenou legislativní 
zkratku „(dále jen „zákon“)“ uvést za slovy „a 
zákona č. 60/2017 Sb. 

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka byla vypuštěna. 

3. K čl. I - K úvodní větě 
Upozorňujeme, že ve výčtu novel vyhlášky 
č. 136/2004 Sb. chybí vyhláška č. 5/2016 
Sb. Doporučujeme doplnit. 

Akceptováno. 
 

4. K čl. I - K bodu 9 
V úvodní části textu bodu novely 
doporučujeme vypustit písmeno „V“. 

Akceptováno. 
 

5. K čl. I - K bodu 9  
V § 56 odst. 5 doporučujeme za slovy „v 
příloze č. 10“ doplnit slova „k této vyhlášce“. 
Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v 
bodě 21 (§ 80a odst. 3). 

Vysvětleno. 
Jelikož vyhláška v platném znění tuto formulaci 
nepoužívá, považujeme za vhodné nedoplňovat. 
 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

1. K novelizačnímu bodu 2 
Z důvodu větší přehlednosti předpisu 
doporučujeme uvést text novelizačního 
bodu za slovem „zní:“ na samostatném 
řádku. 

Akceptováno. 
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 2. K novelizačnímu bodu 4 
Doporučujeme prověřit, zda se v případě 
ustanovení § 26 odst. 2 nejedná o 
kumulativní výčet a případně ho upravit 
podle čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády, který říká, že v případě více 
možností, které musejí být splněny 
současně, se mezi ně vloží čárky a mezi 
poslední dvě možnosti se vloží slovo „a“, 
před nímž se nepíše čárka. Podobně 
doporučujeme upravit taktéž ustanovení § 
56 odst. 2. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  K novelizačnímu bodu 9 
V textu novelizačního bodu doporučujeme v 
souladu s čl. 58 odst. 2 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády zrušit slovo 
„V“.  

Akceptováno. 
 
 

4.  Dále doporučujeme v ustanovení § 56 odst. 
1 upravit odkaz na poznámku pod čarou v 
souladu s článkem 45 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády, tedy umístit odkaz na 
poznámku pod čarou za část ustanovení, 
které se poznámka pod čarou týká, a to 
před interpunkční znaménko. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 

 5. Rovněž upozorňujeme, že podle § 77 odst. 
1 občanského zákoníku se jménem člověka 
rozumí „jeho osobní jméno a příjmení, 
popřípadě jeho další jména a rodné 
příjmení, která mu podle zákona náležejí”. 
Pro zachování terminologické jednoty 
právního řádu doporučujeme příslušná 
ustanovení v § 56 odst. 2 písm. a) a § 56 
odst. 4 upravit tak, aby obsahovala pouze 
obecný termín „jméno“. 

Akceptováno. 
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6. Dále doporučujeme v souladu s čl. 45 odst. 
2 Legislativních pravidel vlády doplnit za 
slova „v příloze č. 10“ slova „k této 
vyhlášce“. Podobně doporučujeme upravit 
také ustanovení § 80a odst. 1, 2 a 3. 

Vysvětleno. 
Jelikož vyhláška v platném znění tuto formulaci 
nepoužívá, považujeme za vhodné nedoplňovat. 
 

7. K novelizačnímu bodu 13 - Upozorňujeme, 
že změnu uvedenou v novelizovaném textu 
provádíte v platném znění taktéž  
v ustanovení § 57 odst. 2. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

1.  K názvu návrhu 
Vzhledem k tomu, že byla vyhláška  
č. 136/2004 Sb. již vícekrát novelizována, 
doporučujeme na konci názvu návrhu 
doplnit slova „,ve znění pozdějších 
předpisů“. 

Akceptováno. 

2.  K úvodní větě čl. I 
Doporučujeme nahradit slova „a vyhlášky č. 
64/2013 Sb.“ slovy „, vyhlášky č. 64/2013 Sb. 
a vyhlášky č. 5/2016 Sb.“, neboť ve výčtu 
novel vyhlášky č. 136/2004 Sb. schází 
poslední z nich. 

Akceptováno. 

3. K čl. I bodům 4 a 5 a 15 až 17 (§ 26 odst. 2 
a § 59) 
V případě shora uvedených novelizačních 
bodů doporučujeme jejich sloučení a 
koncipování dle schématu „V § 26 odstavec 
2 / § 59 zní:“, jelikož toto legislativně 
technické řešení považujeme vzhledem 
k rozsahu činěných změn za vhodnější a 
přehlednější. 

Akceptováno. 
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4. K čl. I bodům 4, 9, 16 a 28 [§ 26 odst. 2 
písm. b), § 56 odst. 3, § 59 písm. b) 
úvodní část ustanovení a příloha č. 10] 
V zájmu dosažení terminologické 
jednotnosti doporučujeme výskyty slova 
„zvíře/zvířat“ v navrhovaných ustanoveních 
nahradit slovem „běžec/běžců“, a to 
s odkazem na body 10 a 13 až 15, v nichž 
se tato pojmová změna provádí. 

Akceptováno. 
 

5.  K čl. I bodu 11 (§ 57 odst. 2 až 5) 
Doporučujeme revidovat, zda v odstavcích 
nově označených jako odstavce 2 až 5 není 
třeba vzhledem ke koncepčním změnám § 
57 provést ještě některé další úpravy. 
Například odstavec 3 již podle našeho 
názoru nemůže začínat slovy „Údaje 
uvedené v odstavci 2“, jelikož původní 
odstavec 2 je návrhem vypuštěn. 

Akceptováno. 

6.  K čl. I bodu 15 (§ 59 úvodní část 
ustanovení) 
Domníváme se, že nahrazení slova „zvířat“ 
slovy „běžců v hospodářství“ je nesprávné, 
jelikož v § 59 je upraven právě registr zvířat 
podle § 58 odst. 1 písm. b), nikoli registr 
běžců v hospodářství (ten je upraven v § 
56). Doporučujeme proto část 
novelizačního bodu, týkající se předmětné 
změny, pro nadbytečnost vypustit. 

Akceptováno. 
V registru zvířat se pro každý kus běžců běžce 
kromě údajů uvedených v § 29 eviduje: … 
  

7.  K čl. I bodu 21 (nadpis § 80a) 
S ohledem na textaci § 80a odst. 2 a 3, § 
81 odst. 2 a přílohy č. 16 doporučujeme 
v rámci terminologického sjednocení 
nahradit slova „založení nebo zrušení“ 
slovem „umístění“. 

Akceptováno jinak. 
Doplněno slovo „umístění“. 
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8.  K čl. I bodu 24 [§ 82 písm. h)] 
Doporučujeme revidovat navrhované 
ustanovení z hlediska užitého pojmosloví, 
neboť jsme toho názoru, že právnická 
osoba nemůže být z podstaty věci 
„cizincem“. Tomuto závěru nasvědčuje  
i fakt, že příslušná příloha č. 15 obsahuje 
dle návrhu pouze kolonky „číslo dokladu 
totožnosti“ a „stát“, tedy údaje týkající se 
fyzických osob. 

Neakceptováno. 
Ustanovení upraveno podle připomínky Ministerstva 
vnitra viz připomínka č. 2. 
 

9.  K čl. II 
Konstatujeme, že přechodné ustanovení 
není možno koncipovat navrhovaným 
způsobem, jelikož „tato vyhláška“, tedy 
novela vyhlášky č. 136/2004 Sb., nemá 
samostatnou normativní existenci. Z toho 
důvodu doporučujeme přechodné 
ustanovení přepracovat např. následujícím 
způsobem: „Běžci označení podle vyhlášky 
č. 136/2004 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky,  
se považují za označené podle vyhlášky  
č. 136/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 
nabytí účinnosti ustanovení čl. I bodů 1  
až 18, 27 a 28 této vyhlášky.“ 

Akceptováno. 

10. K čl. III 
Upozorňujeme, že příslušná novela zákona 
o rostlinolékařské péči (z. č. 299/2017 Sb.) 
nabyde oproti tvrzení předkladatele 
účinnosti teprve 1. prosince 2017, pročež 
doporučujeme stanovit účinnost návrhu 
k tomuto datu. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 
školství mládeže  
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra  
 

Doporučující připomínky: 
 
1.  K čl. I bodu 9 – k § 56 odst. 3: 

V souladu s § 26 odst. 2 vyhlášky obsahuje 
známka sloužící k označení běžce 
identifikační číslo příslušného jedince. 
Dáváme na zvážení, zda by v registru 
běžců nemělo být povinně evidováno i 
identifikační číslo běžce (jako tomu je ve 
stávající právní úpravě). 
Obdobnou připomínku pak vztahujeme i 
k novelizačnímu bodu 16, tj. k § 59 písm. 
a). 

Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava označování běžců spočívá 
v upuštění od individuálního označování a přechodu 
na označování skupinové. Jedinec tak nebude mít 
přiděleno unikátní identifikační číslo (jako je tomu i 
nadále u skotu, ovcí, koz a koní), ale ponese pouze 
kód odpovídajícímu místu narození/vylíhnutí (jako je 
tomu u prasat a farmové zvěře). Z tohoto důvodu 
není nadále možné v databázi zaznamenávat 
individuální identifikační čísla. 

2.  K čl. I bodu 24 – k § 82 písm. g) a h): 
Doporučujeme předkladateli, aby se 
inspiroval stávajícím § 29 odst. 2 písm. a)  
bodem 2. vyhlášky a identifikaci cizinců 
v registru chovatelů včel koncipoval 
obdobně. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo dle požadavku upraveno. 
 

Připomínky legislativně technické a 
formálního charakteru: 
 
3.  K čl. I – k úvodní větě: 

Upozorňujeme, že vyhláška č. 136/2004 
Sb. byla měněna i vyhláškou č. 5/2016 Sb., 
a proto ji navrhujeme ve výčtu relevantních 
znění doplnit. 

Akceptováno. 
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4.  K čl. I bodu 4 – k § 26 odst. 2 písm. b): 
Doporučujeme i v tomto ustanovení 
zohlednit na jiných místech realizovanou 
formulační změnu, kdy se již nehovoří o 
zvířeti obecně, ale o běžci. 

Akceptováno. 

5. K čl. I bodu 9 – k § 56 odst. 3 písm. b) 
bodu 3.: 
Navrhujeme slova „ze třetích zemí“ uvést 
v singuláru. 

Akceptováno. 

6.  K čl. I bodu 16 – k § 59 písm. b) bodu 3.: 
Doporučujeme dotčené ustanovení 
sjednotit s § 56 odst. 3 písm. b) bodem 3. a 
za slovo „vyvezené“ doplnit slova „ze třetí 
země“. 

Akceptováno. 

7.  K čl. I bodu 21 – k § 80a odst. 1 a 2: 
Navrhujeme v obou odstavcích doplnit za 
slova „V případě“ čárku. 

Akceptováno. 

8.  K čl. III – k účinnosti: 
Předkladatel uvádí, že účinnost byla 
navržena tak, aby byla zajištěna potřebná 
návaznost na předmětnou novelu zákona o 
rostlinolékařské péči, tj. zákon č. 299/2017 
Sb. Doporučujeme ustanovení upravit a 
účinnost z 1. listopadu 2017 posunout až 
na 1. prosinec 2017, kdy nabývá účinnosti 
uvedená novela zákona o rostlinolékařské 
péči. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního 

Bez připomínek.  
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prostředí 
Úřad vlády-
Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající 
se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Navrhovaná úprava je v plně v kompetenci 
členských států. Předmětné úpravy se však 
mohou dotýkat ustanovení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Nad rámec hodnocení slučitelnosti s právem 
EU, které je obsaženo v odůvodnění, 

Neakceptováno. Vysvětleno. 
Nejedná se o technickou překážku obchodování, ale 
o podmínku chovu na území ČR. 
Navrhovaná úprava nebrání obchodování 
s ostatními členskými zeměmi, jedná se pouze o 
národní podmínku vedoucí k nadstandardní úrovni 
veterinární bezpečnosti. 
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navrhujeme, aby předkladatel vyhodnotil, zda 
návrh nepředstavuje tzv. technický předpis dle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535, z čehož by vyplývala povinnost 
notifikovat návrh Evropské komisi. Pokud by 
směrnice byla relevantní, bylo by také nutno do 
návrhu doplnit odkaz na uvedenou směrnici 
v souladu s čl. 48 odst. 7 LPV, resp. čl. 5 této 
směrnice. 
 
Výše uvedené považujeme za relevantní, 
neboť návrh se týká problematiky, která 
v minulosti byla notifikována dle výše uvedené 
směrnice, resp. její předchůdkyně, směrnice 
98/34/ES. 
 
Závěr: 
Návrh přímo nezapracovává právo EU a 
není s právem EU v rozporu. 
Otázku technické notifikace požadujeme 
vyjasnit. 

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský 
úřad 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 

 Doporučujeme v čl. III za slovo „výjimkou“ Akceptováno. 
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úřad 
 

vložit slova „ustanovení čl. I“.   
 
Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 53 odst. 1 písm. c) bodu 2 
Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) 
platí, že ustanovení o nabytí účinnosti takto 
zní, pokud se pro některá ustanovení 
stanovuje dělená účinnost. 

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 

Bez připomínek.  
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zemědělský 
Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Rybářské 
sdružení České 
republiky 

1. K § 2 
Do § 2 Základní pojmy navrhujeme „pro 
účely této vyhlášky se rozumí“ doplnit „písm. 
m) neplemennou rybou živočichové 
pocházející z akvakultury vnímaví 
k nákazám*“   
* odkaz na § 23 odst. 2 zákona č. 154/2000 
Sb. 
Tato připomínka je doporučující. 
 
Odůvodnění: 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 

Akceptováno. 
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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.   

 
2. Rybářské sdružení ČR souhlasí a plně 

podporuje vypuštění § 77 odst. 5 
(novelizační bod č. 19), jelikož se jedná o 
duplicitu a dvojí povinnost souběžně 
s veterinárními předpisy (§ 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). 

 
V Praze dne 18. prosince 2017 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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