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VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

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 
 
Ustanovení 

návrhu 
zákona 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

Poznámka 
pod čarou  

č. 1 
(novelizační 

bod 1) 

V poznámce pod čarou č. 1 se věty: „Směrnice 
Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o 
čistokrevném plemenném skotu. Směrnice Rady 
79/268/EHS ze dne 5. března 1979, kterou se 
mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném 
plemenném skotu. Směrnice Rady 87/328/EHS 
ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného 
plemenného skotu do plemenitby. Směrnice 
Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o 
zootechnických normách pro plemenná prasata. 
Směrnice Rady 89/361/EHS ze dne 30. května 
1989 o čistokrevných plemenných ovcích a 
kozách. Směrnice Rady 90/118/EHS ze dne 5. 
března 1990 o přijetí čistokrevných plemenných 
prasat do plemenitby. Směrnice Rady 
90/119/EHS ze dne 5. března 1990 o hybridech 
chovných prasat. Směrnice Rady 91/174/EHS ze 
dne 25. března 1991 o zootechnických a 
genetických podmínkách uvádění čistokrevných 
zvířat na trh a o změně směrnic 77/504/EHS a 
90/425/EHS. Směrnice Rady 94/28/ES ze dne 
23. června 1994, kterou se stanoví zásady 
zootechnických a genealogických podmínek pro 
dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze 
třetích zemí a kterou se mění směrnice 

32016R1012 
 

čl. 64  
odst. 1 

Článek 64 
Zrušení a přechodná opatření 

1. Směrnice 87/328/EHS, 88/661/EHS, 
89/361/EHS, 90/118/EHS, 90/119/EHS, 
90/427/EHS, 91/174/EHS, 94/28/ES a 
2009/157/ES a rozhodnutí 96/463/ES se 
zrušují. 
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77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu.“ 
zrušují. 

Poznámka 
pod čarou  

č. 2 
(novelizační 

bod 2) 

V poznámce pod čarou č. 2 se na konci textu 
poznámky pod čarou na samostatné řádky 
doplňují věty: „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“). Prováděcí nařízení 
Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, 
pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro 
plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty. 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým se 
doplňuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a 
formu zootechnických osvědčení vydávaných pro 
čistokrevné plemenné koňovité obsažených 
v jednotném celoživotním identifikačním dokladu 
pro koňovité.“. 

32016R1012 
 
 
 
 
 
 
 

32017R0717 
 
 
 
 
 
 

32017R1940 

čl. 64 Článek 64 
Zrušení a přechodná opatření 

1. Směrnice 87/328/EHS, 88/661/EHS, 
89/361/EHS, 90/118/EHS, 90/119/EHS, 
90/427/EHS, 91/174/EHS, 94/28/ES a 
2009/157/ES a rozhodnutí 96/463/ES se 
zrušují. 
 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze 
dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud 
jde o vzory zootechnických osvědčení pro 
plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty 
 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1940 ze dne 13. července 2017, kterým 
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a 
formu zootechnických osvědčení vydávaných 
pro čistokrevné plemenné koňovité 
obsažených v jednotném celoživotním 
identifikačním dokladu pro koňovité 

§ 1 odst. 1 
písm. a) 

(novelizační 
bod 3) 

V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „, buvolů, koní, 
oslů“ nahrazují slovy „ (Bos taurus), zebu (Bos 
indicus) a buvola indického (Bubalus bubalis), 
koní (Equus caballus), oslů (Equus asinus)“. 

32016R1012 čl. 2 odst. 1 1) „zvířetem“ domácí: 
a) skot (Bos taurus, Bos indicus a Bubalus 

bubalis),  
b) prasata (Sus scrofa), 
c) ovce (Ovis aries),  
d) kozy (Capra hircus); nebo  
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e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus); 

§ 2 odst. 1 
písm. a) bod 

1. 
(novelizační 

bod 5) 

1. hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata 
podle čl. 2 odst. 9 a 10 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“), (dále jen 
„nařízení (EU) 2016/1012“), 

32016R1012 čl. 2 odst. 3, 
9 a 10 

3) „plemenným zvířetem“ čistokrevné 
plemenné zvíře nebo hybridní plemenné 
prase; 
 
9) „čistokrevným plemenným zvířetem“ zvíře, 
které je zapsáno nebo zaevidováno a 
způsobilé k zápisu do hlavního oddílu 
plemenné knihy; 
 
10) „hybridním plemenným prasetem“ prase 
evidované v chovném registru, které je 
výsledkem plánovaného křížení nebo je 
používáno pro plánované křížení mezi: 
a) čistokrevnými prasaty různých plemen nebo 

linií;  
b) plemennými prasaty, která samotná jsou 

výsledkem křížení (hybridem) mezi 
různými plemeny nebo liniemi;  

c) plemennými prasaty patřícími do jedné 
nebo druhé kategorie uvedené v 
písmenech a) nebo b); 

§ 2 odst. 1 
písm. i) 

(novelizační 
bod 8) 

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene i) 
doplňují slova „, včetně šlechtitelských programů 
podle čl. 2 odst. 26 nařízení (EU) 2016/1012“. 

32016R1012 čl. 2 odst. 
26 

26) „šlechtitelským programem“ soubor 
systematických opatření, zejména 
zaznamenávání, selekce, plemenitba a 
výměna plemenných zvířat a jejich 
zárodečných produktů, koncipovaný a 
prováděný s cílem chránit nebo posílit 
stanovené fenotypové nebo genotypové znaky 
v cílové chovné populaci. 

§ 2 odst. 1 
písm. k) 

(novelizační 
bod 10) 

V § 2 odst. 1 se písmeno k) zrušuje. 32016R1012 čl. 2 odst. 
17  

17) „chovným registrem“:  
a) jakýkoli soubor nebo nosič dat, který vede 

plemenitbu a ve kterém jsou evidována 
hybridní plemenná prasata s údaji o jejich 
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předcích;  
b) případně jakýkoli odpovídající registr 

vedený plemenářským subjektem; 
§ 2 odst. 1 

písm. s) 
(novelizační 

bod 12) 

V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene s) 
doplňují slova „, včetně obchodu a vstupu do 
Unie podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 
2016/1012“. 

32016R1012 čl. 1 odst. 1 
písm. a) 

a) zootechnická a genealogická pravidla pro 
obchod s plemennými zvířaty a jejich 
zárodečnými produkty a pro jejich vstup do 
Unie; 

§ 2 odst. 1 
písm. t) 

(novelizační 
bod 13) 

V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se písmena t) a u), která znějí: 
„t) hlavními vyjmenovanými hospodářskými 
zvířaty druhy hospodářských zvířat uvedené v 
nařízení (EU) 2016/1012, 

32016R1012 čl. 2 odst. 1 1) „zvířetem“ domácí:  
a) skot (Bos taurus, Bos indicus a Bubalus 

bubalis),  
b) prasata (Sus scrofa),  
c) ovce (Ovis aries),  
d) kozy (Capra hircus); nebo  
e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus); 

§ 3 odst. 4 a 
5 

(novelizační 
bod 16) 

 V § 3 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí: 
„(4) 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. 

  
(5) Ministerstvo zruší rozhodnutí o uznání 

uznaného chovatelského sdružení nebo 
chovatelského podniku prasat, pokud uznané 
chovatelské sdružení nebo chovatelský podnik 
prasat závažným způsobem poruší důležitou 
povinnost oprávněné osoby k výkonu odborných 
činností podle § 7 stanovenou v tomto zákoně 
nebo v nařízení (EU) 2016/1012.“. 

32016R1012 27 odst. 1 1. Pokud se má podle šlechtitelského 
programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a 
případně podle článku 12 provádět testování 
užitkovosti nebo genetické hodnocení, 
plemenářské spolky a chovatelské podniky:  
a) provádějí toto testování užitkovosti nebo 

genetické hodnocení samy; nebo  
b) určí třetí strany, jimž je toto testování 

užitkovosti nebo genetické hodnocení 
externě zadáno. 

§ 3 
(nenoveli-

zované 
ustanovení) 

Oprávněné osoby 32016R1012 27 odst. 2 2. Členský stát nebo jeho příslušné orgány, 
pokud tak členský stát rozhodne, mohou 
rozhodnout, že k tomu, aby mohly být třetí 
strany určeny podle odst. 1 písm. b), je nutné, 
aby tyto třetí strany měly od daného 
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členského státu, nebo od jeho příslušných 
orgánů povolení k provádění testování 
užitkovosti nebo genetického hodnocení 
plemenných zvířat, pokud tyto určené třetí 
strany nejsou specificky určenými 
veřejnoprávními institucemi podléhajícími 
kontrole daného členského státu nebo jeho 
příslušných orgánů. 

§ 5 odst. 1, 
2, 4, 7 a 8 

(novelizační 
bod 16) 

§ 5 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 5 
Uznaná chovatelská sdružení 

 
(1) Ministerstvo na základě žádosti podle čl. 4 

nařízení (EU) 2016/1012 uzná chovatelský 
spolek, oprávněnou osobu mající udělen souhlas 
k výkonu odborných činností podle § 7, nebo 
veřejnoprávní instituci jako uznané chovatelské 
sdružení pro hlavní vyjmenovaná hospodářská 
zvířata, pokud splňuje požadavky stanovené v 
nařízení (EU) 2016/1012 pro plemenářský 
spolek, je právnickou osobou a prokáže, že má 
pro svou činnost dostatečný počet 
kvalifikovaného personálu podle nařízení (EU) 
2016/1012. 

 
(2) Za kvalifikovaný personál se považuje 

osoba odborně způsobilá podle § 30 odst. 1 a 10 
zákona. 

 
 (4) Uznání ministerstva podle odstavců 1 

nebo 3 se vztahuje také na šlechtitelský 
program, který obsahuje zejména chovný cíl, 
vedení plemenné knihy a řád plemenné knihy 

32016R1012 čl. 4 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 
ČÁST 1 
písm. A. 
bod 2.  

 
 
 

čl. 9 
 

Článek 4 
Uznávání plemenářských spolků a 

chovatelských podniků 
 

1. Pokud jde o čistokrevná plemenná zvířata, 
mohou chovatelská sdružení, plemenářské 
organizace nebo veřejné subjekty podat 
příslušným orgánům žádost o uznání jako 
plemenářský spolek: 
 
 
2. mít dostatečný počet kvalifikovaného 
personálu a přiměřené prostory a zařízení pro 
účinné uskutečňování svých šlechtitelských 
programů, u nichž si hodlají požádat o 
schválení podle čl. 8 odst. 3 a případně podle 
článku 12; 
  
3. Pokud příslušný orgán ve lhůtě 90 dnů ode 
dne oznámení nesdělí, že rozhodl jinak, 
považují se tyto změny za schválené 
příslušným orgánem. 
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nebo vedení plemenářské evidence a řád 
plemenářské evidence, systém kontroly vedení 
plemenné knihy nebo plemenářské evidence, 
včetně výkonu odborných činností uvedených v § 
8, 11 a 11a.  

(7) Změna chovného cíle, šlechtitelského 
programu, popřípadě řádu plemenné knihy, 
podléhá rozhodnutí o uznání chovatelského 
sdružení 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 uznané. Uznaná chovatelská 
sdružení informují transparentně a včas 
chovatele zapojené do svých šlechtitelských 
programů o těchto schválených změnách. Pro 
řízení o změně rozhodnutí o uznání 
chovatelského sdružení platí odstavce 1 až 3 
obdobně. 

 

(8) 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 
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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 
druhé, 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. Pro řízení o změně 
rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení 
platí odstavce 1 až 3 obdobně.  

§ 6 odst. 1 
až 5 

(novelizační 
bod 18) 

§ 6 včetně nadpisu zní: 
„§ 6 

Chovatelské podniky prasat 
(1) Ministerstvo na základě žádosti podle čl. 

4 nařízení (EU) 2016/1012 uzná chovatelský 
spolek, oprávněnou osobu mající udělen souhlas 
k výkonu odborných činností podle § 7, nebo 
soukromý podnik, který působí v uzavřených 
systémech produkce, anebo veřejnoprávní 
instituci, jako chovatelský podnik prasat, pokud 
splňuje požadavky stanovené nařízením (EU) 
2016/1012 pro chovatelský podnik a prokáže, že 
má pro svou činnost dostatečný počet 
kvalifikovaného personálu podle nařízení (EU) 
2016/1012. 

 
(2) Za kvalifikovaný personál se považuje 

osoba odborně způsobilá podle § 30 odst. 1 a 10 
zákona. 

 

 
 
 

32016R1012 

 
 
 

čl. 4 odst. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 
ČÁST 1 
písm. A. 
bod 2. 

 
 
 
Pokud jde o hybridní plemenná prasata, 
mohou chovatelská sdružení, plemenářské 
organizace nebo soukromé podniky, které 
provozují uzavřené systémy produkce, nebo 
veřejné subjekty podat příslušným orgánům 
žádost o uznání jako chovatelský podnik 
 
 
 
 
 
 
2. mít dostatečný počet kvalifikovaného 
personálu a přiměřené prostory a zařízení pro 
účinné uskutečňování svých šlechtitelských 
programů, u nichž si hodlají požádat o 
schválení podle čl. 8 odst. 3 a případně podle 
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(3) Uznání ministerstva podle odstavce 1 se 
vztahuje také na šlechtitelský program, který 
obsahuje zejména chovný cíl, 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, 11 a 11a.  

 
(4) Změna chovného cíle, šlechtitelského 

programu, popřípadě řádu chovného registru, 
podléhá rozhodnutí o uznání chovatelského 
podniku prasat ministerstvem. Před provedením 
jakýchkoli změn oznámí chovatelský podniku 
prasat písemně tyto změny ministerstvu. Pokud 
ministerstvo ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení 
nesdělí, že rozhodlo jinak, považují se tyto 
změny za uznané. Chovatelské podniky prasat 
informují transparentně a včas chovatele 
zapojené do svých šlechtitelských programů o 
těchto schválených změnách. Pro řízení o změně 
rozhodnutí o uznání chovatelského podniku 
prasat platí odstavec 1 obdobně. 

 
(5) 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 chovatelský 
podnik prasat k úpravě chovného cíle, 
šlechtitelského programu nebo řádu plemenné 
knihy. Chovatelský podnik prasat do 60 dnů ode 
dne doručení výzvy předloží ministerstvu návrh 
na změnu chovného cíle, šlechtitelského 

článku 12; 
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programu nebo řádu plemenné knihy. 
Nepředloží-li chovatelský podnik prasat návrh na 
změnu chovného cíle, šlechtitelského programu 
nebo řádu plemenné knihy podle věty druhé, 
pozbývá rozhodnutí o uznání chovatelského 
podniku prasat platnosti, a to dnem, kdy marně 
uplynula lhůta pro podání návrhu na změnu 
chovného cíle, šlechtitelského programu nebo 
řádu plemenné knihy. Pro řízení o změně 
rozhodnutí o uznání chovatelského podniku 
prasat platí odstavec 1 obdobně.  

 
§ 7 odst. 1 

(novelizační 
bod 20) 

V § 7 odst. 1 se slova „výkonnostní testy a 
posuzování“ nahrazují slovy „výkonnostní testy, 
kontrola dědičnosti a posuzování vlastností, 
znaků a zdraví vyjmenovaných hospodářských 
zvířat, včetně testování užitkovosti podle čl. 25 
nařízení (EU) 2016/1012“. 
 

32016R1012 čl. 25 Článek 25 
 

Metody pro testování užitkovosti a 
genetické hodnocení 

 
Pokud plemenářský spolek nebo chovatelský 
podnik nebo třetí strana určena podle čl. 27 
odst. 1 písm. b) provádí testování užitkovosti 
nebo genetické hodnocení plemenných zvířat, 
tento plemenářský spolek, chovatelský podnik 
nebo třetí strana zajistí, že toto testování 
užitkovosti nebo genetické hodnocení bude 
prováděno podle pravidel stanovených: a) v 
případě čistokrevného plemenného skotu, 
prasat, ovcí a koz a v případě hybridních 
plemenných prasat v příloze III; b) v případě 
čistokrevných plemenných koňovitých ve 
šlechtitelském programu prováděném tímto 
plemenářským spolkem, který je schválen 
podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12. 

Nadpis § 8 
(novelizační 

bod 23) 

V nadpisu § 8 se za slovo „Hodnocení“ vkládají 
slova „, genetické hodnocení“. 

32016R1012 čl. 25  Článek 25 
 

Metody pro testování užitkovosti a 
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genetické hodnocení 
 

Pokud plemenářský spolek nebo chovatelský 
podnik nebo třetí strana určena podle čl. 27 
odst. 1 písm. b) provádí testování užitkovosti 
nebo genetické hodnocení plemenných zvířat, 
tento plemenářský spolek, chovatelský podnik 
nebo třetí strana zajistí, že toto testování 
užitkovosti nebo genetické hodnocení bude 
prováděno podle pravidel stanovených: a) v 
případě čistokrevného plemenného skotu, 
prasat, ovcí a koz a v případě hybridních 
plemenných prasat v příloze III; b) v případě 
čistokrevných plemenných koňovitých ve 
šlechtitelském programu prováděném tímto 
plemenářským spolkem, který je schválen 
podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12. 

§ 8 odst. 3 
(novelizační 

bod 24) 

V § 8 odst. 3 se za slova „hodnot plemenných 
zvířat“ vkládají slova „a genetické hodnocení 
podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/1012“. 

32016R1012 čl. 25 Článek 25 
 

Metody pro testování užitkovosti a 
genetické hodnocení 

 
Pokud plemenářský spolek nebo chovatelský 
podnik nebo třetí strana určena podle čl. 27 
odst. 1 písm. b) provádí testování užitkovosti 
nebo genetické hodnocení plemenných zvířat, 
tento plemenářský spolek, chovatelský podnik 
nebo třetí strana zajistí, že toto testování 
užitkovosti nebo genetické hodnocení bude 
prováděno podle pravidel stanovených: a) v 
případě čistokrevného plemenného skotu, 
prasat, ovcí a koz a v případě hybridních 
plemenných prasat v příloze III; b) v případě 
čistokrevných plemenných koňovitých ve 
šlechtitelském programu prováděném tímto 
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plemenářským spolkem, který je schválen 
podle čl. 8 odst. 3 a případně článku 12. 

Nadpis § 9 
(novelizační 

bod 25) 

V nadpisu § 9 se za slova „Plemenné knihy“ 
doplňují slova „a chovné registry“. 

   

§ 9 odst. 1 
(novelizační 

bod 26) 

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

32016R1012 čl. 18  
odst. 2 

2. Plemenářské spolky nesmějí zamítnout 
zápis čistokrevného plemenného zvířete do 
hlavního oddílu svých plemenných knih z 
důvodu, že je již zapsáno v hlavním oddíle 
plemenné knihy téhož plemene nebo v 
případě šlechtitelského programu křížení 
odlišného plemene prováděného u 
čistokrevných plemenných zvířat druhu 
koňovitých, kterou založil jiný plemenářský 
spolek uznaný podle čl. 4 odst. 3 nebo 
plemenářský subjekt ve třetí zemi na seznamu 
stanoveném v článku 34. 

§ 9 odst. 2 
(novelizační 

bod 28) 

V § 9 se odstavec 2 zrušuje. 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako 
odstavec 2. 

32016R1012 čl. 23 Článek 23 
Evidování hybridních plemenných prasat  

v chovných registrech 
 

1. Chovatelské podniky na žádost svých členů 
zaevidují ve svém chovném registru každé 
hybridní plemenné prase téhož plemene, linie 
nebo křížení, který splňuje požadavky 
stanovené v části 2 přílohy II.  
 
2. Chovatelské podniky neodmítnou 
zaevidovat do svých registrů plemen jakékoli 
hybridní plemenná prasata evidovaná podle 
části 2 přílohy II v chovném registru, který 
založil pro totéž plemeno, linii nebo křížení 
chovatelská podnik uznaný podle čl. 4 odst. 3 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWFBSEIF)



12 
 

v tomtéž nebo jiném členském státě. 

§ 11a 
(novelizační 

bod 30) 

Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně 
nadpisu zní: 

„§ 11a 
 

Zootechnická osvědčení 
 
Zootechnická osvědčení podle kapitoly VII 
nařízení (EU) 2016/1012 vydává uznaná 
chovatelská sdružení nebo chovatelský podnik 
prasat.“. 

32016R1012 čl. 30 Článek 30 
Vydávání, obsah a forma zootechnických 

osvědčení doprovázejících plemenná 
zvířata a jejich zárodečné produkty 

 
1. Pokud chovatelé zapojení do 
šlechtitelského programu schváleného podle 
článku 8 a případně článku 12 požadují pro 
svá plemenná zvířata nebo jejich zárodečné 
produkty zootechnická osvědčení, vydává tato 
osvědčení plemenářský spolek nebo 
chovatelský podnik provádějící daný 
šlechtitelský program.  
 
2. Zootechnická osvědčení doprovázející 
plemenná zvířata nebo jejich zárodečné 
produkty vydávají pouze:  
a)plemenářské spolky nebo chovatelské 

podniky schválené podle článku 8 a 
případně článku 12 provádějící šlechtitelské 
programy pro tato plemenná zvířata;  

b) příslušné orgány podle čl. 8 odst. 3 nebo 
případně čl. 12 odst. 2 písm. a), pokud se 
tak tyto orgány rozhodnou; nebo  

c) plemenářské subjekty zapsané na seznamu 
podle článku 34, které provádějí 
šlechtitelské programy pro tato plemenná 
zvířata. 

 
3. Plemenářské spolky nebo chovatelský 
podniky zajistí včasné předání zootechnických 
osvědčení. 
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4. Pokud jsou prodávána plemenná zvířata 
zapsaná v plemenné knize vedené 
plemenářským spolkem nebo evidovaná v 
chovném registru vedeném chovatelským 
podnikem nebo jejich zárodečné produkty a 
pokud tato plemenná zvířata nebo potomstvo 
z jejich zárodečných produktů mají být 
zapsána nebo evidována v jiné plemenné 
knize nebo v chovném registru, musí tato 
plemenná zvířata nebo zárodečné produkty 
doprovázet zootechnické osvědčení. Toto 
zootechnické osvědčení vydá plemenářský 
spolek nebo chovatelský podnik, který daná 
plemenná zvířata nebo jejich zárodečné 
produkty odesílá a který vede příslušnou 
plemennou knihu nebo chovný registr, v nichž 
jsou tato plemenná zvířata zapsána nebo 
evidována.  
 
5. Pokud jsou do Unie přivezena plemenná 
zvířata zapsaná v plemenné knize nebo 
evidovaná v chovném registru vedeném 
plemenářským subjektem uvedeným na 
seznamu podle článku 34 nebo jejich 
zárodečné produkty a pokud tato plemenná 
zvířata nebo potomstvo z těchto zárodečných 
produktů má být zapsáno do plemenné knihy 
vedené plemenářským spolkem nebo 
evidováno v chovném registru vedeném 
chovatelským podnikem, musí tato plemenná 
zvířata nebo jejich zárodečné produkty 
doprovázet zootechnické osvědčení. Toto 
zootechnické osvědčení vydá plemenářský 
subjekt na seznamu podle článku 34, který 
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vede plemennou knihu nebo chovný registr, 
ve kterých jsou tato plemenná zvířata zapsána 
nebo evidována, nebo úřední subjekt třetí 
země odeslání.  
 
6. Zootechnická osvědčení uvedená v 
odstavcích 4 a 5: 
a)  obsahují údaje stanovené v příslušných 

částech a kapitolách přílohy V;  
b)  odpovídají příslušným vzorům 

zootechnických osvědčení, jež jsou 
stanovena v prováděcích aktech přijatých 
podle odstavce 10.  

 
7. Plemenářský spolek nebo plemenářský 
subjekt, jenž provádí testování užitkovosti 
nebo genetické hodnocení nebo obojí v 
souladu se svým šlechtitelským programem, 
nebo v případě plemenářského spolku zadává 
tyto činnosti externě třetím stranám podle čl. 
27 odst. 1 písm. b), v zootechnickém 
osvědčení vydaném pro čistokrevné plemenné 
zvíře nebo jeho zárodečné produkty uvedou: 
a) výsledky daného testování užitkovosti; 
b) aktuální výsledky daného genetického 

hodnocení; a  
c) genetické vady a genetické zvláštnosti ve 

vztahu k příslušnému šlechtitelskému 
programu, které má dané plemenné zvíře 
nebo dárci daných zárodečných produktů.  

 
8. Chovatelský podnik nebo plemenářský 
subjekt, jenž provádí testování užitkovosti 
nebo genetické hodnocení nebo obojí v 
souladu se svým šlechtitelským programem, 
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nebo v případě chovatelského podniku zadává 
tyto činnosti externě třetím stranám podle čl. 
27 odst. 1 písm. b), uvede, pokud to jeho 
šlechtitelský program vyžaduje, v 
zootechnickém osvědčení vydaném pro 
hybridní plemenná prasata nebo jejich 
zárodečné produkty:  
a)  výsledky daného testování užitkovosti;  
b)  aktuální výsledky daného genetického 

hodnocení; a  
c)  genetické vady a genetické zvláštnosti ve 

vztahu k příslušnému šlechtitelskému 
programu, které má dané plemenné zvíře 
nebo dárci daných zárodečných produktů.  

 
9. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 61 
pokud jde o změnu obsahu zootechnických 
osvědčení stanoveného v příloze V s cílem 
zohlednit:  
a) vědecký pokrok; nebo  
b) technický vývoj; nebo  
c) fungování vnitřního trhu; nebo  
d) potřeby zachování cenných genetických 

zdrojů.  
 
10. Komise přijme prováděcí akty, jimiž 
vypracuje vzory zootechnických osvědčení pro 
plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty. 
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 62 odst. 2. 

§ 12 
(novelizační 

bod 31) 

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.“. 

32016R1012 čl. 22  
odst. 1 

Článek 22 
 

Metody pro ověřování totožnosti 
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1. Pokud je pro odběr spermatu pro umělé 
oplodnění používán čistokrevný plemenný 
skot, ovce, kozy a koňovití, plemenářské 
spolky vyžadují, aby byla tato čistokrevná 
plemenná zvířata identifikována pomocí 
analýzy jejich krevní skupiny nebo jinou 
vhodnou metodou zajišťující přinejmenším 
stejnou míru jistoty, jako je analýza DNA. 

Nadpis  
hlavy III 

(novelizační 
bod 32) 

V nadpisu hlavy III se za slovo „BUVOLŮ“ 
vkládají slova „INDICKÝCH, ZEBU“. 

32016R1012 čl. 2 odst.1 1) „zvířetem“ domácí: 
a) skot (Bos taurus, Bos indicus a Bubalus 
bubalis),  
b) prasata (Sus scrofa), 
c) ovce (Ovis aries),  
d) kozy (Capra hircus); nebo  
e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus); 

§ 15 odst. 1 
(novelizační 

bod 33) 

V § 15 odst. 1 se za slova „K plemenitbě“ 
vkládají slova „skotu, buvolů indických, zebu, 
koní, oslů, prasat, ovcí a koz“. 

32016R1012 čl. 2 odst. 1 1) „zvířetem“ domácí: 
a) skot (Bos taurus, Bos indicus a Bubalus 
bubalis),  
b) prasata (Sus scrofa), 
c) ovce (Ovis aries),  
d) kozy (Capra hircus); nebo  
e) koňovití (Equus caballus a Equus asinus); 

§ 21 odst. 1 
až 7 

(novelizační 
bod 36) 

V § 21 odstavce 1 až 7 znějí: 
 „(1) Plemenná zvířata narozená v České 
republice, násadová vejce drůbeže  
a plemenný materiál ryb a včel mohou být 
uváděny do oběhu jako plemenná, pokud  
a) jsou trvale označena nebo, jde-li o násadová 

vejce drůbeže, individuálně označena,  
s výjimkou plemenných ryb a včel,  

b) jsou provázena zootechnickým osvědčením 
s ověřením totožnosti, jedná-li se o plemenná 
zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, nebo 
potvrzením  
o původu, nejedná-li se o plemenná zvířata 

32016R1012 čl. 21, 22 a 
24 

 
 

kapitola VII 
 

Článek 21  
Přijetí čistokrevných plemenných zvířat a 

jejich zárodečných produktů do plemenitby  
 

1. Plemenářský spolek provádějící 
šlechtitelský program schválený podle čl. 8 
odst. 3 a případně článku 12 u určitého 
plemene přijme:  
a) do přirozené plemenitby jakékoli 

čistokrevné plemenné zvíře z tohoto 
plemene;  

b) k umělému oplodnění sperma odebírané z 
čistokrevného plemenného skotu, který se 
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podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, a 
c) jsou provázena osvědčením o ověření 

původu nebo o stanovení genetického typu, 
jde-li o zvířata uvedená v § 12 odst. 3 a 5, 
není-li obsaženo v zootechnickém osvědčení 
podle písmene b).  

  
(2) Plemenná zvířata narozená v jiných 
členských státech Evropské unie mohou být 
uváděna do oběhu jako plemenná, pokud jsou 
provázena zootechnickým osvědčením, jedná-li 
se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) 
bod 1, nebo potvrzením o původu dosvědčujícím 
jejich zápis v plemenné knize příslušného 
členského státu Evropské unie nebo že jsou 
způsobilá tam být zapsána, nejedná-li se o 
plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 
1, a pokud odpovídají předpisům Evropské 
unie1),2).  
  
(3) Plemenná zvířata narozená ve třetích zemích 
mohou být uváděna do oběhu jako plemenná, 
pokud jsou doprovázena zootechnickým 
osvědčením vystaveným plemenářským 
subjektem, který je na seznamu plemenářských 
subjektů podle článku 34 nařízení (EU) 
2016/1012, nebo potvrzením o původu, ze 
kterého je zřejmý jejich zápis do plemenné knihy 
nebo chovného registru, a dokladem, že budou 
zapsána do plemenné knihy nebo registru v 
České republice nebo v jiném členském státu 
Evropské unie.  
  
(4) Sperma plemenných zvířat a zvířat 
zapsaných v chovném registru vyprodukované v 

podrobil genetickému hodnocení podle 
článku 25;  

c) k umělému oplodnění sperma odebírané z 
čistokrevných plemenných prasat, ovcí a 
koz, které se podrobily testování 
užitkovosti nebo genetickému hodnocení 
podle článku 25;  

d) k umělému oplodnění sperma odebírané z 
čistokrevných plemenných koňovitých, 
kteří se v případě, že to vyžaduje příslušný 
šlechtitelský program schválený podle čl. 8 
odst. 3 a případně článku 12, podrobili 
testování užitkovosti nebo genetickému 
hodnocení podle článku 25;  

e) k přenosu embryí oocyty odebírané a 
používané pro produkci embryí in vitro a in 
vivo embryí počatých s použitím spermatu 
uvedeného v písmenech b) či c) tohoto 
odstavce, pokud byly tyto oocyty a embrya 
odebrány od čistokrevných plemenných 
zvířat z řad skotu, prasat, ovcí nebo koz, 
která se podrobila testování užitkovosti 
nebo genetickému hodnocení podle článku 
25;  

f) k přenosu embryí oocyty odebírané a 
používané pro produkci embryí in vitro a in 
vivo embryí počatých s použitím spermatu 
uvedeného v písmeni d) tohoto odstavce, 
pokud byly tyto oocyty a embrya odebrány 
od čistokrevných plemenných koňovitých, 
kteří se v případě, že to vyžaduje příslušný 
šlechtitelský program schválený podle č. 8 
odst. 3 a případně článku 12, podrobili 
testování užitkovosti nebo genetickému 
hodnocení podle článku 25;  
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inseminačních stanicích v České republice může 
být uváděno  
do oběhu, pokud na obalu spermatu jsou 
vyznačeny údaje zajišťující jeho identifikaci a 
a) je provázeno zootechnickým osvědčením 

s ověřením totožnosti, jedná-li se o plemenná 
zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, nebo  

b) je provázeno  
1. potvrzením o původu, nejedná-li se o 

plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. 
a) bod 1, nebo dokladem o původu dárce 
spermatu vystaveným zahraniční 
chovatelskou organizací, nebo jeho úředně 
ověřenou kopií,  

2. průvodním listem spermatu, a 
3. u býků, hřebců, beranů a kozlů 

osvědčením o stanovení genetického typu 
dárce spermatu. 

 
(5) Sperma plemenných zvířat a zvířat 
zapsaných v chovném registru vyprodukované 
mimo území České republiky může být uváděno 
do oběhu, pokud bylo odebráno a skladováno v 
souladu se zvláštním právním předpisem5), 
pokud na obalu spermatu jsou vyznačeny údaje 
zajišťující jeho identifikaci a 
a) je provázeno zootechnickým osvědčením 

s ověřením totožnosti, jedná-li se o plemenná 
zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, nebo  

b) je provázeno  
1. potvrzením o původu, nejedná-li se o 

plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 písm. 
a) bod 1, nebo dokladem o původu dárce 
spermatu vystaveným zahraniční 
chovatelskou organizací, nebo jeho úředně 

g) k testování samců čistokrevných 
plemenných zvířat z řad skotu, prasat, ovcí 
nebo koz sperma odebírané od 
čistokrevných plemenných zvířat, která se 
nepodrobila testování užitkovosti nebo 
genetickému hodnocení, pokud je toto 
sperma používáno výhradně pro účely 
testování těchto samců čistokrevných 
plemenných zvířat v rámci množství 
nezbytného pro to, aby mohl plemenářský 
spolek provést testy podle článku 25.  

 
2. V případě čistokrevných plemenných 
koňovitých, odchylně od odstavce 1 tohoto 
článku, může plemenářský spolek zakázat 
nebo omezit používání jedné nebo více 
technik rozmnožování zmíněných v uvedeném 
odstavci nebo používání čistokrevných 
plemenných zvířat pro jednu nebo více těchto 
technik včetně používání jejich zárodečných 
produktů, pokud jsou tento zákaz nebo 
omezení upřesněny v jeho šlechtitelském 
programu schváleném podle čl. 8 odst. 3 a 
případně článku 12.  
 
Takový zákaz nebo omezení, který je 
upřesněný ve šlechtitelském programu 
plemenářského spolku, který založil 
plemennou knihu původu daného plemene 
podle bodu 3 písm. a) části 3 přílohy I, jsou 
závazné pro šlechtitelské programy 
plemenářských spolků, které založily filiální 
plemennou knihu pro totéž plemeno podle 
bodu 3 písm. b) části 3 přílohy I.  
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ověřenou kopií,  
2. průvodním listem spermatu, a 
3. u býků, hřebců, beranů a kozlů 

osvědčením o stanovení genetického typu 
dárce spermatu. 

 
(6) Sperma plemeníků zapsaných do ústředního 
registru plemeníků může být uváděno do oběhu 
na území České republiky, pokud na obalu 
spermatu jsou vyznačeny údaje zajišťující jeho 
identifikaci a je provázeno  
a) zootechnickým osvědčením s identifikací 

zvířete v ústředním registru plemeníků, jedná-
li se o plemenná zvířata podle § 2 odst. 1 
písm. a) bod 1, nebo,  

b) potvrzením o původu dárce spermatu 
s identifikací zvířete v ústředním registru 
plemeníků, nejedná-li se o plemenná zvířata 
podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1.  

  
(7) Embrya a vaječné buňky plemenných zvířat a 
zvířat zapsaných v chovném registru mohou být 
uváděny do oběhu, pokud byly získány v 
souladu s čl. 21, 22 a 24 nařízení (EU) 
2016/1012 a s pravidly pro získání embryí a 
vaječných buněk podle jiného právního 
předpisu5), jsou na obalu označeny způsobem 
umožňujícím identifikaci embrya nebo vaječné 
buňky a je uvedena identifikace příjemkyně, 
jsou-li embrya prodávána současně s 
příjemkyní, a pokud  
a) jsou provázeny zootechnickým osvědčením 

s ověřením totožnosti, jedná-li se o plemenná 
zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1, nebo 

b) jsou provázeny potvrzením o původu, 

3. V případě ohroženého plemene může 
plemenářský spolek zakázat nebo omezit 
používání čistokrevných plemenných zvířat z 
tohoto plemene včetně používání jejich 
zárodečných produktů, pokud by toto 
používání ohrozilo zachování genetické 
rozmanitosti tohoto plemene.  
 
4. Podle odst. 1 písm. g) přijme sperma 
odebrané od samců čistokrevných 
plemenných zvířat, která jsou zapsána v 
hlavním oddílu plemenné knihy založené 
plemenářským spolkem provádějícím 
šlechtitelský program schválený podle čl. 8 
odst. 3 a případně článku 12, i jiný 
plemenářský spolek provádějící schválený 
šlechtitelský program pro totéž plemeno nebo 
jiný členský stát za týchž podmínek a s týmiž 
kvantitativními omezeními pro testování 
užitkovosti a případně genetické hodnocení, 
jaké uplatňuje u svých čistokrevných 
plemenných samců. 
 
5. Pro účely odstavců 1 a 4 jsou zárodečné 
produkty čistokrevných plemenných zvířat 
uvedených v těchto odstavcích odebírány, 
produkovány, zpracovávány a skladovány 
střediskem pro odběr nebo skladování 
spermatu nebo týmem pro odběr a produkci 
embryí schválenými pro obchod s těmito 
komoditami uvnitř Unie podle veterinárního 
práva Unie.  
 
6. Odchylně od odstavce 5 může členský stát 
povolit, aby byly odebírány, produkovány, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWFBSEIF)



20 
 

nejedná-li se o plemenná zvířata podle § 2 
odst. 1 písm. a) bod 1, nebo dokladem o 
původu, v případě přemístění z jiného 
členského státu nebo dovozu ze třetích zemí 
osvědčením  
o stanovení genetického typu, jde-li o embrya, 
obou genetických rodičů,  
nebo jde-li o vaječné buňky, genetické matky, 
a jsou provázeny průvodním listem embrya 
nebo vaječné buňky.“. 

zpracovávány a skladovány k použití na 
území tohoto členského státu zárodečné 
produkty čistokrevných plemenných zvířat ve 
středisku pro odběr nebo skladování 
spermatu, ve středisku pro odběr embryí, 
týmem pro odběr a produkci embryí nebo 
zaměstnanci se specifickou kvalifikací 
schválenými v souladu s právními předpisy 
tohoto členského státu.  
 
7. Odchylně od odst. 1 písm. b), c) a e), pokud 
je cílem šlechtitelského programu 
schváleného podle čl. 8 odst. 3 a případně 
článku 12 zachování daného plemene nebo 
zachování genetické rozmanitosti v jeho 
rámci, provádějí se testování užitkovosti nebo 
genetické hodnocení pouze tehdy, pokud je 
vyžaduje uvedený šlechtitelský program. 

 
Článek 22 

Metody pro ověřování totožnosti 
 

1. Pokud je pro odběr spermatu pro umělé 
oplodnění používán čistokrevný plemenný 
skot, ovce, kozy a koňovití, plemenářské 
spolky vyžadují, aby byla tato čistokrevná 
plemenná zvířata identifikována pomocí 
analýzy jejich krevní skupiny nebo jinou 
vhodnou metodou zajišťující přinejmenším 
stejnou míru jistoty, jako je analýza DNA.  
 
2. Pokud jsou plemenný skot, prasata, ovce, 
kozy a koňovití používaní k odběru oocytů a 
embryí a pokud jsou plemenná prasata 
používaná k odběru spermatu pro umělé 
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oplodnění, mohou plemenářské spolky a 
chovatelské podniky vyžadovat, aby tato 
plemenná zvířata byla identifikována pomocí 
jedné z metod uvedených v odstavci 1.  
 
3. Na žádost členského státu nebo evropské 
asociace pro plemenná zvířata příslušných 
druhů může Komise přijmout prováděcí akty, 
jimiž schválí metody pro ověřování totožnosti 
plemenných zvířat, pokud tyto metody zajistí 
přinejmenším stejnou míru jistoty jako analýza 
krevní skupiny těchto plemenných zvířat, s 
ohledem na technický pokrok a na doporučení 
referenčních center Evropské unie uvedených 
v článku 29, ICAR nebo Mezinárodní 
společnosti pro genetiku zvířat (ISAG). Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 62 odst. 2. 

§ 23c odst. 2 
písm. r) 

(novelizační 
bod 39) 

V § 23c se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje 
čárkou a doplňují se písmena r) až t), která znějí: 
„r)  plnit působnost příslušného orgánu podle 
čl. 38 nařízení (EU) 2016/1012, 

32016R1012 čl. 38 Článek 38 
 

Příslušné orgány provádějící šlechtitelský 
program pro čistokrevná plemenná zvířata 

 
1. Pokud v členském státě nebo na území, 
kde příslušný orgán působí, neexistuje žádná 
plemenářská organizace, chovatelské 
sdružení ani veřejnoprávní orgán provádějící 
šlechtitelský program pro čistokrevná 
plemenná zvířata z řad skotu, prasat, ovcí, 
koz nebo koňovitých, může se daný příslušný 
orgán rozhodnout, že bude provádět 
šlechtitelský program pro dané plemeno, v 
případě že:  
a) je potřeba zachovat toto plemeno nebo 

zavést toto plemeno v členském státě nebo 
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na území, kde příslušný orgán působí; 
nebo  

b) je toto plemeno ohroženým plemenem. 
 
2. Příslušný orgán, který provádí šlechtitelský 
program v souladu s tímto článkem, přijme 
nezbytná opatření s cílem zajistit, aby to 
nemělo jakékoli nepříznivé dopady na to, aby:  
a) mohly být plemenářské organizace, 

chovatelská sdružení nebo veřejnoprávní 
subjekty uznávány jako plemenářské 
spolky podle čl. 4 odst. 3;  

b) si mohly plemenářské spolky nechat 
schválit své šlechtitelské programy podle 
čl. 8 odst. 3 a případně článku 12.  

 
3. Pokud příslušný orgán provádí šlechtitelský 
program pro čistokrevná plemenná zvířata, 
musí:  
a) mít dostatek kvalifikovaného personálu a 

odpovídající prostory a zařízení k 
efektivnímu provádění daného 
šlechtitelského programu;  

b) být schopen provádět nezbytné kontroly v 
souvislosti s vedením rodokmenů 
čistokrevných plemenných zvířat 
spadajících do tohoto šlechtitelského 
programu; 

c) mít dostatečně velkou populaci 
čistokrevných plemenných zvířat a 
dostatečný počet chovatelů na 
zeměpisném území, na které se tento 
šlechtitelský program vztahuje;  

d) být schopen vytvářet, či nechat si vytvářet, 
a využívat shromážděné údaje o 
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čistokrevných plemenných zvířatech 
nezbytné k provádění daného 
šlechtitelského programu;  

e) přijmout jednací řád s cílem:  
i) upravit řešení sporů s chovateli 

zapojenými do daného šlechtitelského 
programu;  

ii) zajistit rovné zacházení s chovateli 
zapojenými do daného šlechtitelského 
programu;  

iii) stanovit práva a povinnosti chovatelů 
zapojených do daného šlechtitelského 
programu. 

4. Šlechtitelský program uvedený v odstavci 1 
obsahuje:  
a) informace o svých cílech, jimiž jsou 

zachování daného plemene, zkvalitnění 
plemene, vytvoření nového plemene, 
obnova určitého plemene nebo jakékoli 
kombinace těchto cílů;  

b) název plemene, pro které je daný 
šlechtitelský program prováděn, aby se 
zabránilo záměně s podobnými 
čistokrevnými plemennými zvířaty jiných 
plemen zapsanými v jiných existujících 
plemenných knihách;  

c) podrobné vlastnosti plemene, pro které je 
daný šlechtitelský program prováděn, 
včetně uvedení zásadních rysů;  

d) informace o zeměpisném území, na kterém 
se program provádí;  

e) informace o systému identifikace 
čistokrevných plemenných zvířat, který má 
zajistit, aby byla tato zvířata zapsána do 
plemenné knihy až poté, kdy byla 
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individuálně identifikována, a v souladu s 
veterinárními předpisy Unie o identifikaci a 
evidenci zvířat dotčených druhů;  

f) informace o systému vedení rodokmenů 
čistokrevných plemenných zvířat 
zapsaných nebo evidovaných v 
plemenných knihách nebo způsobilých k 
zápisu do nich;  

g) cíle selekce a šlechtitelské cíle 
šlechtitelského programu, včetně hlavních 
cílů šlechtitelského programu, a případně 
také podrobná hodnotící kritéria týkající se 
těchto cílů selekce čistokrevných 
plemenných zvířat;  

h) pokud šlechtitelský program vyžaduje 
testování užitkovosti nebo genetické 
hodnocení:  
i) informace o systémech používaných k 

získávání, zaznamenávání, sdělování a 
využívání výsledků testování 
užitkovosti;  

ii) informace o systému genetického 
hodnocení a ve vhodném případě o 
genomickém hodnocení čistokrevných 
plemenných zvířat;  

i) pokud byly založeny doplňkové oddíly ve 
smyslu článku 17 nebo je hlavní oddíl 
rozdělen do tříd podle článku 16, pravidla 
pro rozdělení plemenné knihy do tříd a 
kritéria nebo postupy uplatňované pro 
zápis zvířat do těchto oddílů nebo jejich 
zařazování do těchto tříd;  

j) pokud v případě čistokrevných plemenných 
koňovitých šlechtitelský program zakazuje 
nebo omezuje používání jedné nebo více 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWFBSEIF)



25 
 

reprodukčních technik nebo používání 
čistokrevných plemenných zvířat pro jednu 
nebo více reprodukčních technik podle čl. 
21 odst. 2, informace o tomto zákazu nebo 
omezení;  

k) pokud příslušný orgán externě zadává 
specifické technické činnosti při správě 
svého šlechtitelského programu třetím 
stranám, informace o těchto činnostech a 
jméno a kontaktní údaje těchto třetích 
stran.  

 
5. Pokud příslušný orgán provádí šlechtitelský 
program pro čistokrevné plemenné koňovité, 
vztahují se na něj kromě požadavků 
stanovených v odstavcích 3 a 4 také 
požadavky stanovené v bodech 1, 2, 3, 4 
písm. a) a c) a v části 3 přílohy I. 
 
6. Pokud příslušný orgán provádí šlechtitelský 
program pro čistokrevná plemenná zvířata, 
informuje tento příslušný orgán transparentně 
a včas chovatele zapojené do daného 
šlechtitelského programu o jakýchkoli 
změnách v programu.  
 
7. Pokud příslušný orgán provádí šlechtitelský 
program pro čistokrevná plemenná zvířata, 
platí obdobně články 3, 13 až 22, 25, 27, čl. 
28 odst. 2, články 30, 31, 32 a čl. 36 odst. 1. 

§ 26 a 27 
 

Navázání přestupků na nařízení (EU) 
2016/1012 

§ 26 
Přestupky fyzických osob 

a 

32016R1012 čl. 52 Článek 52 
Sankce 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. 
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§ 27 
Přestupky právnických osob a podnikajících 

fyzických osob 

Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. 

§ 26 odst. 3 
(novelizační 

bod 43) 

V § 26 se na konci textu odstavce 3 doplňují 
slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“. 

32016R1012 čl. 22 Článek 22 
Metody pro ověřování totožnosti 

 
1. Pokud je pro odběr spermatu pro umělé 
oplodnění používán čistokrevný plemenný 
skot, ovce, kozy a koňovití, plemenářské 
spolky vyžadují, aby byla tato čistokrevná 
plemenná zvířata identifikována pomocí 
analýzy jejich krevní skupiny nebo jinou 
vhodnou metodou zajišťující přinejmenším 
stejnou míru jistoty, jako je analýza DNA.  
 
2. Pokud jsou plemenný skot, prasata, ovce, 
kozy a koňovití používaní k odběru oocytů a 
embryí a pokud jsou plemenná prasata 
používaná k odběru spermatu pro umělé 
oplodnění, mohou plemenářské spolky a 
chovatelské podniky vyžadovat, aby tato 
plemenná zvířata byla identifikována pomocí 
jedné z metod uvedených v odstavci 1.  
 
3. Na žádost členského státu nebo evropské 
asociace pro plemenná zvířata příslušných 
druhů může Komise přijmout prováděcí akty, 
jimiž schválí metody pro ověřování totožnosti 
plemenných zvířat, pokud tyto metody zajistí 
přinejmenším stejnou míru jistoty jako analýza 
krevní skupiny těchto plemenných zvířat, s 
ohledem na technický pokrok a na doporučení 
referenčních center Evropské unie uvedených 
v článku 29, ICAR nebo Mezinárodní 
společnosti pro genetiku zvířat (ISAG). Tyto 
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prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 62 odst. 2. 

§ 26 odst. 12 
(novelizační 

bod 44) 

V § 26 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 
12, který zní: 

„(12) Fyzická osoba se jako kontrolovaná 
osoba dopustí přestupku tím, že neposkytne 
kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu 
kontroly podle § 24 odst. 11 nebo nařízení (EU) 
2016/1012).“. 
 

  Článek 43   Pravidla pro úřední kontroly 
 
Článek 44   Transparentnost úředních 

kontrol 
 
Článek 45    Písemné záznamy o úředních 

kontrolách 
 
Článek 46   Povinnosti provozovatelů, u 

kterých jsou prováděny 
úřední kontroly nebo jiné 
úřední činnosti 

§ 27 odst. 3 
(novelizační 

bod 48) 

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

32016R1012 čl. 22 Článek 22 
Metody pro ověřování totožnosti 

 
1. Pokud je pro odběr spermatu pro umělé 
oplodnění používán čistokrevný plemenný 
skot, ovce, kozy a koňovití, plemenářské 
spolky vyžadují, aby byla tato čistokrevná 
plemenná zvířata identifikována pomocí 
analýzy jejich krevní skupiny nebo jinou 
vhodnou metodou zajišťující přinejmenším 
stejnou míru jistoty, jako je analýza DNA.  
 
2. Pokud jsou plemenný skot, prasata, ovce, 
kozy a koňovití používaní k odběru oocytů a 
embryí a pokud jsou plemenná prasata 
používaná k odběru spermatu pro umělé 
oplodnění, mohou plemenářské spolky a 
chovatelské podniky vyžadovat, aby tato 
plemenná zvířata byla identifikována pomocí 
jedné z metod uvedených v odstavci 1.  
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3. Na žádost členského státu nebo evropské 
asociace pro plemenná zvířata příslušných 
druhů může Komise přijmout prováděcí akty, 
jimiž schválí metody pro ověřování totožnosti 
plemenných zvířat, pokud tyto metody zajistí 
přinejmenším stejnou míru jistoty jako analýza 
krevní skupiny těchto plemenných zvířat, s 
ohledem na technický pokrok a na doporučení 
referenčních center Evropské unie uvedených 
v článku 29, ICAR nebo Mezinárodní 
společnosti pro genetiku zvířat (ISAG). Tyto 
prováděcí akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 62 odst. 2. 

§ 27 odst. 14  
(novelizační 

bod 49) 

V § 27 odst. 14 se na konci textu písmen a) až d) 
a h) doplňují slova „nebo nařízení (EU) 
2016/1012“. 
 

32016R1012 
 

čl. 27 Článek 27 
 

Provádění testování užitkovosti a 
genetického hodnocení 

 
1. Pokud se má podle šlechtitelského 
programu schváleného podle čl. 8 odst. 3 a 
případně podle článku 12 provádět testování 
užitkovosti nebo genetické hodnocení, 
plemenářské spolky a chovatelské podniky:  
a)  provádějí toto testování užitkovosti nebo 

genetické hodnocení samy; nebo  
b)  určí třetí strany, jimž je toto testování 

užitkovosti nebo genetické hodnocení 
externě zadáno.  

 
2. Členský stát nebo jeho příslušné orgány, 
pokud tak členský stát rozhodne, mohou 
rozhodnout, že k tomu, aby mohly být třetí 
strany určeny podle odst. 1 písm. b), je nutné, 
aby tyto třetí strany měly od daného 

§ 27 odst. 14 
písm. i) 

(novelizační 
bod 50) 

V § 27 odst. 14 písm. i) se za text „§ 8 odst. 2 
písm. b)“ vkládají slova „nebo nařízením (EU) 
2016/1012“. 
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členského státu, nebo od jeho příslušných 
orgánů povolení k provádění testování 
užitkovosti nebo genetického hodnocení 
plemenných zvířat, pokud tyto určené třetí 
strany nejsou specificky určenými 
veřejnoprávními institucemi podléhajícími 
kontrole daného členského státu nebo jeho 
příslušných orgánů.  
 
3. Členský stát nebo jeho příslušné orgány, 
pokud tak daný členský stát rozhodne, které 
využívají odstavce 2, zajistí, aby bylo povolení 
uděleno těm třetím stranám zmíněným v 
uvedeném odstavci, které mají:  
a) prostory a zařízení nutné k provádění 

tohoto testování užitkovosti nebo 
genetického hodnocení;  

b) náležitě kvalifikovaný personál; a  
c) schopnost provádět toto testování 

užitkovosti nebo genetické hodnocení 
podle článku 25.  

 
4. Odchylně od čl. 8 odst. 4 písm. a) může 
členský stát nebo jeho příslušný orgán 
rozhodnout, že třetí strana, která má povolení 
podle odstavce 2 tohoto článku nebo je 
specificky určenou veřejnoprávní institucí 
podléhající kontrole daného členského státu 
nebo jeho příslušných orgánů podle odstavce 
2 tohoto článku, odpovídá příslušnému orgánu 
za zajištění souladu s požadavky pro takové 
externě zadávané testování užitkovosti nebo 
genetické hodnocení stanovenými v tomto 
nařízení.  
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5. Plemenářské spolky nebo chovatelské 
podniky, které provádějí testování užitkovosti 
nebo genetické hodnocení samy, nebo třetí 
strany určené plemenářským spolkem nebo 
chovatelským podnikem podle odst. 1 písm. b) 
tohoto článku nebo mající povolení od 
členského státu nebo jeho příslušného orgánu 
podle odstavce 2 tohoto článku se mohou 
samy řídit pravidly a normami stanovenými 
ICAR nebo se mohou účastnit činností 
prováděných referenčními centry Evropské 
unie podle článku 29.  
K výsledkům takové volby pravidel a norem 
nebo účasti na takových činnostech mohou 
příslušné orgány přihlížet při uznávání těchto 
plemenářských spolků nebo chovatelských 
podniků, při schvalování jejich šlechtitelských 
programů, při udělování povolení těmto třetím 
stranám nebo při provádění úředních kontrol u 
těchto provozovatelů.  
 
6. Plemenářské spolky a chovatelské podniky 
zveřejní podrobné informace o tom, kdo 
testování užitkovosti nebo genetické 
hodnocení provádí. 

§ 27 odst. 16 
písm. x) 

(novelizační 
bod 53) 

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 nařízení 
(EU) 2016/1012, 

32016R1012 čl. 38 Článek 38 
 

Příslušné orgány provádějící šlechtitelský 
program pro čistokrevná plemenná zvířata 

 
1. Pokud v členském státě nebo na území, 
kde příslušný orgán působí, neexistuje žádná 
plemenářská organizace, chovatelské 
sdružení ani veřejnoprávní orgán provádějící 
šlechtitelský program pro čistokrevná 
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plemenná zvířata z řad skotu, prasat, ovcí, 
koz nebo koňovitých, může se daný příslušný 
orgán rozhodnout, že bude provádět 
šlechtitelský program pro dané plemeno, v 
případě že:  
a) je potřeba zachovat toto plemeno nebo 

zavést toto plemeno v členském státě nebo 
na území, kde příslušný orgán působí; 
nebo  

b) je toto plemeno ohroženým plemenem. 
 
2. Příslušný orgán, který provádí šlechtitelský 
program v souladu s tímto článkem, přijme 
nezbytná opatření s cílem zajistit, aby to 
nemělo jakékoli nepříznivé dopady na to, aby:  
a) mohly být plemenářské organizace, 

chovatelská sdružení nebo veřejnoprávní 
subjekty uznávány jako plemenářské 
spolky podle čl. 4 odst. 3;  

b) si mohly plemenářské spolky nechat 
schválit své šlechtitelské programy podle 
čl. 8 odst. 3 a případně článku 12.  

 
3. Pokud příslušný orgán provádí šlechtitelský 
program pro čistokrevná plemenná zvířata, 
musí:  
a) mít dostatek kvalifikovaného personálu a 

odpovídající prostory a zařízení k 
efektivnímu provádění daného 
šlechtitelského programu;  

b) být schopen provádět nezbytné kontroly v 
souvislosti s vedením rodokmenů 
čistokrevných plemenných zvířat 
spadajících do tohoto šlechtitelského 
programu; 
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c) mít dostatečně velkou populaci 
čistokrevných plemenných zvířat a 
dostatečný počet chovatelů na 
zeměpisném území, na které se tento 
šlechtitelský program vztahuje;  

d) být schopen vytvářet, či nechat si vytvářet, 
a využívat shromážděné údaje o 
čistokrevných plemenných zvířatech 
nezbytné k provádění daného 
šlechtitelského programu;  

e) přijmout jednací řád s cílem:  
i) upravit řešení sporů s chovateli 

zapojenými do daného šlechtitelského 
programu;  

ii) zajistit rovné zacházení s chovateli 
zapojenými do daného šlechtitelského 
programu;  

iii) stanovit práva a povinnosti chovatelů 
zapojených do daného šlechtitelského 
programu. 

4. Šlechtitelský program uvedený v odstavci 1 
obsahuje:  
a) informace o svých cílech, jimiž jsou 

zachování daného plemene, zkvalitnění 
plemene, vytvoření nového plemene, 
obnova určitého plemene nebo jakékoli 
kombinace těchto cílů;  

b) název plemene, pro které je daný 
šlechtitelský program prováděn, aby se 
zabránilo záměně s podobnými 
čistokrevnými plemennými zvířaty jiných 
plemen zapsanými v jiných existujících 
plemenných knihách;  

c) podrobné vlastnosti plemene, pro které je 
daný šlechtitelský program prováděn, 
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včetně uvedení zásadních rysů;  
d) informace o zeměpisném území, na kterém 

se program provádí;  
e) informace o systému identifikace 

čistokrevných plemenných zvířat, který má 
zajistit, aby byla tato zvířata zapsána do 
plemenné knihy až poté, kdy byla 
individuálně identifikována, a v souladu s 
veterinárními předpisy Unie o identifikaci a 
evidenci zvířat dotčených druhů;  

f) informace o systému vedení rodokmenů 
čistokrevných plemenných zvířat 
zapsaných nebo evidovaných v 
plemenných knihách nebo způsobilých k 
zápisu do nich;  

g) cíle selekce a šlechtitelské cíle 
šlechtitelského programu, včetně hlavních 
cílů šlechtitelského programu, a případně 
také podrobná hodnotící kritéria týkající se 
těchto cílů selekce čistokrevných 
plemenných zvířat;  

h) pokud šlechtitelský program vyžaduje 
testování užitkovosti nebo genetické 
hodnocení:  
i) informace o systémech používaných k 

získávání, zaznamenávání, sdělování a 
využívání výsledků testování 
užitkovosti;  

ii) informace o systému genetického 
hodnocení a ve vhodném případě o 
genomickém hodnocení čistokrevných 
plemenných zvířat;  

i) pokud byly založeny doplňkové oddíly ve 
smyslu článku 17 nebo je hlavní oddíl 
rozdělen do tříd podle článku 16, pravidla 
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pro rozdělení plemenné knihy do tříd a 
kritéria nebo postupy uplatňované pro 
zápis zvířat do těchto oddílů nebo jejich 
zařazování do těchto tříd;  

j) pokud v případě čistokrevných plemenných 
koňovitých šlechtitelský program zakazuje 
nebo omezuje používání jedné nebo více 
reprodukčních technik nebo používání 
čistokrevných plemenných zvířat pro jednu 
nebo více reprodukčních technik podle čl. 
21 odst. 2, informace o tomto zákazu nebo 
omezení;  

k) pokud příslušný orgán externě zadává 
specifické technické činnosti při správě 
svého šlechtitelského programu třetím 
stranám, informace o těchto činnostech a 
jméno a kontaktní údaje těchto třetích 
stran.  

 
5. Pokud příslušný orgán provádí šlechtitelský 
program pro čistokrevné plemenné koňovité, 
vztahují se na něj kromě požadavků 
stanovených v odstavcích 3 a 4 také 
požadavky stanovené v bodech 1, 2, 3, 4 
písm. a) a c) a v části 3 přílohy I. 
 
6. Pokud příslušný orgán provádí šlechtitelský 
program pro čistokrevná plemenná zvířata, 
informuje tento příslušný orgán transparentně 
a včas chovatele zapojené do daného 
šlechtitelského programu o jakýchkoli 
změnách v programu.  
 
7. Pokud příslušný orgán provádí šlechtitelský 
program pro čistokrevná plemenná zvířata, 
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platí obdobně články 3, 13 až 22, 25, 27, čl. 
28 odst. 2, články 30, 31, 32 a čl. 36 odst. 1. 

§ 27 odst. 19 
písm. a) 

(novelizační 
bod 54) 

V § 27 odst. 19 písm. a) se číslo „7“ nahrazuje 
číslem „9“ a za text „písm. a)“ se vkládají slova 
„nebo nařízením (EU) 2016/1012“. 

32016R1012 čl. 14 Článek 14 
Práva a povinnosti plemenářských spolků 

a chovatelských podniků 
 
1. Plemenářské spolky a chovatelské podniky 
mají v rámci svých šlechtitelských programů 
schválených podle čl. 8 odst. 3 a případně 
podle článku 12 právo určovat a provádět tyto 
šlechtitelské programy nezávisle, pokud při 
tom dodrží toto nařízení a všechny podmínky 
pro jejich schválení.  
 
2. Plemenářské spolky nebo chovatelské 
podniky mají právo vyloučit chovatele z účasti 
na šlechtitelském programu, pokud tito 
chovatelé nedodržují pravidla šlechtitelského 
programu nebo neplní povinnosti stanovené v 
jednacím řádu uvedeném v bodu B odst. 1 
písm. b) části 1 přílohy I.  
 
3. Plemenářské spolky a chovatelské podniky, 
jež umožňují členství, mají kromě práva 
uvedeného v odstavci 2 rovněž právo vyloučit 
chovatele z členství, pokud tito chovatelé 
neplní své povinnosti stanovené v jednacím 
řádu podle bodu B odst. 1 písm. b) části 1 
přílohy I.  
 
4. Aniž je dotčena úloha soudů, jsou 

§ 27 odst. 19 
písm. b) 

(novelizační 
bod 55) 

V § 27 odst. 19 písm. b) se číslo „7“ nahrazuje 
číslem „9“ a za text „písm. b)“ se vkládají slova 
„nebo nařízením (EU) 2016/1012“. 

§ 27 odst. 19 
písm. c) 

(novelizační 
bod 56) 

V § 27 odst. 19 písm. c) se číslo „7“ nahrazuje 
číslem „9“ a na konci textu písmene c) se 
doplňují slova „nebo nařízením (EU) 2016/1012“. 

§ 27 odst. 19 
písm. d) 

(novelizační 
bod 57) 

V § 27 odst. 19 písm. d) se číslo „7“ nahrazuje 
číslem „9“, za text „písm. d)“ se vkládají slova 
„nebo nařízením (EU) 2016/1012“ a za slovo 
„nezkontroluje“ se vkládají slova „zootechnické 
osvědčení nebo“. 

§ 27 odst. 19 
písm. e) 

(novelizační 
bod 58) 

V § 27 odst. 19 písm. e) se číslo „7“ nahrazuje 
číslem „9“ a za text „písm. e)“ se vkládají slova 
„nebo nařízením (EU) 2016/1012“. 

§ 27 odst. 19 
písm. f) 

(novelizační 
bod 59) 

V § 27 odst. 19 písm. f) se číslo „7“ nahrazuje 
číslem „9“ a za text „písm. f)“ se vkládají slova 
„nebo nařízením (EU) 2016/1012“. 

§ 27 odst. 19 
písm. g) 

(novelizační 
bod 60) 

V § 27 odst. 19 písm. g) se číslo „7“ nahrazuje 
číslem „9“ a na konci textu písmene g) se 
doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“. 
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§ 27 odst. 19 
písm. h) 

(novelizační 
bod 61) 

V § 27 odst. 19 písm. h) se číslo „7“ nahrazuje 
číslem „9“ a na konci textu písmene h) se 
doplňují slova „nebo nařízení (EU) 2016/1012“. 

plemenářské spolky a chovatelské podniky 
primárně odpovědny za to, že spory, jež 
mohou v průběhu provádění šlechtitelských 
programů schválených podle čl. 8 odst. 3 a 
případně podle článku 12 vzniknout mezi 
chovateli a mezi chovateli a plemenářským 
spolkem nebo chovatelským podnikem, budou 
řešeny v souladu s pravidly stanovenými v 
jednacím řádu podle bodu B odst. 1 písm. b) 
části 1 přílohy I. 

§ 27 odst. 19 
písm. k) 

(novelizační 
bod 62) 

V § 27 odst. 19 se na konci textu písmene k) 
doplňují slova „,nařízení (EU) 2016/1012". 

32016R1012 čl. 9 Článek 9 
Změny schváleného šlechtitelského 

programu 
 
1. Před provedením jakýchkoli významných 
změn týkajících se požadavků uvedených v čl. 
8 odst. 3 ve svém šlechtitelském programu 
schváleném v souladu s uvedeným 
ustanovením oznámí plemenářský spolek 
nebo chovatelský podnik tyto změny 
příslušnému orgánu, který uznal plemenářský 
spolek nebo chovatelský podnik v souladu s 
čl. 4 odst. 3.  
 
2. Oznámení je třeba zaslat písemně, v 
papírové nebo elektronické podobě.  
 
3. Pokud příslušný orgán ve lhůtě 90 dnů ode 
dne oznámení nesdělí, že rozhodl jinak, 
považují se tyto změny za schválené 
příslušným orgánem.  
 
4. Plemenářské spolky a chovatelské podniky 
informují transparentně a včas chovatele 
zapojené do svých šlechtitelských programů o 
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změnách v těchto programech schválených 
podle odstavce 3. 

§ 27 odst. 20  
(novelizační 

bod 63) 

V § 27 odstavec 20 zní: 
„(20) Chovatelský podnik prasat se dopustí 

přestupku tím, že  
a) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 

nepostupuje při své činnosti v souladu se 
svým chovným cílem a šlechtitelským 
programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje 
šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho 
výsledky,  

b) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nevede 
chovný registr nebo v něm neeviduje 
plemenná zvířata,  

c) nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného 
registru podle nařízení (EU) 2016/1012,  

d) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 
nevydá, neověří nebo nezkontroluje 
zootechnické osvědčení,  

e) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 
nezajistí hodnocení vyjmenovaných 
hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho 
výsledku doklady,  

f) neposkytne informace o plemenných 
zvířatech podle nařízení (EU) 2016/1012,  

g) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu 
údaje podle nařízení (EU) 2016/1012, 

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

i) neohlásí změny podle § 32 nebo nařízení 
(EU) 2016/1012.“.  

 

32016R1012 čl. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 14 
Práva a povinnosti plemenářských spolků 

a chovatelských podniků 
 
1. Plemenářské spolky a chovatelské podniky 
mají v rámci svých šlechtitelských programů 
schválených podle čl. 8 odst. 3 a případně 
podle článku 12 právo určovat a provádět tyto 
šlechtitelské programy nezávisle, pokud při 
tom dodrží toto nařízení a všechny podmínky 
pro jejich schválení.  
 
2. Plemenářské spolky nebo chovatelské 
podniky mají právo vyloučit chovatele z účasti 
na šlechtitelském programu, pokud tito 
chovatelé nedodržují pravidla šlechtitelského 
programu nebo neplní povinnosti stanovené v 
jednacím řádu uvedeném v bodu B odst. 1 
písm. b) části 1 přílohy I.  
 
3. Plemenářské spolky a chovatelské podniky, 
jež umožňují členství, mají kromě práva 
uvedeného v odstavci 2 rovněž právo vyloučit 
chovatele z členství, pokud tito chovatelé 
neplní své povinnosti stanovené v jednacím 
řádu podle bodu B odst. 1 písm. b) části 1 
přílohy I.  
 
4. Aniž je dotčena úloha soudů, jsou 
plemenářské spolky a chovatelské podniky 
primárně odpovědny za to, že spory, jež 
mohou v průběhu provádění šlechtitelských 
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čl. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programů schválených podle čl. 8 odst. 3 a 
případně podle článku 12 vzniknout mezi 
chovateli a mezi chovateli a plemenářským 
spolkem nebo chovatelským podnikem, budou 
řešeny v souladu s pravidly stanovenými v 
jednacím řádu podle bodu B odst. 1 písm. b) 
části 1 přílohy I. 
 

Článek 9 
Změny schváleného šlechtitelského 

programu 
 
1. Před provedením jakýchkoli významných 
změn týkajících se požadavků uvedených v čl. 
8 odst. 3 ve svém šlechtitelském programu 
schváleném v souladu s uvedeným 
ustanovením oznámí plemenářský spolek 
nebo chovatelský podnik tyto změny 
příslušnému orgánu, který uznal plemenářský 
spolek nebo chovatelský podnik v souladu s 
čl. 4 odst. 3.  
 
2. Oznámení je třeba zaslat písemně, v 
papírové nebo elektronické podobě.  
 
3. Pokud příslušný orgán ve lhůtě 90 dnů ode 
dne oznámení nesdělí, že rozhodl jinak, 
považují se tyto změny za schválené 
příslušným orgánem.  
 
4. Plemenářské spolky a chovatelské podniky 
informují transparentně a včas chovatele 
zapojené do svých šlechtitelských programů o 
změnách v těchto programech schválených 
podle odstavce 3. 
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§ 27 odst. 24 
(novelizační 

bod 64) 

V § 27 se za odstavec 23 vkládá nový odstavec 
24, který zní: 

„(24) Právnická nebo podnikající fyzická 
osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí 
přestupku tím, že neposkytne kontrolujícímu 
součinnost potřebnou k výkonu kontroly podle § 
24 odst. 11 nebo nařízení (EU) 2016/1012.“. 
Dosavadní odstavec 24 se označuje jako 
odstavec 25. 
 

32016R1012 čl. 43 až 46 Článek 43   Pravidla pro úřední kontroly 
 
Článek 44   Transparentnost úředních 

kontrol 
 
Článek 45    Písemné záznamy o úředních 

kontrolách 
 

Článek 46   Povinnosti provozovatelů, u 
kterých jsou prováděny úřední kontroly 

nebo jiné úřední činnosti 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32016R1012 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“). 

32017R0717 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení 
pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty 

32017R1940 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1940 ze dne 13. 
července 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o obsah a formu zootechnických 
osvědčení vydávaných pro čistokrevné plemenné koňovité obsažených 
v jednotném celoživotním identifikačním dokladu pro koňovité 
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