
VIII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství čj. 68990/2017-MZE-12152, ze dne 12. prosince 2017, s termínem dodání stanovisek do 12. ledna 2018, vyhodnocení tohoto 
řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínka Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 1. Obecně: 

Upozorňujeme, že podle čl. II přílohy č. 5 legislativních 
pravidel vlády je třeba v textu každého návrhu zákona, 
jímž je zajišťováno přizpůsobení (adaptace) právního 
řádu České republiky ustanovením nařízení Evropské 
unie vyznačit ta ustanovení, jimiž je zajišťována 
adaptace, a to jejich podtržením, a pod tato ustanovení 
(resp. novelizační body) na levé straně uvést 
identifikační číslo (CELEX) příslušného unijního 
nařízení. 
Doporučujeme bodové znění návrhu zákona uvést do 
souladu s uvedeným požadavkem legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 
Celexy byly doplněny. 

2. K bodu 12:  
S ohledem na čl. 39 odst. 2 legislativních pravidel 
vlády doporučujeme z důvodu lepší srozumitelnosti a 
přehlednosti právního předpisu rozdělit právní úpravu 
obsaženou v navrhovaném § 5 alespoň do dvou 
samostatných paragrafů. 

Neakceptováno. 
Jedná se pouze o doporučení. 

Ministerstvo financí 
 

1. K bodu 2:  
Názvy druhů zvířat nedoporučujeme uvádět v závorce, 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno na základě připomínky 
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 neboť by takováto forma mohla vést k výkladu, že se 
jedná o taxativní výčet konkrétních druhů skotu. Jako 
vhodnější variantu doporučujeme vkládané druhy 
zvířat oddělit čárkou nebo slovem „včetně“, dle toho, 
zda je v ČR obvyklé řazení těchto druhů zvířat mezi 
skot.  
Na základě výše uvedeného navrhujeme formulovat 
znění bodu 1 následovně:  
v § 1 odst. 1 písm. a) se slovo „, buvolů“ nahrazuje 
slovy „Bos taurus, Bos indicus a Bubalus bubalis“,  
nebo  
v § 1 odst. 1 písm. a) se slovo „, buvolů“ nahrazuje 
slovy „včetně Bos taurus, Bos indicus a Bubalus 
bubalis“. 

odboru kompatibility Úřadu vlády. 

2. K bodu 12:  
V rámci § 5 odst. 1 doporučujeme dodržet stejnou 
formu jako v ustanoveních § 5 odst. 2 a § 6 odst. 1 a 
ustanovení členit pomocí písmen následovně: 
„(1) Ministerstvo na základě žádosti uzná chovatelský 
spolek, oprávněnou osobu mající udělen souhlas k 
výkonu odborných činností podle § 7, nebo veřejný 
subjekt jako uznané chovatelské sdružení pro hlavní 
vyjmenovaná zvířata, pokud splňuje požadavky 
stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/1012 a 
a) je právnickou osobou,  
b) má sídlo v České republice a  
c) má pro svou činnost zajištěny osoby odborně 

způsobilé podle § 30.“. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno na základě připomínky 
odboru kompatibility Úřadu vlády. 

3. K bodům 12 a 13 (§ 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 1): 
Navrhovaná znění ustanovení § 5 odst. 1 a 2 písm. b) 
požaduje splnění podmínky zajištění osob odborně 
způsobilých podle § 30, zatímco navrhované znění 
ustanovení § 6 odst. 1 požaduje prokázání splnění 

Akceptováno. 
Ustanovení byla sjednocena. 
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podmínky zajištění osoby odborně způsobilé podle § 
30. Doporučujeme zvážit sjednocení, popř. doplnit 
odůvodnění rozdílné dikce. 

4. K bodu 21:  
V souladu s čl. 58 odst. 7 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme slovo „slova“ za slovem „vkládají“ 
nahradit slovem „text“. 

Akceptováno. 

5. Platné znění, k bodu 26 (§ 26 odst. 1 písm. l) a m) ): 
Podle bodu 26 materiálu se na konci odstavce 
doplňuje slovo „nebo“, v platném znění však slovo 
„nebo“ není doplněno.  
Za textem „m)“ doporučujeme doplnit mezeru. 

Akceptováno. 

6. K přechodnému ustanovení: 
Přechodné ustanovení, doporučujeme formulovat 
následovně:  
„Povinnost ověřovat původ u beranů, kozlů a hřebců 
zařazených do inseminace podle § 12 odst. 3 zákona 
č. 150/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona se nevztahuje na berany, 
kozly a hřebce narozené přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ 

Akceptováno. 
 

7. K důvodové zprávě: 
Doporučujeme zvážit zkrácení prvních pěti stránek 
v Důvodové zprávě, které zdlouhavě pojednávají 
o historickém vývoji plemenářství a s ním spojené 
legislativy. 

Vysvětleno. 
Vývoj plemenářství v českých zemích dokumentuje 
dlouhodobý proces šlechtění a plemenitby na vysoké 
odborné úrovni. Tímto dokumentujeme, že je 
nesmírně obtížné desetiletými zavedenými postupy a 
terminologií v naší legislativě i odborné literatuře 
přizpůsobit nejednoznačně formulovné terminologii 
Nařízení. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo Bez připomínek.  
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obrany 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 
 

1. K bodu 9 návrhu zákona: 
Namísto textu „V § 2 odst. 1 písm. s) se tečka 
nahrazuje čárkou“ doporučujeme uvést „V § 2 se na 
konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou“.  

Akceptováno. 

2. K bodu 12 - § 5 odst. 8 návrhu zákona: 
Navrhujeme zvážit, zda by s ohledem na elektronizaci 
komunikačního procesu neměla být povinnost zveřejnit 
výsledky šlechtitelského programu a dědičné vady 
uvedená v § 5 odst. 8 písm. a) a e) splněna primárně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo vypuštěno. Uznané chovatelské 
sdružení může zveřejňovat výsledky libovolně, např. 
ve svazovém tisku. 

3. K bodu 12 - § 5 odst. 12 návrhu zákona: 
Upozorňujeme, že zatímco z návrhu textu § 5 odst. 12 
vyplývá, že vyhláška stanoví vzor žádosti o uznání 
osoby jako uznaného chovatelského sdružení, 
důvodová zpráva uvádí, že záměrem předkladatele je 
získat od žadatele prostřednictvím předepsaného 
formuláře potřebné údaje. Pokud by tedy měl 
předkladatel v úmyslu vyhláškou stanovit závazné 
formuláře žádosti, je podle našeho názoru nezbytné 
upravit zmíněné zmocňovací ustanovení 
plemenářského zákona. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno na základě připomínky 
Ministerstva vnitra. 

4. K bodu 13 - § 6 odst. 2 návrhu zákona: 
Navrhujeme zvážit provedení úpravy navrhovaného 
znění ve smyslu návrhu změny § 3 odst. 2 v bodě 10., 
neboť i v § 6 odst. 2 je možno část věty odkazující na 
předchozí odstavec považovat za nadbytečnou. 

Akceptováno. 
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5. K bodu 13 - § 6 odst. 5 návrhu zákona: 
Jako v případě § 5 odst. 12 doporučujeme zvážit, zda 
navrhovaný text zákona odpovídá záměru 
předkladatele spočívajícího v získání potřebných údajů 
žadatele. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno na základě připomínky 
Ministerstva vnitra. 

6. K bodu 18. návrhu zákona: 
Slovo „slovu“ doporučujeme nahradit v souladu s 
terminologií užívanou ve vyhlášce č. 290/2008 Sb. 
slovem „slovení“. 

Akceptováno. 

7. K bodu 31. návrhu zákona: 
Navrhovanou změnu § 27 odst. 1 doporučujeme místo 
textu „čárkou a doplňuje“ vyjádřit textem „čárkou, 
doplňuje“. 

Akceptováno. 

8. K důvodové zprávě str. 7 písm. g): 
Slovo „dosah“ uvedené v nadpisu doporučujeme 
vypustit. 

Akceptováno. 

9. K důvodové zprávě str. 10 bod 8: 
Text „písm. s)“ je třeba nahradit textem „písm. r)“. 

Akceptováno. 

10. K důvodové zprávě str. 10 bod 10: 
Doporučujeme vypustit slovo „se“. 

Akceptováno. 

11. K platnému znění str. 35: 
V § 26 odst. 1 na konci písmene l) je nutno doplnit 
tučným písmem napsané slovo „nebo“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

1. Obecné připomínky: 
Upozorňujeme na problematičnost a částečnou 
rozpornost návrhu s pravidly stanovenými Metodickými 
pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, podle kterých je třeba dle čl. 2 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády postupovat. Konkrétně 
upozorňujeme na čl. 21 těchto pokynů.  

Akceptováno. 
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V návrhu zákona dále nejsou v rozporu s Přílohou č. 5, 
Čl. II. bodem 1. Legislativních pravidel vlády 
vyznačena ta ustanovení, jimiž je zajišťována 
adaptace. Chybí jejich podtržení a uvedení 
identifikačního čísla CELEX. 

2. K  bodům 1, 9, 12, 19, 24, 27, 29, 32-38, 40-50: 
Doporučujeme zavést legislativní zkratku pro nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 za 
stavu, kdy se toto nařízení v návrhu objevuje 27krát a 
výrazně znepřehledňuje text zákona. To platí zejména 
pro ustanovení, kde celý název nařízení tvoří téměř 
polovinu délky těchto ustanovení (viz např. body 33-38, 
40-50). 

Akceptováno. 
Byla zavedena zkratka „nařízení (EU) 2016/1012. 

3. K  bodu 2 - § 1: 
Domníváme se, že převzetí dikce nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 (dále jen 
“nařízení“), které vytýká jednotlivá binomická jména 
linnéovské klasifikace do závorky za slovo „skot“ je 
neorganické a nepřesné. 
Rozlišují se tři druhy skotu: tur domácí (Bos taurus), 
zebu (Bos indicus) a vyhynulý pratur (Bos primigenius). 
Skot domácí neboli tur domácí (v běžné řeči „kráva“) je 
označení pro druh Bos taurus. Zebu je název pro 
skupinu asijských a afrických plemen skotu. 
Taxonomicky jde o druh Bos indicus. Buvoli pak patří 
dle taxonomického zařazení do stejné čeledi turovití 
(bovidae) a podčeledi tuři (bovinae) jako skot. Zatímco 
ovšem tur domácí i zebu patří do rodu tur (Bos), buvoli 
se řadí do rodu asijský buvol (Bubalus). Mezi hovězí 
dobytek patří též asijský gayal (Bos frontalis), 
domestikovaný gaur (Bos gauros), tur domácí baliský 
(Bos javanicus domesticus), což je domestikovaná 
forma bantenga (Bos javanicus) a jak domácí (Bos 
grunniensis). Pojmem skot se ovšem nejčastěji 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno na základě připomínky 
odboru kompatibility Úřadu vlády. 
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označují tur domácí a zebu, domestikované formy 
pratura.  
Je tedy zjevné, že dosavadní znění § 1 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 154/2000 Sb., plemenářského zákona (dále 
jen „zákon“), které rozlišovalo pouze skot a buvoly, je 
dostačující. Jestliže český překlad nařízení hovoří o 
„skotu“, jedná se o nepřesný překlad – srov. ostatní 
překlady: německý překlad hovoří o „Nutztier der Art 
Rind“, anglický a francouzský již zmiňují „domestic 
animal of the bovine species“, resp. „un animal 
domestique appartenant à l'espèce bovine“. Z toho lze 
dovodit, že se jedná o výčet konkrétních druhů 
podčeledi tuři (Bovinae).  
Vzhledem k tomu, že, jak bylo uvedeno výše, tur 
domácí a zebu dohromady tvoří všechen skot a buvol 
domácí (Bubalus bubalis) je jediným domestikovaným 
druhem buvola, je doplnění konkrétních druhů do 
úvodního ustanovení nadbytečné. 

4. K  bodu 3: 
Navrhujeme změnit tvar při skloňování „v oddíle“ na 
gramaticky správný tvar „v oddílu“. (Viz „hospodářská 
zvířata zapsaná v hlavním oddílu plemenné knihy, 
zapsaná v přípravném oddílu plemenné knihy“). 

Akceptováno. 

5. K  bodu 4 - § 2: 
Ustanovení § 2 by mělo reflektovat, že pratur a jak 
nejsou samostatnými rody, nýbrž se (stejně jako skot) 
zahrnují do rodu tur (Bos). 

Akceptováno. 
Pratur byl z ustanovení vypuštěn. 

6. K  bodu 5: 
Upřesnění, že plemenářskou evidencí je evidence 
„vedená uznaným chovatelským sdružením“ 
považujeme za nadbytečné (tím spíše ve spojení 
s přímým odkazem na § 10 na konci věty) a 
doporučujeme jej vypustit. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno na základě požadavku 
odboru kompatibility Úřadu vlády. 
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7. K  bodu 12 - § 5: 
Navrhované znění § 5 obsahuje 12 odstavců. V zájmu 
přehlednosti doporučujeme jeho znění logicky rozdělit 
do alespoň dvou paragrafů o maximálně šesti 
odstavcích. 

Vysvětleno. 
Rozdělení problematiky do dvou odstavců 
nepovažujeme za vhodné. 

8. Terminologicky k § 5 a 6 (body 12 a 13) - k pojmu 
„chovatelský spolek“: 
Považujeme za problematické užití pojmu „spolek“ [§ 
214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“)]. Z návrhu (ani z důvodové 
zprávy) není jasné, zda tento pojem byl užit záměrně 
jako vyjádření požadavku právní formy spolku a to i 
přesto, že dosavadní znění zákona na ustanovení 
občanského zákoníku o spolku odkazuje v poznámce 
pod čarou k § 5 odst. 1 zákona.  
Pokud toto záměr navrhovatele byl, pak nevidíme 
důvod pro stanovení konkrétní právní formy spolku pro 
plemenářská uskupení, zejména v kontextu existence 
jiných právních forem spolku blízkých, jako jsou např. 
zájmová sdružení právnických osob nebo obecně 
prospěšné společnosti. Dle našeho názoru by však 
funkci chovatelského sdružení mohly plnit i jiné právní 
formy jako s. r. o. nebo a. s. Omezovat plemenáře ve 
výběru vyhovující právní formy, když uznání 
chovatelských sdružení závisí především na splnění 
věcných podmínek obsažených v zákoně a nařízení, je 
tak nadbytečné. Domníváme se tedy, že by bylo 
vhodné zavést pro „chovatelský spolek“ obecnější 
pojem. 
Pokud chtěl navrhovatel pouze genericky označit 
subjekt, jehož zájmem je chovatelství, pak je potřeba 
tento termín v intencích výše popsaného upřesnit (a 
nepoužít pojem spolek, který evokuje nezbytnost dané 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno na základě připomínky 
odboru kompatibility Úřadu vlády. 
Právní forma spolku je i podle nařízení (EU) 
2016/1012 vyžadována. 
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právní formy). 

9. Terminologicky k § 5 a 6 (body 12 a 13) - k pojmu 
„veřejný subjekt“: 
Nepovažujeme za vhodné přejímat z nařízení pojem 
„veřejný subjekt“, který nemá v českém právu 
zavedené užití a není nařízením definován. 
Doporučujeme buďto veřejný subjekt vymezit mezi 
základními pojmy v § 2 zákona, anebo použít některý z 
pojmů, který český právní řád zná, např. „veřejnoprávní 
instituce“ (viz body 54 – 58 nálezu IV. ÚS 1146/16 
rekapitulující vývoj tohoto pojmu v kontextu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů) nebo „právnická osoba 
veřejného práva“ (§ 20 odst. 2 občanského zákoníku). 

Akceptováno. 
Byl použit pojem „veřejnoprávní instituce“. 

10. Terminologicky k § 5 a 6 (body 12 a 13) - k pojmu 
„podnik“: 
Nepovažujeme taktéž za vhodné přejímat z nařízení 
pojmy „soukromý podnik“ a „chovatelský podnik“. V 
souvislosti s přijetím občanského zákoníku došlo ke 
změně terminologie, kdy termín „podnik“ podle § 5 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, chápaný jako soubor 
majetku (věc hromadná), byl v občanském zákoníku 
nahrazen termínem „závod“, který je definován jako 
organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a 
který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. K 
této změně došlo v zájmu uvolnění termínu „podnik“, 
který je v evropském právu chápan šířeji, pro účely 
zejména soutěžního práva, které používalo (a stále 
používá) ekvivalentní pojem „soutěžitel“. Bohužel k 
jeho nahrazení už v souvislosti s rekodifikací nedošlo. 
Definici podniku podle evropského práva lze dovodit 
např. z rozsudku ESD C-41/90 Höfner a Elser v 
Macrotron: „Podnikem je jakákoliv entita bez ohledu na 

Neakceptováno. 
Pojem „závodní chovatel prasat“ nepovažujeme za 
vhodný. 
 
Chovatelský podnik prasat je tradiční pojem v oblasti 
šlechtění a plemenitby hybridních prasat a je také 
v souladu s pojmoslovím používaným nařízením 
(EU) 2016/1012. 
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právní status či způsob financování vykonávající 
ekonomickou aktivitu.“ 
Míníme tedy, že pojem „soukromý podnik“, který má v 
zákoně označovat osobu provozující závod s 
uzavřeným systémem produkce, by bylo vhodnější 
nahradit slovem „podnikatel“. Ten je definován v § 420 
občanského zákoníku jako ten, kdo samostatně 
vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se 
záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení 
zisku. Za podnikatele se považuje se zřetelem k této 
činnosti. Vzhledem k tomu, že se podle § 421 
občanského zákoníku považuje za podnikatele každá 
osoba zapsaná v obchodním rejstříku, bude tento 
pojem občanského práva pro zahrnutí všech osob 
spadající pod termín „soukromý podnik, který působí v 
uzavřených systémech produkce“ nepochybně 
postačující.  
Pojem „chovatelský podnik prasat“ by měl zahrnovat 
všechny své, v ustanovení § 6 odst. 1 návrhu 
vyjmenované, podmnožiny, tj. chovatelský spolek (k 
tomu viz výše), oprávněnou osobu mající udělen 
souhlas k výkonu odborných činností podle § 7 
zákona, soukromý podnik, který působí v uzavřených 
systémech produkce, nebo veřejný subjekt, a přitom se 
vyhnout pojmu „podnik“ z výše uvedených důvodů. 
Dáváme na zvážení např. „závodní chovatel prasat“.  
Úpravu použití slova „podnik“ v tomto smyslu 
doporučujeme v celém zákoně. 

11. K požadavku právnické osoby v § 5 návrhu: 
Nevidíme důvod k rozdílnému nároku na uznaná 
chovatelská sdružení a chovatelské podniky prasat na 
základě povahy subjektu. Zatímco návrh v § 5 odst. 1 
požaduje, aby žadatel o uznání chovatelského 

Vysvětleno. 
Tato rozdílnost na základě povahy subjektů je 
v souladu s požadavky nařízení (EU) 2016/1012 – 
viz čl. 4 odst. 1 nařízení. 

Článek 4 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWFBSH72)



 
 

11 
 

sdružení byl právnickou osobou, v případě 
chovatelských podniků prasat v § 6 odst. 1 tak nečiní. 
Požadavek na takovéto rozlišení však z čl. 4 nařízení 
nevyplývá. Naopak považujeme za sporné, zda 
požadavek na právnickou osobu žadatele nejde proti 
evropskému právu, když nařízení pouze v čl. 4 odst. 3 
písm. a) odkazuje na „sídlo“ (tj. spíše hlavní sídlo, srov. 
anglicky „head office“, německy „hauptsitz“, 
francouzsky ale opět „siége“). Sídlo mají ovšem i 
fyzické osoby – podnikatelé (viz např. § 429 
občanského zákoníku). Požadavek na právnickou 
osobu by tak v důsledku mohl být vnímán jako 
diskriminační ve vztahu k podmínkám pro obdobné 
provozy v zahraničí. Dle našeho názoru by možnost 
podání žádosti pro uznání chovatelského sdružení či 
chovatelského podniku prasat měla mít i fyzická osoba 
– podnikatel nebo i non-subjekt – společnost 
občanského práva (§ 2716 a násl. občanského 
zákoníku). 

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:  
 
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. 

12. K bodu 12 - § 5 odst. 8 písm. a) a e): 
Doporučujeme vypustit čárku před spojením „v listinné 
podobě“. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo vypuštěno na základě připomínky 
Ministerstva vnitra. 

13. K bodům 26 a 31: 
Zde je uvedeno „doplňuje se slovo „nebo“ “. 
Upozorňujeme, že v přiloženém platném znění slovo 
„nebo“ chybí. 

Akceptováno. 

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra  
 

1. Ke vztahu ke kontrolnímu řádu: 
Vzhledem k tomu, že kontrola prováděná Českou 
plemenářskou inspekcí by měla být realizována na 
základě kontrolního řádu, jeví se řada nově 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno. 
Do Důvodové zprávy bylo doplněno: 
„Plemenářský zákon je speciálním zákonem ke 
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doplňovaných ustanovení jako nadbytečná z důvodu 
duplicity s obecnou úpravou obsaženou právě 
v kontrolním řádu. Ten totiž upravuje povinnost 
součinnosti kontrolované a povinné osoby 
s kontrolujícím (§ 10 odst. 2 a 3 kontrolního řádu) 
včetně postihu za nesplnění této povinnosti (§ 15 
kontrolního řádu), stejně jako úprava náležitostí 
protokolu o kontrole (§ 12 kontrolního řádu). 
Požadujeme proto duplicitní úpravu obsaženou 
v nových pasážích § 24 a nově doplňované skutkové 
podstaty přestupku v § 26 odst. 1 písm. m) a § 27 odst. 
1 písm. m) vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

kontrolnímu řádu k § 10 odst. 2 a 3. Týká se 
zejména povinnosti chovatele k předvedení zvířat, 
jelikož pouhé vpuštění do ohrady není mnohdy při 
kontrole dostačující.“. 
 

2. K čl. I bodu 12 – k § 5: 
1.  V novém znění odstavce 4 je přebírána konstrukce 

stávajícího odstavce 3 včetně stanovení lhůty pro 
vydání rozhodnutí o délce 60 dní. Při příležitosti 
novelizace předmětné úpravy navrhujeme 
vyhodnotit potřebu této odchylky od obecné úpravy 
lhůt dle § 71 správního řádu. Preferujeme přitom 
její vypuštění plné využití subsidiárně 
aplikovatelného správního řádu.  

2. V odstavci 12 je obsaženo zmocnění ke stanovení 
vzoru žádosti o uznání osoby jako uznaného 
chovatelského sdružení. V ustanovení přitom 
jednak chybí výslovná podmínka, že žádost musí 
být podána v podobě odpovídající tomuto vzoru, 
jednak předmětné řešení znamená, že náležitosti 
žádosti jsou upraveny prováděcím právním 
předpisem, nikoli zákonem. S ohledem na to, že 
obecnou právní úpravu žádosti včetně jejích 
náležitostí obsahuje správní řád, není možné, aby 
speciální úprava k němu byla v předpise nižní 
právní síly. Prováděcí předpis totiž může pouze 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Náležitosti žádosti byly doplněny do zákona. 
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v mezích zákona upravit detaily, tzn. specifikaci 
jednotlivých náležitostí žádosti.  
Proto požadujeme, aby náležitosti žádosti byly 
doplněny přímo do zákona, a to buď jejich výčtem, 
nebo zařazením vzoru žádosti jako přílohy zákona. 
Tuto připomínku přitom vztahujeme i 
k nenovelizovaným ustanovením § 3 odst. 1 a § 6 
odst. 5.  
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.      

 
 
 

3. K čl. I bodu 36 – k § 27 odst. 14 písm. d): 
V uvedeném ustanovení se stanoví, že „oprávněná 
osoba se dopustí přestupku tím, že nezjišťuje původy, 
vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských 
zvířat podle § 7 odst. 3 písm. c) nebo čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012“.  Dle 
našeho názoru však tato povinnost z čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 
nevyplývá. Pokud tomu tak však je ve spojení s jiným 
ustanovením, doporučujeme uvést i toto ustanovení.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 
Ustanovení bylo na základě požadavku Ministerstva 
vnitra přeformulováno. 

4. K čl. I bodu 38 – k § 27 odst. 14 písm. i):V uvedeném 
ustanovení se stanoví, že „oprávněná osoba se 
dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 2 písm. 
b) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo 
o výsledku hodnocení nevydá doklad nebo čl. 27 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1012“. Dle našeho názoru však z čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 
nevyplývá povinnost vydat doklad o výsledku 
hodnocení.  
Nadto upozorňujeme, že věta za spojkou „nebo“ není 
správně napojena. Doporučujeme tak ustanovení 
změnit na „oprávněná osoba se dopustí přestupku tím, 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo na základě požadavku Ministerstva 
vnitra přeformulováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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že v rozporu s § 8 odst. 2 písm. b) nebo čl. 27 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 
nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo v rozporu 
s § 8 odst. 2 písm. b) o výsledku hodnocení nevydá 
doklad“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

5. K čl. I bodu 42 až 48 – k § 27 odst. 19 písm. b) až h): 
V uvedených ustanoveních se stanoví skutkové 
podstaty přestupků, kterých se dopustí uznané 
chovatelské sdružení tím, že v rozporu s čl. 14 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012: 
b) nevede plemennou knihu nebo v ní neeviduje 

plemenná zvířata nebo nevede plemenářskou 
evidenci nebo v ní neeviduje hejna drůbeže, 
plemenných ryb nebo včel; 

c) nekontroluje plnění ustanovení řádu plemenné 
knihy nebo plemenářské evidence; 

d) nevydá, neověří nebo nezkontroluje potvrzení o 
původu plemenných zvířat, u drůbeže a 
plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského 
hejna; 

e) neeviduje nebo nezveřejňuje dědičné vady a 
zvláštnosti; 

f) nezajistí hodnocení vyjmenovaných hospodářských 
zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady; 

g) neposkytne informace o plemenných zvířatech; 
h) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje. 
Dle našeho názoru však tyto povinnosti z čl. 14 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1012 nevyplývají. Pokud tomu tak však je ve 
spojení s jinými ustanoveními, doporučujeme uvést i 
tato ustanovení.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 
Ustanovení bylo na základě požadavku Ministerstva 
vnitra přeformulováno. 

6. K čl. I bodu 12 – k § 5 odst. 7:  
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1. Doporučujeme sjednotit používanou terminologii, 
když v první větě se hovoří o „rozhodnutí o uznání“, 
zatímco v poslední větě je to blíže specifikováno 
jako „rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení“. 
Jedná se o totožné rozhodnutí, které by přitom 
s ohledem na znění odstavce 1 mělo být 
„rozhodnutím o uznání chovatelského spolku, 
oprávněné osoby mající udělen souhlas k výkonu 
odborných činností podle § 7, nebo veřejného 
subjektu jako uznaného chovatelského sdružení“.  

2. Zároveň upozorňujeme na to, že ačkoli dle věty 
první je podmínkou změny chovného cíle 
rozhodnutí ministerstva o uznání, ve třetí větě se 
hovoří o schválení.  

3. Povinnost informovat transparentně je dle našeho 
mínění formulována velmi neurčitě, a proto 
doporučujeme tuto pasáž zpřesnit. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení vychází z požadavku čl. 9 odst. 4 
nařízení (EU) 2016/1012. 

7. K čl. I bodu 12 – k § 5 odst. 8 písm. a): 
Upozorňujeme, že formulace „zveřejňovat způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“ znamená kdekoli na 
internetu. Dáváme proto na zvážení, zda by nebylo 
vhodné upřesnit, jakým způsobem má ke zveřejnění 
elektronické podoby výsledků šlechtitelského 
programu.  
To ostatně platí i pro zveřejnění listinné podoby, u níž 
též není jasně patrné, jak by k publikaci mělo dojít. 
Z jazykových důvodů doporučujeme vypustit čárku za 
slovem „výsledky“. 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo po dohodě se zástupci Ministerstva 
vnitra upraveno jinak. Formulace stanovící způsob 
zveřejňování byla vypuštěna. 

8. K čl. I bodu 12 – k § 5 odst. 11 písm. a): 
Doporučujeme vypustit slova „pokud při tom dodrží 
tento zákon“ pro nadbytečnost. Povinnost postupovat 
v souladu se zákonem, resp. všemi zákony České 
republiky vyplývá z jejího charakteru právního státu, a 
proto není zapotřebí tuto podmínku výslovně opakovat. 

Akceptováno. 
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Speciální úprava by byla naopak zapotřebí pro 
stanovení případné výjimky. 

9. K čl. I bodu 19 – k § 23c odst. 2 písm. s): 
Podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a o změně některých zákonů, se archivováním 
míní nakládání s archiváliemi, o což u průkazu koně 
zřejmě nepůjde. Proto doporučujeme navrhované 
písmeno s), stejně jako stávající i), přepracovat 
a použít např. výrazu „ukládat“ - ostatně v písmeni i) je 
již na jednom místě využit. 

Akceptováno. 

10. K čl. I bodu 18 – k § 23 odst. 2: 
Doporučujeme odkaz na vyhlášku č. 290/2008 Sb. 
uvést do souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády. Zároveň upozorňujeme, že navrhovaný text již 
neodkazuje na poznámku pod čarou č. 17, ta však 
není rušena. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

1. K bodu 11: 
Návrhu doporučujeme vykázat jako adaptační 
podtržením textu a uvedením CELEX Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1112, a to 
v souladu s Čl. II (1) přílohy č. 5 Legislativních pravidel 
vlády. 
Odůvodnění: Z rozdílové tabulky vyplývá, že se jedná 
o adaptaci. 

Akceptováno. 
Celexy byly do návrhu doplněny. 

2. K bodu 12: 
Návrhu doporučujeme vykázat text § 5 odst. 7 jako 
adaptační podtržením textu a uvedením CELEX 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1112, a to v souladu s Čl. II (1) přílohy č. 5 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWFBSH72)



 
 

17 
 

Odůvodnění: Z rozdílové tabulky vyplývá, že se jedná 
o adaptaci. 

3. K bodům 33 až 38 
Doporučujeme spojit do jednoho novelizačního bodu 
v souladu s Čl. 55 (1) Legislativních pravidel vlády, 
neboť se jedná o jednu změnu. 

Akceptováno. 
 

4. K bodům 41 až 48: 
Doporučujeme spojit do jednoho novelizačního bodu 
v souladu s Čl. 55 (1) Legislativních pravidel vlády, 
neboť se jedná o jednu změnu. 

Vysvětleno. 
Tato ustanovení nebylo možné spojit do jednoho 
novelizačního bodu. 
 

5. K platnému znění § 26 odst. 1: 
Doporučujeme na konci textu písmene l) doplnit za 
čárkou slovo „nebo“. 
Odůvodnění: Uvést do souladu s novelizačním bodem 
č. 26. 

Akceptováno. 

6. K platnému znění § 27 odst. 1: 
Doporučujeme na konci textu písmene l) doplnit za 
čárkou slovo „nebo“. 
Odůvodnění: Uvést do souladu s novelizačním bodem 
č. 31. 

Akceptováno. 

Ministerstvo životního 
prostředí 
 

1. V bodu 12 v § 5 odst. 8 doporučujeme odstranit 
dvojtečku za předvětím a. 

Akceptováno. 

2. V bodu 18 doporučujeme slova "a chovatel 
plemenných ryb" oddělit v textu čárkami. 

Akceptováno. 

Úřad vlády-Vedoucí 
Úřadu vlády 
Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
 
 

Bez připomínek.  

Po stránce formální: 
 
Předkladatel z důvodů uvedených níže nesplnil 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. 
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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. 
Implementační ustanovení nejsou vyznačena podtržením 
a s uvedením celexového čísla (viz čl. II přílohy č. 5 
Legislativních pravidel vlády). 
Rozdílová tabulka je zpracována pouze pro ustanovení § 3 
a § 5 zákona, přitom je měněna celá řada dalších 
ustanovení zákona, která se adaptují na nařízení 
2016/1012. 
Srovnávací tabulky vykazují závažné nedostatky, kdy 
zejména poukazují na řadě míst na přímou aplikaci 
nařízení (například hned ke čl. 2 nařízení), přesto návrh 
zákona obsahuje svébytnou právní úpravu, která s právní 
úpravou nařízení nekoresponduje a na řadě míst je s ní 
dokonce v rozporu (viz dále). 
S ohledem na obsahový nesoulad návrhu zákona 
s právem EU a nutnost celkového přepracování 
návrhu je nutné celkově přepracovat též výkaznictví k 
nařízení 2016/1012. Teprve poté může odbor 
kompatibility předkládané výkaznictví posoudit ve 
všech podrobnostech. 
Po stránce materiální: 
Předkladatel návrh zákona zdůvodňuje nutností adaptace 
plemenářského zákona na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012: „Cílem předloženého 
návrhu zákona je zajištění podmínek pro provádění 
plemenitby, šlechtění, označování a identifikace 
hospodářských zvířat v České republice ve vztahu k 
implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/1012, které nabývá účinnosti k 1. 11. 2018.“ 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
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Návrh nařízení vlády je adaptační vůči následujícímu 
předpisu EU, který předkladatel rovněž uvedl 
v odůvodnění návrhu: 

- 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 2016/1012“) 

Návrhu se dále v širších souvislostech dotýká: 
- směrnice Rady ze dne 26. června 1990 o 

veterinárních a zootechnických kontrolách v 
obchodu s některými živými zvířaty a produkty 
uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu 
(90/425/EHS), 

- směrnice Rady ze dne 21. listopadu 1989 o 
vzájemné pomoci mezi správními orgány členských 
států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění 
správného uplatňování veterinárních a 
zootechnických právních předpisů (89/608/EHS). 

Připomínky a návrhy změn k odůvodnění materiálu: 
 
K obecné části 
 
K písm. b) 
 
V důvodové zprávě je u písm. b) „Odůvodnění hlavních 
principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 

 
 
 
 
Akceptováno. 
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navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen“ uvedeno, že „cílem 
návrhu zákona je adaptace plemenářského zákona na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012.“ 
Upozorňujeme, že informace o adaptaci toho kterého 
unijního předpisu by měla být obsažena spíše pod písm. 
e) důvodové zprávy, eventuálně jako obecná informace 
pod písm. c) „Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní 
úpravy v jejím celku.“ 
 
K písm. c) 
 
Důvodová zpráva v bodě c) uvádí, že „vzhledem k tomu, 
že plemenářský zákon upravuje problematiku šlechtění, 
plemenitby, označování a evidence pro všechny druhy 
vyjmenovaných hospodářských zvířat, využívá 
předkládaný návrh zákona možnost uplatňovat principy 
obsažené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/1012 také pro drůbež, plemenné ryby a včely.“  
 
Není zřejmé, jaké principy má předkladatel na mysli, 
nicméně nařízení 2016/1012 se nevztahuje na jakákoliv 
zvířata, ale jen a pouze na plemenná zvířata a jejich 
zárodečné produkty (čl. 1 odst. 2). Jde-li předkladatel ve 
vnitrostátní právní úpravě mimo rámec nařízení 2016/1012 
a upravuje-li další, právem EU neupravené právní vztahy 
v oblasti plemenářství, může tak učinit pouze tehdy, 
nedostane-li se do rozporu s nařízením a nezastře-li 
adresátům práv a povinností unijní rovinu, která má 
aplikační přednost. To je zásadní problém předkládané 
právní úpravy, která směšuje právní úpravu týkající se 
plemenných zvířat a jejich zárodečných produktů z velké 
části upravenou nařízením a právní úpravu týkající se 
dalších zvířat, což má za následek nesrozumitelnost 
předkládaného návrhu zákona jako celku ve vztahu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
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k nařízení 2016/1012 (viz dále). 
 
K písm. d) 
 
Předkladatel uvádí: „Stanovené povinnosti nejdou nad 
rámec Ústavy a Listiny základních práv a svobod, která je 
součástí Ústavy České republiky.“ Upozorňujeme, že 
Listina základních práv a svobod není součástí Ústavy 
České republiky, ale ústavního pořádku České republiky. 
Dále je nutné dodržovat jednotnou terminologii pojmů a 
používat buď pojem „Ústava“, nebo „Ústava České 
republiky“. Není rovněž jasné, co má předkladatel na mysli 
sdělením, že stanovené povinnosti „nejdou nad rámec“. 
Ústava České republiky ani Listina základních práv a 
svobod explicitně žádné povinnosti týkající se šlechtění, 
plemenitby a evidence hospodářských zvířat neobsahuje, 
není tedy správné hovořit o tom, že povinnosti jdou či 
nejdou „nad rámec“, ale spíše o tom, zda stanovené 
povinnosti jsou či nejsou v souladu s ústavním pořádkem. 
 
Správně by mohla být tato věta formulována následovně: 
„Stanovené povinnosti jsou v souladu s Ústavou 
České republiky a Listinou základních práv a svobod, 
které jsou součástí ústavního pořádku České 
republiky.“ 

 
 
Akceptováno. 

K vlastnímu navrhovanému textu: 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY: 
 
Obecně: 
Většina níže uvedených nedostatků pramení ze 
skutečnosti, že předkladatel v předkládaném návrhu 
zákona nezohlednil unijní právní úpravu obsaženou v 
nařízení 2016/1012. Přestože ve zdůvodnění uvádí, že 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven, některá ustanovení 
byla přeformulována, byly doplněny odkazy na 
konkrétní ustanovení nařízení (EU) 2016/1012.  
Do důvodové zprávy byla doplněna požadovaná 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWFBSH72)



 
 

22 
 

návrh zákona je adaptací nařízení 2016/1012, vlastní 
obsah návrhu zákona je postaven tak, jako by unijní 
úprava neexistovala. To se konkrétně projevuje zejména 
odlišnou terminologií, odlišným rozsahem působnosti, 
duplicitní právní úpravou, a ve svém úhrnu zakládá 
úpravu, která může mít v určitých případech potenciál 
narušit volný obchod na vnitřním trhu a diskriminovat 
obchodující subjekty z jiných členských států EU. 

vysvětlení. 
 

1. Rozsah působnosti - § 1 
 
Nařízení 2016/1012 upravuje plemenitbu následujících 
zvířat: skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých (čl. 2 odst. 1). 
Navrhované ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) upravuje 
plemenitbu těchto zvířat: skotu (Bos taurus, Bos indicus a 
Bubalus bubalis), prasat, ovcí, koz, koní, oslů, drůbeže, 
plemenných ryb a včel. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že působnost návrhu zákona 
není totožná s působností nařízení 2016/1012. Zaprvé, 
zatímco nařízení 2016/1012 pojednává obecně o skotu, 
návrh zákona specifikuje skot na druhy Bos taurus, Bos 
indicus a Bubalus bubalis. Zadruhé, návrh zákona se 
oproti nařízení 2016/1012 vztahuje též na plemenitbu oslů, 
drůbeže, plemenných ryb a včel. A zatřetí, zatímco 
nařízení 2016/1012 upravuje plemenitbu „koňovitých“, 
návrh zákona hovoří o „koních“. Problém v 
nesouladu působnosti návrhu zákona a nařízení 
2016/1012 se dále prohlubuje nejednoznačným 
pojmoslovím.  
 
Z návrhu tudíž není zřejmé, zda je jím pokryt veškerý 
rozsah působnosti nařízení 2016/1012. 
 
Je třeba zajistit, aby působnost návrhu zákona 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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odpovídala působnosti nařízení 2016/1012 a 
nezakládala s nařízením rozpor. 
 
V § 1 odst. 3 návrh zákona stanovuje podmínky a pravidla 
pro evidenci evidovaných zvířat chovaných na území 
České republiky. Domníváme se, že není vhodné 
podmínky a pravidla pro evidenci evidovaných zvířat 
vztahovat pouze k chovaným zvířatům na území České 
republiky, ale je třeba zohlednit i situace, kdy plemenářský 
či chovatelský spolek bude mít sídlo na území daného 
členského státu (požadavek sídla nařízení 2016/1012 v čl. 
4 výslovně připouští), avšak chov, případně jeho část, 
bude zasahovat do území jiného členského státu 
(například ohradník pro chov ovcí v hraničních horských 
oblastech). – srov. čl. 12 nařízení 2012/1012. 
 
Navrhujeme proto slova „chovaných na území České 
republiky“ vypustit. 

 
 
 
Akceptováno. 
Znění odstavce upraveno. Ochranu genetických 
zdrojů zvířat spolu s označováním a evidencí je 
možné legislativou upravovat jen u zvířat fyzicky se 
nacházející na našem území, pro část šlechtění tyto 
hranice neplatí (šlechtitelský program může působit i 
v zahraničí).  

2. Pojmosloví - § 2 
 
Zavedená terminologie je na řadě míst návrhu zákona 
nejednoznačná, nesrozumitelná a nekorespondující s 
terminologií užívanou nařízením 2016/1012. To se 
projevuje již v samotném vymezení předmětu a účelu 
úpravy (§ 1), jakož i dále ve vymezení základních pojmů (§ 
2). Tento základní „handicap“ návrhu zákona posléze dále 
zamlžuje následná ustanovení návrhu zákona, kdy je 
z důvodu nesrozumitelnosti či aplikační nejednoznačnosti 
těžké rozpoznat skutečný obsah konkrétních práv a 
povinností. 
 

2.1 Nesrozumitelné kategorie zvířat 
 
Návrh zákona zavádí tři kategorie zvířat: a) vyjmenovaná 

Akceptováno. 
Pojmosloví bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním odkazů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Pojmy byly upraveny. 
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hospodářská zvířata, b) označovaná zvířata a c) 
evidovaná zvířata. 
 
Za vyjmenovaná hospodářská zvířata návrh zákona 
považuje skot (Bos taurus, Bos indicus a Bubalus bubalis), 
prasata, ovce, kozy, koně, osly, drůbež a plemenné ryby a 
včely. 
 
Za označovaná zvířata návrh zákona považuje: tury, koně, 
osly a jejich křížence, prasata, ovce, kozy, běžce a zvěř ve 
farmovém chovu. 
 
Za evidovaná zvířata návrh zákona považuje označovaná 
zvířata, drůbež, včely, plemenné ryby a živočichy 
pocházející z akvakultury. 
 
Uvedené členění je matoucí. Není například jasné, zda tur 
(latinsky Bos) se řadí pouze do kategorie označovaných 
zvířat nebo současně i do kategorie vyjmenovaných zvířat 
(Bos taurus, Bos indicus a Bubalus bubalis). Dále není 
jasné, co předkladatel v odst. 1 písm. c) rozumí pojmem 
„zvěř ve farmovém chovu“, a nakolik tato kategorie 
zahrnuje  i vyjmenovaná hospodářská zvířata v odst. 1 
písm. a). Rovněž je matoucí, že za evidované zvíře 
předkladatel explicitně nepovažuje „skot (Bos taurus, Bos 
indicus a Bubalus bubalis)“, avšak současně „tury“ za 
evidované zvíře považuje. Předkladatel totiž za evidovaná 
zvířata považuje označovaná zvířata, kam spadá tur, 
avšak nikoliv již vyjmenovaná hospodářská zvířata, kam 
spadá skot (Bos taurus, Bos indicus a Bubalus bubalis). 
Tato konstrukce nadává smysl ani z hlediska § 2 odst. 1 
písm. b), dle kterého pod tury patří i skot. Není jasné, zda 
jde v tomto případě pouze o legislativní opomenutí, nebo 
záměr vyloučit z evidovaných zvířat druhy Bos taurus, Bos 
indicus a Bubalus bubalis. Není dále zjevné, co 
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předkladatel rozumí pojmem „živočichové pocházející 
z akvakultury“ v odst. 1 písm. d). 
 

2.2 Terminologická nejednotnost pojmu „zvíře“ 
 
Vedle výše uvedeného uvádí předkladatel na řadě míst 
návrhu zákona pojem „zvíře“ nebo „zvířat“, přičemž není 
jasné, o jaké zvíře či zvířata se jedná. Například hned v § 
1 odst. 1 písm. b) při vymezení působnosti zákona je 
uveden „genetický zdroj zvířat“, přičemž není jasné, zda 
jde pouze o hospodářská zvířata, zvířata uvedené 
v některých z výše uvedených tří kategorií nebo snad 
veškerá (i volně žijící) zvířata. 
 
Návrh zákona dále například v § 2 odst. 1 písm. d) při 
definici pojmu chovatele uvádí, že je jím každý, kdo „zvíře 
nebo zvířata vlastní nebo drží…“. Rovněž není zřejmé, zda 
pojem „zvíře“ se týká všech zvířat, nebo pouze zvířat 
v určitých zavedených kategoriích dle § 1 odst. 1. 
 

2.3 Terminologická nejednotnost pojmu „chov“ a 
„držba“ 

 
Návrh zákona používá pojmy „chov zvířat“ a „držení 
zvířat“, přičemž tyto pojmy nedefinuje. Není tedy zřejmé, 
zda jde o pojmy totožné, které je možné libovolně 
zaměňovat, nebo se kvalitativně liší a mají tak různé 
významy. Například v § 2 odst. 1 písm. o) tak návrh 
zákona v souvislosti s definicí hospodářství pojednává o 
držení zvířat, včetně chovu pod širým nebem. Dále 
v následujícím písm. p) v souvislosti s definicí stáje návrh 
zákona uvádí, že jde o „držení nebo chov“. 

 
 
 
Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Důvodová zpráva byla upravena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ve vztahu k povinnostem chovatele jsou oba pojmy 
rovnocenné. 
 

K jednotlivým ustanovením: 
K § 2 odst. 1 písm. a), písm. t) a písm. u): 
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1) 
Návrh zákona zavádí pojem „plemenná zvířata“, kterými 
jsou „hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata zapsaná 
v hlavním oddíle plemenné knihy, zapsaná v přípravném 
oddíle plemenné knihy a ostatní vyjmenovaná 
hospodářská zvířata…., která jsou evidována 
v plemenářské evidenci“. Ustanovení je těžko srozumitelné 
a překombinované. Záměr předkladatele byl zřejmě ten, 
aby plemennými zvířaty byla  

1. hlavní vyjmenovaná hospodářská zvířata dle § 2 
odst. 1 písm. t), tj. zvířata uvedená v nařízení 
2016/2012, která jsou zároveň zapsaná v hlavním 
oddíle plemenné knihy nebo zapsaná v přípravném 
oddíle plemenné knihy, 

2. ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata, tedy 
zřejmě dle § 2 odst. 1 písm. u) při zohlednění 
pouhé legislativní zkratky (nikoliv definice!) 
vyjmenovaného hospodářského zvířete v § 1 odst. 
1 písm. a) drůbež, plemenné ryby a včely, které 
jsou zároveň evidované v plemenářské evidenci. 

 
Z uvedeného je zřejmé, je vymezení plemenného zvířete 
je velmi obtížné, navíc vzhledem k tomu, že § 1 odst. 1 
písm. a) nedrží terminologii nařízení 2016/1012, není ani 
jednoznačné určování toho, co je zvíře dle nařízení, a co 
již ne.  
 
 
2) 
Nařízení 2016/1012 dále v čl. 2 bodu 3 stanoví, že 
plemenným zvířetem je „čistokrevné plemenné zvíře nebo 
hybridní plemenné prase“. Pouze čistokrevné plemenné 
zvíře přitom může být zapsáno v hlavním oddílu plemenné 
knihy (čl. 2 bod 9 nařízení 2016/1012), u hybridních 

 
Akceptováno. 
Pojmosloví bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním odkazů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Pojmosloví bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním odkazů. 
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plemenných prasat je pak důležitá evidence v chovném 
registru (čl. 2 bod 10 nařízení). 
Vedle toho, že je z § 2 odst. 1 písm. a) návrhu obtížně 
seznatelné, která zvířata jsou vlastně plemennými zvířaty, 
je navíc zřejmé, že předkladatel stanovil rozsah 
plemenných zvířat spadajících do rozsahu působnosti 
nařízení (s výjimkou prasat) ve vyšší šíři, než stanovuje 
nařízení, aniž by byl k tomu nařízením zmocněn. Nařízení 
2016/2012 totiž neumožňuje vykazovat jako plemenná 
zvířata ta zvířata, která jsou zapsána v přípravném oddíle 
plemenné knihy. Navíc nařízení mluví o „doplňkových 
oddílech“, nikoliv o „přípravných oddílech“.  
Pokud jde dále o hybridní plemenné prase, návrh zákona 
jej zcela opomíjí tím, že vůbec neuvádí chovný registr, 
kam se zapisuje hybridní plemenné prase, a je tedy vůči 
unijní úpravě zužující, a to opět bez řádného zmocnění. 
 
S ohledem na výše uvedené je třeba uvést, že navrhovaná 
právní úprava má výrazné riziko uvést její adresáty v omyl. 
Ti se mohou domnívat, že plemenné zvíře podle zákona, 
které jím však podle unijní úpravy není, požívá výhod 
z této unijní úpravy vyplývajících a za plemenné jej tedy 
budou vydávat v dobré víře v zákonnou úpravu. Za takové 
zvíře jej však nemusí (a pravděpodobně také nebudou) 
považovat jiné subjekty (např. kupující, dozorový orgán 
jiného členského státu). Volný pohyb zboží, v tomto 
případě plemenných zvířat, může být ve značné míře 
ohrožen. 
 
V souvislosti s tím máme za to, že je zavádějící i důvodová 
zpráva. Důvodová zpráva totiž uvádí, že „nová úprava 
pojmu plemenné zvíře umožňuje pro účely tohoto zákona 
zahrnout do pojmu plemenné zvíře současně nejen hlavní 
i ostatní vyjmenovaná zvířata, ale i zahrnout zvířata, která 
jsou zapsána v doplňkových oddílech plemenné knihy.“ 
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Důvodová zpráva odkazuje na ustanovení nařízení, která 
takový výklad podporují (bod 40 preambule, čl. 17 a čl. 
20). 
 
Tato ustanovení nařízení 2016/1012 umožňují členským 
státům zakládat doplňkové oddíly plemenných knih k 
zaznamenávání zvířat, která nesplňují kritéria původu, ale 
která podle plemenářských spolků splňují charakteristiku 
plemene stanovenou ve šlechtitelském programu daného 
plemene, s cílem dále tato zvířata pářit s čistokrevnými 
zvířaty náležícími k plemeni, na které se vztahuje 
šlechtitelský program, pro účely přeřazení jejich potomstva 
do hlavního oddílu plemenné knihy. 
 
Možnost vytvářet doplňkové oddíly plemenných knih je tak 
zjednodušeně řečeno možností, aby se ze zvířat 
nesplňující kritéria původu (tedy neplemenných zvířat) 
postupným pářením se zvířaty plemennými vytvořilo 
potomstvo těchto zvířat způsobilé k zápisu do hlavního 
oddílu plemenné knihy. 
 
Možnost vytvářet doplňkové oddíly plemenných knih však 
rozhodně nerozšiřuje pojem „plemenné zvíře“. Jak je 
uvedeno výše, plemenné zvíře je nařízením definováno 
zcela jednoznačně: Plemenným zvířetem je „čistokrevné 
plemenné zvíře nebo hybridní plemenné prase“ (čl. 2 bod 
3). Čistokrevným plemenným zvířetem je „zvíře, které je 
zapsáno nebo zaevidováno a způsobilé k zápisu do 
hlavního oddílu plemenné knihy“ (čl. 2 bod 9). 
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K dalším pojmům v § 2 odst. 1 příkladmo: 
 

- písm. g) – plemeno definuje čl. 2 bod 2 nařízení 
2016/1012, a to jinak, než plemenářský zákon; 
dochází tak k možnému rozporu s nařízením EU 

- písm. i) – šlechtitelský program definuje čl. 2 bod 
26 nařízení 2016/1012, a to podstatně konkrétněji 
než plemenářský zákon, čímž může dojít k rozporu 
s nařízením EU 

- písm. j) – k definici oprávněné osoby viz 
připomínka k § 3 

- písm. f) – není jasné, jaký je vztah definice 
„populace“ k definici „linie“ v čl. 2 bodu 11 nařízení 
2016/1012 

- písm. s) – nařízení nemluví o „uvádění do oběhu“, 
ale o „vstupu do Unie“ a „obchodu“ (čl. 2 body 21, 
22); definice v písm. s) tak částečně, ale neúplně 
přebírá definice uvedené v nařízení, což je matoucí 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Pojmosloví bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním odkazů. 
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K § 2 odst. 2 písm. a) bod 1.:  
 
Podmínka „nacházení se na území ČR“ by měla být 
alespoň vysvětlena – proč to nemůže být zvíře českého 
chovatele v ohradníku na Slovensku? 

Vysvětleno. 
Jestliže genetický zdroj opustí území ČR, již není 
genetickým zdrojem ČR. 

K § 3 a § 7: 
 
Ustanovení § 3 zákona upravuje postavení a práva a 
povinnosti tzv. oprávněných osob. Jedná se o osoby 
oprávněné k výkonu odborných činností uvedených v §§ 7, 
11 odst. 4, 12 a 17. Podle § 3 odst. 5 jsou k výkonu 
odborných činností oprávněny též uznané chovatelské 
sdružení a chovatelský podnik. Odbornými činnostmi podle 
§ 7 se rozumí „kontrola užitkovosti, výkonnostní zkoušky, 
výkonnostní testy a posuzování“ (dále jen „testování a 
posuzování“). 
 
Nařízení 2016/1012 žádné „oprávněné osoby“ neupravuje. 
V čl. 25 stanoví pravidla pro testování užitkovosti a 
genetické hodnocení. K testování užitkovosti a 
genetickému hodnocení je oprávněn plemenářský spolek 
nebo chovatelský podnik nebo třetí strana, kterou si 
plemenářský spolek nebo chovatelský podnik podle čl. 27 
odst. 1 písm. b) nařízení 2016/1012 určí. Podle čl. 27 odst. 
2 nařízení umožňuje členskému státu rozhodnout, že „k 
tomu, aby mohly být třetí strany určeny podle odst. 1 písm. 
b), je nutné, aby tyto třetí strany měly od daného 
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.“ 
 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Pojmosloví bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním odkazů. 
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S ohledem na odlišnou terminologii se lze pouze 
domnívat, že „oprávněné osoby“ dle § 3 jsou ve 
skutečnosti „třetí osoby“ dle čl. 27 odst. 1 písm. b) ve 
spojení s čl. 27 odst. 2 nařízení 2016/1012. V takovém 
případě však právní úprava v zákoně nekoresponduje 
s právní úpravou nařízení a je nutno ji provázat tak, aby 
vždy bylo zřejmé, který subjekt v nařízení má překladatel 
na mysli. 
 
Právní úprava v § 3 zákona však jde zároveň nad rámec 
úpravy nařízení, aniž by k tomu byl zákonodárce zmocněn. 
Nařízení 2016/1012 upravuje pouze „testování užitkovosti 
a genetické hodnocení“, zatímco zákon upravuje „kontrolu 
užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a 
posuzování“ (§ 7). Na druhé straně zákon opomněl upravit 
„genetické hodnocení“. 
 
Nařízení 2016/1012 dále výslovně uvádí, že testování 
užitkovosti a genetické hodnocení může provádět taková 
třetí osoba, kterou si plemenářský spolek nebo 
chovatelský podnik určí, přičemž stát může na tuto třetí 
osobu klást odborné nároky (viz čl. 27 odst. 2 nařízení). 
Neplatí však, že by o to měl chovatel někoho žádat, jak 
stanoví § 7 odst. 3 písm. a) zákona. Nařízení dále 
nestanoví nic o tom, že by k testování a posuzování měl 
chovatel vytvářet nějaké podmínky ve smyslu § 7 odst. 5 
zákona. Rovněž tento odstavec je ve smyslu nařízení 
nesrozumitelný. 
 
Nesrozumitelný a v kontextu nařízení nepochopitelný je 
též § 7 odst. 3 písm. f), podle něhož jsou v případě 
ukončení činnosti oprávněné osoby povinny „předat 
veškeré údaje a podklady osobě, která tuto činnost 
přebírá, případně chovateli a o tomto předání provést 
zápis.“  Není jasné, o jaké údaje a podklady se má jednat, 
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kdo je osobou, která činnost přebírá, o jakou činnost, 
kterou přebírá, se jedná, a proč zákon neumožňuje předat 
„údaje a podklady“ plemenářskému spolku nebo 
chovatelskému podniku, který testování a posuzování třetí 
osobě zadal. 
 
Nejasný je i odst. 5 paragrafu 3, a to přinejmenším 
terminologicky, když mluví o „uznaných chovatelských 
sdruženích“ a „chovatelských podnicích prasat“. Nařízení 
2016/1012 totiž upravuje uznávání „plemenářských 
spolků“ a „chovatelských podniků“ (čl. 4, definice v čl. 2 
bodu 5 a bodu 6). Je tedy „uznaným chovatelským 
sdružením“ plemenářský spolek dle nařízení a 
„chovatelským podnikem prasat“ pak chovatelský podnik 
dle nařízení? 
Uvedenou terminologickou nesourodost není možno 
připustit. Nařízení je přímo aplikovatelné, přičemž pro 
adresáty práv bude platit jak nařízení 2016/1012, tak 
plemenářský zákon. Adresát práv tudíž musí mít zcela 
jednoznačnou představu o tom, o kterém subjektu se 
mluví, a zda v tomto případě má být vedle plemenářského 
zákona aplikováno rovněž nařízení 2016/1012, či nikoliv. 
Dvojkolejné vyjadřování téhož tomuto cíli brání. 
 
Paragraf 3 odst. 6 je nejasný: mluví o zrušení rozhodnutí o 
uznání ministerstvem v případě porušení povinnosti 
oprávněné osoby, provazba s nařízením však není dána. 
Uznávání vyplývá přímo z nařízení (čl. 4 odst. 3), přičemž 
je možno se domnívat, že odmítnout již uznaný spolek je 
možno jen tehdy, pokud nebude splňovat podmínky 
nařízení 2016/2012. K tomuto výkladu směřuje i čl. 47 
odst. 1 písm. e) nařízení 2016/2012. 

K § 5: 
 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
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Nařízení 2016/1012 upravuje podmínky pro uznávání 
plemenářských spolků a chovatelských podniků v čl. 4. Pro 
uznání je podstatné, že musí jít vždy o čistokrevná 
plemenná zvířata nebo hybridní plemenná prasata. 
V případě čistokrevných plemenných zvířat mohou 
žadatele uznat jako „plemenářský spolek“ a v případě 
hybridních plemenných prasat mohou žadatele uznat jako 
„chovatelský podnik“. Odst. 3 článku 4 nařízení stanoví 
podmínky, které platí stejně pro žadatele o uznání jako 
„plemenářský spolek“, tak „chovatelský podnik“. 
 
Návrh zákona upravuje podmínky pro uznávání 
chovatelského spolku, oprávněné osoby mající udělen 
souhlas k výkonu odborných činností podle § 7, nebo 
veřejného subjektu. Rozlišuje přitom, zda jde o „hlavní 
vyjmenovaná zvířata“ nebo „ostatní vyjmenovaná zvířata“. 
V případě hlavních vyjmenovaných zvířat může žadatele 
uznat jako „uznané chovatelské sdružení pro hlavní 
vyjmenovaná zvířata“ a v případě ostatních 
vyjmenovaných zvířat jako „uznané chovatelské sdružení 
pro ostatní vyjmenovaná zvířata“. 
 
Terminologicky se navrhovaná ustanovení rozchází 
s nařízením 2016/1012 – viz připomínka k § 3 odst. 5. 
 
K odst. 1: 
Má-li být „uznané chovatelské sdružení“ „plemenářským 
spolkem“ dle nařízení 2016/1012, nemůže se terminologie 
návrhu rozcházet s nařízením a je nutno ji sjednotit. 
 
Pokud vycházíme z premisy v předchozí větě, pak je nutno 
připomenout následující: 
 
„Hlavním vyjmenovaným zvířetem“ má být zřejmě „hlavní 
vyjmenované hospodářské zvíře“ (viz § 2 odst. 1 písm. t) 

Pojmosloví bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním odkazů. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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návrhu). 
Dále, do rozsahu působnosti § 5 odst. 1 spadnou i 
prasata, neboť toto ustanovení se týká „hlavních 
vyjmenovaných (hospodářských) zvířat“ obecně. To však 
zřejmě ani záměrem předkladatele není, aniž to uvádí -– 
prasata totiž řeší až v § 6. To je nutno vyjasnit. 
K tomu, kdo je oprávněnou osobou, viz připomínka k § 3. 
Je ovšem otázkou, zda v tomto případě je situace taková, 
aby bylo možno využít čl. 27 odst. 1 písm. b) a odst. 2 
nařízení 2016/1012. 
 
I přes značný zmatek v pojmosloví máme za to, že 
předkladatel zřejmě tímto ustanovením chtěl zajistit 
provazbu s čl. 4 nařízení 2016/1012 pro plemenářské 
spolky. Pak ale část věty, že „je právnickou osobou, má 
sídlo v ČR“ je čisté opisování nařízení (čl. 4 odst. 3 písm. 
a)), které navíc není úplné (další podmínky v čl. 4 odst. 3 
nařízení chybí, což je ale vzhledem k zásadě neopisování 
nařízení správný postup). Odhadujeme-li správně záměr 
předkladatele, pak by měla být věta ukončena za slovy 
„pokud splňuje požadavky stanovené v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012.“.  
Potřebuje-li předkladatel v návrhu výslovně upravit i 
odbornou způsobilost dle § 30 zákona, je možno tento 
požadavek akceptovat jen v případě jasné provazby 
s nařízením 2016/1012. To v příloze I Části 1/A. bodu 2. 
uvádí, že plemenářské spolky/chovatelské podniky mají 
mít „dostatečný počet kvalifikovaného personálu“, blíže ale 
tuto „dostatečnost“ ani potřebnou kvalifikaci neupřesňují. 
Pak je zřejmě možno akceptovat (za podmínky, že by 
návrh zajišťoval provazbu s tímto ustanovením nařízení), 
že podmínka kvalifikovaného personálu podle nařízení EU 
je splněna, pokud má plemenářský spolek /chovatelský 
podnik zajištěny osoby odborně způsobilé dle § 30, resp. 
„osoby, kterým byla odborná kvalifikace uznána dle jiného 
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zákona“; informační § 30 odst. 10 zákona totiž žádné 
konkrétní právo těm, kteří nemají českou kvalifikaci, sám o 
sobě nezakládá, navíc dnes se už zdaleka uznávání 
odborné kvalifikace netýká jen občanů EU, jak stanoví § 
30 odst. 10 zákona (srov. viz § 1 odst. 2 zákona č. 
18/2004 Sb.). 
 
K odst. 2: 
Nutno vyjasnit, nakolik se úprava v odst. 2 týká úpravy 
v nařízení 2016/1012. Má-li se jednat o chovatelská 
sdružení pro drůbež, plemenné ryby a včely, jednalo by se 
o úpravu mimo rámec nařízení 2016/1012. 

 
K odst. 3, 4, 5 a 7: 
Uvedené odstavce se zřejmě mají dotýkat čl. 4 až 12 
nařízení 2016/1012, případně i jeho dalších článků. 
Provazba však vůbec není z návrhu zřejmá, což někdy 
působí jenom nepřehledně, jindy zmatečně. 
 
Např. odst. 5 uvádí, že uznání ministerstva se vztahuje 
rovněž na šlechtitelský program, a to včetně jeho změny 
(odst. 7). Schvalování šlechtitelských programů upravuje 
čl. 8 až 12 nařízení 2016/1012, a to včetně jejich změn a 
přeshraničních souvislostí (čl. 12 nařízení). Problém je 
rovněž ve stanovení lhůt: schválení je dle zákona (§ 5 
odst. 7, věta třetí) nutné do 30 dní, avšak dle nařízení (čl. 
9 odst. 3) je nutné do 90 dní. 
Nutno zajistit provazbu s nařízením 2016/1012 tak, aby 
právní úprava vyla jasná. 
K § 6: 
 
Toto ustanovení upravuje uznávání chovatelského spolku, 
oprávněné osoby mající udělen souhlas k výkonu 
odborných činností podle § 7, nebo soukromého podniku, 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Pojmosloví bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním odkazů. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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který působí v uzavřených systémech produkce, anebo 
veřejného subjektu, jako chovatelský podnik prasat. 
 
Toto ustanovení je zřejmě implementační k čl. 4 odst. 1 
druhý pododstavec a odst. 3 nařízení 2016/1012. 
Opětovně není zajištěna řádná provazba s nařízením, 
když vzhledem k odlišné terminologii nelze s jistotou určit, 
jaký subjekt je oprávněn k podání žádosti o uznání. 
Problém představuje otázka, kdo je „oprávněnou osobou“. 
Zatímco v rámci § 3 návrhu zákona se jeví, že 
oprávněnými osobami jsou „třetí osoby“ dle čl. 27 odst. 1 
písm. b) ve spojení s čl. 27 odst. 2 nařízení 2016/1012, 
v kontextu § 6 se naopak zdá, že jsou oprávněnými 
osobami spíše plemenářské organizace uvedené v čl. 4 
odst. 1 nařízení 2016/1012. 
Matoucí je i samotný název „chovatelský podnik prasat“, 
když nařízení mluví pouze o „chovatelském podniku“. 
Návrh uvádí pojem „prase“, kdežto nařízení hovoří o 
„hybridním plemenném praseti“. Z návrhu samotného není 
navíc ani zřejmé, zda je prase plemenným zvířetem (viz 
připomínka výše k § 2 odst. 1 písm. a), bod 2.). 
 
Návrh zákona dále stanoví podmínky, za kterých lze 
žadatele za chovatelský podnik prasat uznat. Musí 
splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, mít sídlo v České 
republice a prokázat, že má pro svou činnost zajištěnou 
osobu odborně způsobilou podle § 30. 
 
Podmínky pro uznání stanovené návrhem zákona nejsou 
v souladu s podmínkami, které stanoví nařízení, resp. 
částečně nařízení zbytečně opisují, zejména v požadavku 
na sídlo v ČR (zde se návrh dubluje s čl. 4 odst. 3 písm. a) 
nařízení 2016/1012), zatímco jiné přímo použitelné 
požadavky (správně) předkladatel nepřebírá. Co se týče 
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požadavku na odborně způsobilou osobu v § 6 odst. 1 
písm. b), tak nařízení 2016/1012 připouští, že má žadatel 
splňovat odborné požadavky (viz čl. 4 odst. 3 písm. b), 
požadavek na dostatečný počet kvalifikovaného personálu 
se pak vyčte až z Přílohy I části 1 bodu A./2. Vzhledem 
k tomu, že požadavky na kvalifikaci nařízení 2016/1012 
blíže nestanoví, je zřejmě možné tento aspekt návrhem 
dopracovat, avšak pouze při zajištění jasné provazby 
s nařízením, aby bylo zřejmé, že není ambicí 
předkladatele jít nad jeho rámec.  
S ohledem na nesouladnou úpravu podmínek pro uznání 
by bylo nejlepším řešením – obdobně jako v případě § 5 
odst. 1 - z navrhovaného § 6 odst. 1 zákona podmínky pro 
uznání zcela vypustit a ponechat pouze odkaz na splnění 
podmínek v nařízení 2016/1012. Ustanovení § 6 odst. 1 by 
tak bylo ukončeno za větou „…pokud splňuje požadavky 
stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/2012.“ S ohledem na přímou použitelnost nařízení by 
tak byly podmínky pro uznání stanoveny jednoznačně a 
předešlo by se matoucí úpravě.  

K § 7: 
 
Toto ustanovení se v části prolíná s výše komentovaným § 
3 návrhu zákona. Ustanovení upravuje „kontrolu 
užitkovosti, výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a 
posuzování“ a v odstavci 1 uvádí, že se provádí v souladu 
s předpisy Evropské unie nebo v souladu s mezinárodně 
uznávanými postupy, pokud pro testování a posuzování 
předpisy Evropské unie neexistují. 
 
Nařízení 2016/1012 upravuje „testování užitkovosti a 
genetické hodnocení“ v čl. 25, když uvádí, že v případě 
čistokrevného plemenného skotu, prasat, ovcí a koz a v 
případě hybridních plemenných prasat se testování 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Pojmosloví bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním odkazů. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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užitkovosti a genetické hodnocení provádí podle pravidel 
uvedených v příloze III nařízení, a pokud se jedná o 
testování užitkovosti a genetické hodnocení čistokrevných 
plemenných koňovitých, pak se provádí podle pravidel 
stanovených ve šlechtitelském programu prováděném 
tímto plemenářským spolkem, který je schválen podle čl. 8 
odst. 3 a případně podle čl. 12. 
 
Není zřejmé, zda předkladatel pojmy „kontrola užitkovosti, 
výkonnostní zkoušky, výkonnostní testy a posuzování“ 
chápe stejně, jako pojmy „testování užitkovosti a genetické 
hodnocení“, spíše se však jedná o činnosti odlišné 
(výkonnostní testy tak zcela jistě nejsou totéž, co 
genetické testování). 
Navíc není jasné, zda předkladatel hodlá pravidla 
stanovená nařízením 2016/1012 využít i na hospodářská 
zvířata nařízením neupravená, když v odst. 1 paragrafu 7 
mluví obecně o vyjmenovaných hospodářských zvířatech, 
mezi které patří nad rámec nařízení 2016/1012 i drůbež, 
plemenné ryby a včely. 
 
Odst. 4 neorganicky nad rámec názvu § 7 doplňuje 
„kontrolu zdraví a kontrolu dědičnosti“ vyjmenovaných 
hospodářských zvířat. Není zřejmé, jak přesně má 
„kontrola zdraví a kontrola dědičnosti“ probíhat a co je její 
podstatou (nařízení 2016/1012 na některých místech mluví 
jen o dědičných vadách či dědičných vlastnostech, popř. 
dědičných vlastnostech) a jaká je vazba tohoto odstavce 
k odst. 1, tedy zejména skutečnost, zda i kontrola zdraví a 
kontrola dědičnosti má být prováděna v souladu s předpisy 
Evropské unie nebo v souladu s mezinárodně uznávanými 
postupy, pokud pro testování a posuzování předpisy 
Evropské unie neexistují. Dále, tento odstavec hovoří o 
kontrole zdraví a kontrole dědičnosti u vyjmenovaných 
hospodářských zvířat; pokud by zde měla existovat 
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provazba na nařízení 2016/1012, tak to hovoří o 
plemenných zvířatech, přičemž za zvířata považuje pouze 
některá z vyjmenovaných hospodářských zvířat (viz 
připomínky výše k rozsahu působnosti a terminologii). 
 
Problematický je též odst. 5, který zavádí v souvislosti 
s testováním a posuzováním povinnosti chovatelům. 
Provazba na čl. 28 nařízení 2016/1012 není jasná; tento 
článek upravuje „povinnosti plemenářských spolků, 
chovatelských podniků a třetích stran, které provádějí 
testování užitkovosti nebo genetické hodnocení“. Rozsah 
povinností je však v návrhu zákona stanoven odlišně, 
stejně tak jako adresáti povinností. Návrh zákona hovoří o 
chovatelích, zatímco nařízení pojednává o plemenářských 
spolcích, chovatelských podnicích a třetích stranách. 
 
Nesrozumitelnost tohoto ustanovení je zčásti způsobena 
nesrozumitelnou terminologií v úvodních paragrafech 
zákona. V tomto ohledu je tak upravovaná materie 
nesouladná s materií upravovanou nařízením. 

K § 8: 
 
Z uvedeného ustanovení není vůbec zřejmé, co znamenají 
pojmy „hodnocení“, „kvalifikovaný odhad“, „plemenná 
hodnota“, „plemeník“, „plemenice“, „vlastní chov“, „smluvní 
chov“. Je pravděpodobné, že „hodnocením“ se rozumí 
„genetické hodnocení“, a ustanovení tak reaguje na 
úpravu genetického hodnocení v čl. 25 nařízení 2016/1012 
a její následnou konkretizaci v příloze č. III Části 3. 
Podmínky genetického hodnocení jsou však upraveny 
odlišně.  

Akceptováno. 
Doplněn nadpis a doplněn odkaz na Nařízení 
v odstavci 3. 

K § 9: 
 
K odst. 1 
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Z hlediska nařízení 2016/1012 ustanovení trpí 
terminologickou nesourodostí - plemenné knihy vedou 
plemenářské spolky, případně plemenářské subjekty ze 
třetích zemí (čl. 2 bodu 12 nařízení 2016/1012). 
 
 
K odst. 2 
Návrh zákona v § 9 odst. 2 stanoví, že formu a členění 
plemenné knihy a požadavky na obsah řádu plemenné 
knihy stanoví vyhláška, kterou je vyhláška č. 448/2006 
Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského 
zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška“). Ustanovení § 14 vyhlášky stanoví požadavky 
na obsah řádu plemenné knihy. Řád plemenné knihy má 
tak například obsahovat stanovení formy vedení plemenné 
knihy, způsob členění plemenné knihy, požadavky na 
zápis zvířat a jejich potomstva do jednotlivých oddílů a 
oddělení plemenné knihy, apod. 
 
Upozorňujeme, že forma a členění plemenné knihy 
vyplývají z čl. 2 bod 12 písm. a) a čl. 15 a násl. nařízení 
2016/1012, kde je upravena struktura plemenných knih, 
hlavní oddíl a doplňkové oddíly plemenných knih, zápis 
čistokrevných plemenných zvířat do hlavního oddílu a 
zápis zvířat do doplňkových oddílů plemenných knih, 
apod. 
 
Právní úprava formy a členění plemenných knih upravená 
ve vyhlášce a v nařízení 2016/1012 se tak částečně 
prolíná a není jasný jejich vzájemný vztah. Například 
požadavky na zápis zvířat do hlavního oddílu plemenné 
knihy jsou upraveny jak v § 13 odst. 2 vyhlášky, tak v čl. 
18 nařízení 2016/1012, potažmo příloze II, části 1, kapitole 
I nařízení. Není přijatelné, aby byla materie upravovaná 
přímo použitelným nařízením, které má aplikační přednost, 

Vysvětleno. 
Do textu doplněny i chovné registry. Zákon se 
vztahuje jen na ty plemenné knihy a chovné registry, 
které byly schváleny v ČR, v případě třetích zemí se 
použijí ustanovení Nařízení.   
 
Akceptováno. 
Forma a členění plemenné knihy je upraveno 
nařízením (EU) 2016/1012, proto bylo ze 
zmocňovacího ustanovení i vyhlášky vypuštěno.  
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a zároveň podzákonným právním předpisem ve formě 
vyhlášky, a to částečně odlišně. 
 
K tomu dodáváme, že považujeme za nesourodé, pokud 
zákon v § 9 upravuje plemenné knihy (byť velmi stručně), 
která jsou i předmětem úpravy v nařízení 2016/2012, ale 
chovné registry, které jsou rovněž předmětem úpravy 
nařízení 2016/2012 (čl. 23 a 24), obdobně neupravuje 
vůbec. 

 
 
 
Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Chovné registry byly do návrhu zákona doplněny. 
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K § 11: 
Toto ustanovení zavádí potvrzení o původu plemenných 
zvířat, doklad o původu prasat a osvědčení o původu 
hejna. Stanoví, co se těmito doklady rozumí a kdo je 
vydává. 
 
Není zjevné, k jakému ustanovení nařízení je tato právní 
úprava implementační. S nejvyšší pravděpodobností se 
jedná o zootechnické osvědčení ve smyslu čl. 2 odst. 20 
nařízení. Podle tohoto ustanovení má zootechnické 
osvědčení obsahovat informace o „původu, identifikaci a 
jsou-li k dispozici, výsledcích testování užitkovosti nebo 
genetického hodnocení“. Zootechnická osvědčení dále 
podrobně upravuje čl. 30 a násl. nařízení 2016/1012. 
Ustanovení § 11 zákona však upravuje toliko osvědčení o 
původu, a to navíc poměrně nesrozumitelně a zmatečně. 
Provazba s nařízením je tedy nejasná.  
 
K odst. 1  
Odstavec 1 stanoví, že „potvrzení o původu plemenných 
zvířat je doklad o identitě, původu a výkonnosti 
plemenných zvířat, dárců spermatu, embryí, vaječných 
buněk, násadových vajec a plemenného materiálu ryb“. 
Z uvedeného vyplývá, že za plemenné zvíře se považují i 
ryby či drůbež, což je však v rozporu s vymezením 
plemenných zvířat v nařízení 2016/1012 (čl. 2 odst. 3 ve 
spojení s odst. 9). Není tak zřejmé, v jaké míře má 
předkladatel záměr vůbec postupovat dle nařízení 
2016/1012, a u kterých zvířat. 
  
K odst. 2 a 3 
Odstavec 2 uvádí, že „potvrzení o původu vydává a údaje 
v něm uvedené na žádost chovatele porovnává uznané 
chovatelské sdružení, a to podle zápisu plemenného 
zvířete v plemenné knize nebo v plemenářské evidenci.“ 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
 
Ustanovení § 11 obsahuje národní úpravu potvrzení 
o původu plemenných zvířat. 
 
Byl doplněn nový § 11a, který upravuje zootechnická 
osvědčení podle nařízení (EU) 2016/1012. 
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Odstavec 3 paragrafu 11 pak uvádí, že „doklad o původu 
prasat pro své smluvní chovy vydává a údaje v něm 
uvedené porovnává chovatelský podnik prasat, a to podle 
zápisu zvířete v chovném registru“.  Nařízení 2016/2012 
však v čl. 30 odst. 2 pro plemenná zvířata a jejich 
zárodečné produkty umožňuje vydávání zootechnických 
osvědčení plemenářskými spolky a chovatelskými podniky, 
plemenářskými subjekty z třetích zemí za podmínek 
uvedených v čl. 34 nařízení, a i příslušnými orgány 
posuzujícími a schvalujícími šlechtitelský program (k tomu 
se zřejmě vztahuje i čl. 38 nařízení a § 23c zákona), resp. 
příslušnými orgány jiných členských států v případě 
přeshraničních chovů (čl. 12 nařízení 2016/1012). S těmito 
variantami návrh nepočítá, povaha nařízení je tak zastřena 
a vzniká s ním rozpor.  

 
K odst. 4 
Odstavec 4 upravuje osvědčení o původu hejna. Pojem 
„hejno“ není v zákoně definováno a není tedy zcela zjevné, 
zda se jedná o hejno ptactva, ryb, drůbeže, apod. Ve 
smyslu odst. 4 půjde zřejmě o hejno drůbeže, avšak 
v následujícím odstavci jde již patrně o hejno ryb. 
Problematická je věta, že „osvědčení o původu hejna 
vydává pro chovy drůbeže přemístěné z jiných členských 
států Evropské unie nebo dovezené ze třetích zemí 
oprávněná osoba.“ Výše jsme uvedli, že není jasné, kdo je 
oprávněnou osobou, nadto, že nařízení 2016/1012 žádné 
oprávněné osoby neupravuje. Podle § 3 návrhu zákona je 
oprávněnou osobou subjekt, který disponuje souhlasem 
ministerstva k výkonu odborných činností. Nařízení 
2016/2012 se sice na drůbež ani ryby nevztahuje, 
vzhledem k terminologické nejasnosti je ale nutno vyjasnit, 
zda zde má být provazba s nařízením 2016/1012. 
Pokud by uvedené ustanovení odst. 4 nemělo nijak 
zasahovat do rozsahu působnosti nařízení a 
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nezpůsobovat žádný rozpor s ním, je i tak nutno uvést, že 
přemisťování či dovážení hejna drůbeže, které je závislé 
na osvědčení o původu, jež musí vydat oprávněné osoba 
podléhající schválení ze strany vnitrostátního orgánu 
(ministerstva), je opatřením, jež může narušit volný pohyb 
zboží na vnitřním trhu Unie. Takové ustanovení, které 
nespadá do tzv. harmonizované sféry, by mělo být 
notifikováno jako technický předpis podle směrnice 
2015/1535 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. Ustanovení je historicky součástí 
plemenářského zákona a není nám známo, zda tato 
notifikace v minulosti proběhla. 
 
Vyhláška, pro kterou je založeno zmocnění v odst. 5 
paragrafu 11, je nutno nastavit tak, aby nezasahovala do 
rozsahu působnosti nařízení 2016/2012 a žádným 
způsobem jej nedublovala. 
K § 12: 
 
Toto ustanovení upravuje pravidla pro ověřování a 
osvědčování původu a stanovování genetického typu 
plemenných zvířat. Podle odst. 1 původ plemenných zvířat 
ověřují a jejich genetické typy stanovují oprávněné osoby. 
Opětovně je třeba odkázat na problematické vymezení 
„oprávněných osob“ a absenci korespondující unijní 
úpravy. 
 
 
Následná ustanovení zřejmě mají mít návaznost na čl. 30 
a násl. nařízení 2016/1012, nicméně chybí provazba na 
tato ustanovení a řada ustanovení je v návrhu zákona 
upravena odlišně (případně nad rámec) nařízení, bez 
odpovídajícího zmocnění (viz např. subjekty oprávněné 

Vysvětleno. 
Pojem a vymezení činností jednotlivých typů 
oprávněných osob jsou uvedeny v  § 3. Zde je 
míněna osoba disponující akreditovanou genetickou 
laboratoří pro analýzu DNA. Ustanovení § 12 v 
souladu s článkem 22 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 pouze zpřesňuje 
povinnosti této oprávněné osoby  
při ověřování a osvědčování původu a stanovování 
genetického typu plemenných zvířat.  
 
Akceptováno. 
Návaznost na čl. 30 a násl. Byla provedena vložením 
nového § 11a Zootechnická osvědčení. 
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vydávat zootechnická osvědčení dle čl. 30 odst. 2 nařízení 
2016/2012). 

K § 15: 
 
Hlava III. návrhu zákona obsahuje plemenitbu skotu, 
buvolů, koní, oslů, prasat, ovcí a koz. Nejdříve je nutné 
upozornit na další terminologický nesoulad, neboť se na 
tomto místě objevuje pojem „buvol“, přestože v § 1 odst. 1 
písm. a) návrhu zákona se pojem „buvol“ vypouští a 
nahrazuje se pojmy „Bos tautus“, „Bos indicus“ a „Bubalus 
bubalis“. 
 
Další možný terminologický nesoulad pramení hned 
z odst. 1, kde se hovoří o „chovatelích“, „chovatelských 
podnicích prasat“ a „oprávněných osobách“. Není zřejmé, 
zda je v tomto kontextu skutečně na místě užívat pojem 
chovatel, jakožto každý, kdo zvířata chová, drží nebo se o 
ně stará ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) zákona, nebo měl 
předkladatel spíše na mysli chovatelský spolek či 
chovatelské sdružení (či plemenářský spolek dle nařízení 
2016/2012). Rovněž není zřejmé, proč jsou na tomto místě 
uvedeny oprávněné osoby. 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Skutečně se jedná o povinnost chovatele a 
oprávněných osob k činnosti podle § 17, nikoliv 
uznaného chovatelského sdružení (jedná se o 
povinnost osoby chovající zvířata nebo provádějící 
inseminaci). 

K § 21: 
 
Toto ustanovení stanoví pravidla pro uvádění do oběhu 
„plemenných zvířat, spermatu, embryí, vaječných buněk, 
násadových vajec drůbeže, včel, plemenných ryb a jejich 
plemenného materiálu.“ 
 
K odst. 1  
Odstavec 1 stanoví podmínky, za nichž mohou být do 
oběhu zaváděna „plemenná zvířata narozená v České 
republice, násadová vejce drůbeže a plemenný materiál 
ryb a včel…jako plemenná“.  S ohledem na 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Ustanovení bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním zootechnického osvědčení a 
odkazů na nařízení (EU) 2016/1012. 
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terminologickou neprovázanost „vypadávají“ z uvedeného 
ustanovení tuři, neboť ti nejsou podle návrhu zákona 
zařazeni do skupiny plemenných zvířat (viz § 2 odst. 1 
písm. a), jež navazuje na skupinu „vyjmenovaných 
hospodářských zvířat“, a dále toto ustanovení nepočítá též 
s živočichy pocházející z akvakultury. 
 
Není rovněž zřejmé, co znamená slovní spojení „jako 
plemenná“. Má tím předkladatel na mysli, že pro účely 
uvádění zvířat do oběhu se za plemenná zvířata považuje 
i sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce, drůbež, 
včely, plemenné ryby a jejich plemenný materiál? Takový 
výklad však odporuje jednoznačnému vymezení 
plemenných zvířat v čl. 2 odst. 3 ve spojení s odst. 9 
nařízení 2016/1012. Není rovněž zřejmé, co se rozumí 
„plemenným materiálem“, respektive, zda se jím má 
rozumět genetický materiál. 
 
Odstavec 1 je rovněž založen na uvádění do oběhu 
plemenných zvířat narozených v České republice. Takto 
kategoricky však pravidlo nastavit nelze, neboť nařízení 
2016/2012 umožňuje rovněž i přeshraniční chovy (viz čl. 
12). Toto dělení (zvířata narozená/nenarozená v ČR) pak 
zasahuje i do odstavce 2. 
 
Podmínky pro uvádění do oběhu výše uvedených „zvířat“ 
jsou stanoveny nesrozumitelně a vůbec není jasné, jak 
zapadají do obecného pravidla v čl. 3 nařízení 2016/2012, 
které říká, že obchod ani vstup do Unie u plemenných 
zvířat a zárodečných produktů nesmí být omezován či 
zakazován z jiných zootechnických nebo genealogických 
důvodů, než jsou důvody vyplývající z pravidel 
stanovených v nařízení 2016/2012. Pro plemenná zvířata 
dle nařízení je tedy klíčovým čl. 30 až čl. 37 nařízení 
2016/2012, a potažmo příloha V nařízení (k terminologické 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAWFBSH72)



 
 

47 
 

nesrovnalosti ohledně toho, že nařízení nepoužívá pojem 
„uvádění do oběhu“, viz připomínky k § 2 odst. 1 výše).  
Odst. 1 písm. a) návrhu stanoví, že tato „zvířata“ musí být 
„trvale označena nebo, jde-li o násadová vejce drůbeže, 
individuálně označena, s výjimkou plemenných ryb a včel“. 
Není jasné, co se rozumí „trvalým označením“, 
„individuálním označením“, ani zda výjimka pro plemenné 
ryby a včely znamená, že mají být označeny trvale, nebo 
vůbec, a jak tento požadavek koresponduje s nařízením 
2016/1012 v případě plemenných zvířat dle nařízení. Není 
dále zřejmé, zda podmínky stanovené v písm. b) a c), tedy 
potvrzení o původu, osvědčení o ověření původu a 
osvědčení o stanovení genetického typu se rozumí pro 
plemenná zvířata (alespoň ta dle nařízení) zootechnické 
osvědčení ve smyslu čl. 2 odst. 20 nařízení 2016/1012, 
potažmo čl. 30 až 33 nařízení 2016/2012. 
 
K odst. 2 
Odstavec 2 stanoví podmínky pro uvádění do oběhu 
plemenných zvířat narozených v jiných členských státech. 
Podmínky zavádění do oběhu plemenných zvířat 
narozených v jiných členských státech jsou stanoveny 
odlišně od plemenných zvířat narozených v České 
republice, když fakticky jedinou konkrétní podmínkou je 
zápis (resp. způsobilost zápisu) v plemenné knize. Vedle 
toho je obecnou podmínkou to, že uvádění do oběhu bude 
v souladu s předpisy Evropské unie. Co se touto obecnou 
podmínkou míní ve vztahu k nařízení 2016/2012? Rovněž 
zde by mělo být vydáváno zootechnické osvědčení 
uvedené v čl. 30 a násl. nařízení 2016/2012. Provazba 
s nařízením je velmi nejasná, navíc nařízení v příloze 
V zřejmě neumožňuje to, aby zvíře bylo pouze způsobilé 
k zapsání do plemenné knihy (viz příloha V, Část 2, 
Kapitola I nařízení).  
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K odst. 3  
Odstavec 3 stanoví podmínky pro zavádění do oběhu 
plemenných zvířat narozených ve třetích zemích. 
Podmínky jsou obdobně vázány na zápis do plemenné 
knihy či chovného registru. Opět není dána provazba 
s nařízením 2016/2012, které stanoví oproti zákonu jiná a 
někdy i velmi podrobná pravidla – podmínky stanoví 
odlišně např. čl. 30 odst. 5 a 6 či čl. 36.  
 
K odst. 4 – 9 
V následujících ustanoveních (odst. 4 – 9) jsou upraveny 
podmínky pro zavádění do oběhu spermatu, embryí, 
vaječných buněk, násadových vajec drůbeže, včel, 
plemenných ryb a jejich plemenného materiálu. 
 
Je třeba zdůraznit, že pravidla pro obchod se zárodečnými 
produkty („sperma, oocyty a embrya odebrané nebo 
pocházející od plemenných zvířat za účelem asistované 
reprodukce – čl. 2 odst. 4 nařízení 2016/1012) a jejich 
vstup do Unie se řídí stejnými pravidly, jako obchod 
s plemennými zvířaty a jejich vstup do unie (čl. 1 odst. 1 
písm. a) nařízení 2016/1012). 
 
Členský stát tedy musí při úpravě podmínek pro zavádění 
zárodečných produktů do oběhu respektovat unijní právní 
úpravu, a to především s ohledem na zákaz omezování 
obchodu a vstupu do unie explicitně vyjádřený v čl. 3 odst. 
1 nařízení (viz výše k § 21 odst. 1 návrhu). 
 
Podmínky stanovené zákonem nejsou ve shodě 
s nařízením 2016/1012. Není ani zřejmé, jak je zajištěna 
provazba na nařízení 2016/1012 – opět by měl být brán za 
základ čl. 30 a násl. nařízení 2016/2012. Návrh zákona 
s sebou tudíž nese riziko narušení volného pohybu se 
zárodečnými produkty na vnitřním trhu Unie. 
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Návrh zákona dále odkazuje na jiné právní předpisy, které 
stanoví další podmínky pro zavádění do oběhu 
zárodečných produktů. Ustanovení § 21 odst. 5 stanoví, že 
„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 předpisem“ a 
je provázeno doklady uvedenými v písm. a) – d) tohoto 
ustanovení. Ustanovení § 21 odst. 7 dále stanoví, že 
„embrya a vaječné buňky plemenných zvířat a zvířat 
zapsaných v chovném registru mohou být uváděny do 
oběhu, pokud a) byly získány v souladu se zvláštním 
právním předpisem“ a splňují další podmínky dle písm. b) 
– e) tohoto ustanovení. 
 
Tímto předpisem, resp. předpisy, jsou zákon č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích 
na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a 
embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze 
třetích zemí. 
 
Není jasné, s jakými konkrétními ustanoveními výše 
uvedených právních předpisů musí být podmínky odběru a 
skladování spermatu a podmínky získání embryí a 
vaječných buněk plemenných zvířat a zvířat zapsaných 
v chovném registru v souladu. A není proto ani zřejmé, zda 
jsou příslušná ustanovení výše uvedených předpisů 
(veterinárního zákona a vyhlášky č. 380/2003 Sb.) 
implementací jiných unijních předpisů nebo se jedná o 
oblast unijním právem neupravenou.  
 
Pokud by se mělo jednat o ustanovení veterinárního 
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zákona a vyhlášky č. 380/2003 Sb., která jsou 
implementací jiných unijních předpisů, byl by takový 
postup obecně v pořádku, protože by tím zřejmě nedošlo 
k narušení volného obchodu na vnitřním trhu. Pokud však 
zákon odkazuje na jiný zákon, a to konkrétně na jeho 
neimplementační ustanovení, takový postup by již měl 
potenciál volný obchod narušit. 
 
Pokud tedy návrh zákona uvádí, že podmínky musí být 
v souladu s „jiným právním předpisem“, musí vymezit, o 
jaká konkrétní ustanovení tohoto právního předpisu se 
jedná. 
 
K odst. 10 
Návrh zákona stanoví, že technické podrobnosti pro 
dokumentaci zárodečných produktů stanoví vyhláška. 
Opět není patrná provazba na nařízení 2016/1012, 
zejména přílohu V, část druhá – „Zootechnická osvědčení 
pro čistokrevná plemenná zvířata a jejich zárodečné 
produkty“. 

K § 24: 
Toto ustanovení upravuje dozorčí činnost, kterou svěřuje 
České plemenářské inspekci a orgánům veterinárního 
dozoru. Nařízení 2016/1012 obdobné činnosti upravuje, a 
to v čl. 39 a násl., který stanoví mj. povinnost členským 
státům určit příslušné orgány, kterým svěří odpovědnost 
za provádění úředních kontrol. 
Z návrhu kvůli absentující jasné provazbě na nařízení 
2016/2012 není zřejmé, který orgán bude kontrolovat 
povinnosti stanovené nařízením 2016/2012. Bude to 
inspekce, orgány veterinární správy, nebo rovněž i 
ministerstvo (viz § 3 návrhu, čl. 4 nařízení 2016/1012)? Z § 
24 odst. 3 písm. h) by se dalo soudit, že jen inspekce, § 24 
odst. 5 však uvedený závěr zastírá, neboť orgány 

Akceptováno. 
Text návrhu zákona byl upraven. 
Ustanovení bylo lépe provázáno s textem nařízení, 
zejména doplněním odkazů. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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veterinární správy provádějí kontroly povinností dle § 7 
odst. 4, které zřejmě rovněž mají unijní rozměr. 
Nařízení 2016/2012 dále stanoví požadavky na příslušné 
orgány (viz čl. 41 a násl.). Mají se tyto požadavky týkat jen 
rozsahu působnosti nařízení 2016/1012, tj. dopadnout na 
případy, kdy se kontroluje plemenné zvíře dle požadavků 
nařízení, nebo se mají vztáhnout i na obdobné kontroly 
v právních vztazích jdoucích mimo rámec nařízení? Na to 
návrh žádnou odpověď nedává. Tuto záležitost je nutno 
vyjasnit a postavit najisto. 
  
K odst. 11 
Návrh zákona v odst. 11 stanoví povinnost součinnosti 
kontrolovaných osob. Nařízení 2016/2012 částečně 
obdobnou úpravu obsahuje, a to v čl. 46. Nicméně návrh 
zákona stanoví některé povinnosti odlišně. Zatímco 
nařízení stanoví povinnost kontrolovaných osob zajistit 
„přístup“ k plemenným zvířatům a jejich zárodečným 
produktům pod jejich kontrolou, návrh zákona hovoří o 
povinnosti zvířata „předvést“, nebo zajistit jiný způsob 
umožňující jejich individuální kontrolu. Písm. b) tohoto 
ustanovení dále stanoví povinnost umožnit ověření původu 
vyjmenovaných hospodářských zvířat, zatímco nařízení 
2016/1012 stanoví povinnost umožnit přístup k 
dokumentům a jakýmkoli jiným relevantním informacím. 
Povinnost umožnit přístup k dokumentaci na druhou stranu 
návrh zákona nestanoví. 
Odst. 11 stanoví dále povinnosti kontrolovaných osob 
demonstrativním výčtem („kontrolované osoby jsou 
povinny poskytnout součinnost potřebnou k výkonu 
kontroly, a to zejména…“), přičemž povinnosti 
kontrolovaných osob v čl. 46 nařízení 2016/1012 jsou dány 
taxativně.  
Upozorňujeme, že povinnosti musí být zákonem 
stanoveny jednoznačně a určitě. S ohledem na 
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skutečnost, že povinnosti upravené návrhem zákona 
nejsou zcela jednoznačně provázány s nařízením 
2016/1012, neví kontrolovaná osoba, kterými povinnostmi 
se má fakticky řídit. Je nutné zajistit přesnou provazbu na 
nařízení 2016/1012, nebo úpravu povinností v zákoně 
nestanovit a toliko odkázat na přímo aplikovatelnou úpravu 
v nařízení 2016/1012. 

K dalším ustanovením návrhu: 
S ohledem na rozsah výše uvedených připomínek nebyla 
další ustanovení návrhu, zejména sankční ustanovení, 
předmětem přezkumu. 

 

Závěr: 
Návrh zákona je s právem EU neslučitelný. 

 

Agrární komora ČR Připomínky staženy.  

Asociace 
samostatných odborů 

  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace 
ČR 

  

Energetický regulační   
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úřad 

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 

  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí 
České republiky 

  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

  

Sekretariát Rady 
hospodářské a sociální 
dohody 
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Státní veterinární 
správa 

1. K bodu 14 (k § 7 odst. 4)  
V § 7 odst. 4 zní:  
„Kontrolu zdraví a kontrolu dědičnosti zdraví vyjmenovaných 
hospodářských zvířat zajišťují chovatelé, oprávněné osoby, 
uznaná chovatelská sdružení a pověřená osoba.“  
Doplnění „kontroly zdraví“ do § 7 odst. 4 zakládá duplicitu s 
veterinárním zákonem, do jehož předmětu úpravy kontrola 
zdraví spadá. V tomto smyslu byl také plemenářský zákon 
změněn novelou provedenou zákonem č. 32/2011 Sb., kterou 
byla právě kontrola zdraví z ustanovení § 7 odst. 4 vypuštěna.  
Z výše uvedeného důvodu požadujeme vypustit slova „kontrolu 
zdraví“.  
Požadujeme upravit znění § 7 odst. 4 „Kontrolu dědičnosti 
zdraví vyjmenovaných hospodářských zvířat zajišťují 
chovatelé, oprávněné osoby, uznaná chovatelská sdružení a 
pověřená osoba.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 7 odst. 4 bude znít: 

(4) Kontrolu dědičnosti zdraví a kontrolu 
ukazatelů zdraví vyjmenovaných hospodářských 
zvířat podle šlechtitelského programu zajišťují 
chovatelé, oprávněné osoby, uznaná chovatelská 
sdružení a pověřená osoba. 

 2.   
K bodu 20 (k § 24 odst. 5)  
V § 24 odst. 5 se za slova „stanovených při“ vkládají slova 
„kontrole zdraví a kontrole dědičnosti zdraví (§ 7 odst. 4),“.  
Jednalo se o změnu, která měla souviset se změnou v 
novelizačním bodu č. 14. 
 
K bodu 21 (k § 24 odst. 6 písm. a)  
V § 24 odst. 6 písm. a) se za slova „stanovené v“ vkládají slova 
„§ 7 odst. 4 a“.  
Jednalo se o změnu, která měla souviset se změnou v 
novelizačním bodu č. 14.  
 
K bodu 52 (k § 28)  
V § 28 se za slova „týkající se“ vkládají slova „kontroly zdraví a 
kontroly dědičnosti zdraví (§ 7 odst. 4),“.  
Jednalo se o změnu, která měla souviset se změnou v 
novelizačním bodu č. 14.  
Vzhledem ke shora uvedeným důvodům požadujeme vypuštění 
uvedených novelizačních bodů 20, 21 a 52 bez náhrady, tedy 
ponechat znění § 24 odst. 5, § 24 odst. 6 písm. a) a § 28 v 

Akceptováno. 
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původním znění. 
Tato připomínka je zásadní. 

 3. K bodu 18 (k § 23 odst. 2)  
V § 23 odst. 2 úvodní část ustanovení zní:  
„Každý, kdo vykonává jakoukoliv činnost spojenou s chovem, 
držením nebo šlechtěním živočichů pocházejících z akvakultury 
podle vyhlášky č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na 
živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o 
opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz 
vodních živočichů, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
provozuje rybářské oblasti vysazování a slovu, nebo drží vodní 
živočichy bez záměru jejich uvedení na trh a chovatel 
plemenných ryb je povinen“.  
Navrhované ustanovení nově stanovuje zde uvedené povinnosti 
širšímu okruhu chovatelů, než je v dosavadní právní úpravě 
stanoveno, přičemž důvodová zpráva k tomuto ustanovení 
zvýšení této administrativní zátěže dostatečně neodůvodňuje. 
Uvedená zařízení podléhají již registraci podle § 5a 
veterinárního zákona a nově navrhovaná evidenční povinnost 
podle písm. a) představuje další dopady na provozovatele těchto 
zařízení, tj. těch zařízení, která dosud povinnosti zde uvedené 
nepodléhala, a zvyšuje nepochybně jejich administrativní zátěž.  
Dáváme na zvážení, zda je účelné, zejména chovatelům, kteří 
provozují zařízení pro chov živočichů pocházejících z 
akvakultury pouze registrované podle § 5a veterinárního zákona, 
stanovit, kromě povinnosti evidenční, veškeré povinnosti 
uvedené v § 23 odst. 2 citovaného zákona.  
Navrhujeme znění § 23 odst. 2 takto:  
„(2) Chovatelé živočichů pocházejících z akvakultury a chovatelé 
plemenných ryb jsou povinni  
a) evidovat u pověřené osoby všechna svá hospodářství spolu s 
identifikačními údaji o své osobě a veškeré změny nastalé po 
dni zaevidování v rozsahu, způsobem a v termínech 
stanovených vyhláškou,  
b) oznámit pověřené osobě způsobem a v termínech 
stanovených vyhláškou ukončení své činnosti,  
c) vést ve stájovém registru údaje stanovené vyhláškou 
způsobem stanoveným touto vyhláškou a uchovávat je nejméně 

Akceptováno. 
Text upraven. 
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po dobu 4 let ode dne posledního záznamu,  
d) předávat pověřené osobě správné a úplné údaje stanovené 
vyhláškou, a to způsobem stanoveným touto vyhláškou.  
Povinnosti uvedené v písm. c) a d) neplatí pro zařízení pro chov 
živočichů pocházejících z akvakultury pouze registrované podle 
§ 5a veterinárního zákona.“. 
Tato připomínka je doporučující 

Česká plemenářská 
inspekce 

  

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní pozemkový úřad   
Výzkumný ústav 
živočišné výroby 

  

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

  

Česká akademie 
zemědělských věd 

  

Zemědělský svaz ČR   
Českomoravský svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

  

Ústav zemědělských a 
potravinářských 
informací 
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Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

  

Svaz českých a 
moravských 
spotřebních družstev 

  

dTest, o.p.s.   
Veterinární a 
farmaceutická 
univerzita Brno 

  

PRO-BIO svaz 
ekologických 
zemědělců 

  

Bioinstitut, o.p.s.   
Českomoravská 
společnost chovatelů, 
a.s. 

  

Asociace svazů 
chovatelů koní ČR 

  

Český svaz chovatelů   
Český svaz chovatelů 
masného skotu, z. s. 

  

Český svaz včelařů   
Národní hřebčín 
Kladruby nad Labem, 
s. p. o. 

  

Svaz chovatelů 
českého teplokrevníka 

Bez připomínek.  

Rybářské sdružení 1. K novelizačnímu bodu 3, 5 a 9 a dále Vysvětleno. 
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České republiky 
 

v novelizovaném textu (§ 2 odst. 1 písm. a), h), t), u) 
a dále v novelizovaném textu): 
Požadujeme upravit základní terminologii používanou 
v navrhované novele zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Definice pojmů „hlavní vyjmenovaná 
hospodářská zvířata“ a „ostatní vyjmenovaná 
hospodářská zvířata“ považujeme terminologicky za 
nešťastné. 
Rozdělení na hlavní vyjmenovaná (dle nařízení č. 
1012/2016) a ostatní vyjmenovaná hospodářská 
zvířata může evokovat rozdělování na významná a 
méně důležitá hospodářská zvířata, což by nemělo být 
smyslem novely zákona. Navrhujeme proto v souladu 
na adaptaci nařízení náležitě upravit terminologii a 
rozdělit na dvě skupiny, tzn. na a) vyjmenovaná 
hospodářská zvířata (ta, která jsou uvedena v Čl. 2 
odst. 1 nařízení č. 1012/2016 - skot, prasata, ovce, 
kozy, koňovití) a b) ostatní hospodářská zvířata 
(drůbež, plemenné ryby, včely). 

Z důvodu implementace nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 bylo nutné 
některá ustanovení vypustit. Vzhledem k tomu, že 
tato vypouštěná ustanovení se týkají všech 
vyjmenovaných hospodářských zvířat, nově se do 
zákona zavádí pojmy hlavní a ostatní vyjmenovaná 
hospodářská zvířata. Hlavní vyjmenovaná 
hospodářská zvířata se definují jako druhy zvířat 
vyjmenované nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/1012 a ostatní vyjmenovaná 
hospodářská zvířata jako druhy zvířat nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 
nevyjmenovaná. Zákon si však ponechává termín 
pro vyjmenovaná hospodářská zvířata v § 1 odst. 1 
písm. a) pro ty části, které jsou společné pro 
plemenná zvířata bez rozdílu druhu. 
V žádném případě se tedy nejedná o rozdělení 
hospodářských zvířat dle důležitosti. 

2. K novelizačnímu bodu 18 (§ 23 odst. 2) 
Požadujeme upravit současně navrhované znění tak, 
aby bylo srozumitelné a bylo jasně definováno, které 
subjekty (osoby) jsou povinnými. Zároveň požadujeme 
doplnit a taxativně vyjmenovat povinné osoby do 
důvodové zprávy do 2. Zvláštní části, čl. I k bodu 18. 
Dále tyto změny zohlednit v § 26 odst. 9 (přestupky 
fyzických osob) a § 27 odst. 9 (přestupky právnických 
a podnikajících fyzických osob). 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: Současně navrhované znění má přispět 
k provázanosti mezi veterinárními předpisy (především 
vyhl. č. 290/2008 Sb.) a vyhláškou č. 136/2004 Sb. (§ 
72 a následující). Tak, jak je návrh postaven, vnáší 

Akceptováno. 
Text upraven podle návrhu SVS. 
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další chaos do povinností evidence živočichů 
pocházejících z akvakultury a z předložené textace 
není zřejmé, koho a čeho se má zákonná povinnost 
týkat. V současnosti se dle dikce zákona předpokládá, 
že osobou povinnou jsou chovatelé živočichů 
pocházejících z akvakultury, vyjma těch, kteří dodávají 
produkty akvakultury přímo do maloobchodu (resp. 
konečnému spotřebiteli). Současný návrh novely nově 
aplikuje povinnost i na chovatele, kteří dodávají 
produkty akvakultury přímo konečnému spotřebiteli 
nebo do maloobchodu. V důvodové zprávě není 
vysvětleno, proč je tato povinnost nově zaváděna. 
Požadujeme doplnění a vysvětlení. 
„rybářské oblasti vysazování a slovu“  
Není jasné, kdo se tímto myslí, zdali uživatel 
rybářského revíru nebo někdo jiný. V rybářských 
revírech se jedná o volně žijící živočichy, na které se 
režim vyhlášky č. 290/2008 Sb. nevztahuje (§ 1 odst. 2 
písm. b), a to zcela účelově z důvodu, kdy u již 
vypuštěných ryb do volných vod (rybářských revírů) 
nelze předpokládat šíření nákaz, a i v případě 
propuknutí nákazy nelze provádět v ohnisku 
mimořádná veterinární opatření (slovení ryb, očista, 
dezinfekce, ponechání ladem, atd.). Proto se 
domníváme, že by evidenci měly podléhat pouze ty 
subjekty, které produkují násady živočichů 
pocházejících z akvakultury (neplemenných ryb) za 
účelem zarybnění rybářských revírů, nikoliv přímo tyto 
revíry (oblasti vysazování a slovu). Pokud toto 
zákonodárce měl na mysli, mělo by to v textaci § 23 
odst. 2 být náležitě upraveno. Důvodová zpráva uvádí, 
že zájmem je pouze rozšířit povinnost na ty osoby, 
které chovají živočichy pocházející z akvakultury za 
účelem zarybnění pro potřeby rekreačního rybářství 
nejen ve vodních tocích, ale i ve stojatých vodách 
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(údolní nádrže, rybníky sloužící pro sportovní rybolov, 
apod.). 
„drží vodní živočichy bez záměru jejich uvedení na trh“ 
Dále nám není známo, co se myslí pojmem „vodní 
živočich“ a proč je tento nový pojem do ustanovení § 
23 odst. 2 vůbec zaváděn. Vodními živočichy jsou i 
např. vodní plži, hmyz, zooplankton, apod. Tyto složky 
vodního prostředí neměl jistě zákonodárce na mysli. 
Již ustálený pojem živočichové pocházející 
z akvakultury vnímaví k nákazám je proto pro tento 
účel naprosto vhodný a dostačující. Kdo konkrétně se 
myslí povinnou osobou, která drží vodní živočichy bez 
záměru jejich uvedení na trh? Jsou to např. hobby 
chovatelé v okrasných zahradních jezírcích, akvaristé? 
Tyto skupiny osob nemohou samozřejmě podléhat 
jakékoliv povinnosti evidence a vedení údajů. 
Navrhujeme toto alternativní znění § 23 odst. 2 
(vhodné ještě zkonzultovat s ČPI, příp. také SVS): 
Chovatelé živočichů pocházejících z akvakultury 
vnímavých k nákazám, stanovených vyhláškou o 
veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z 
akvakultury17), kteří vlastní nebo drží tyto živočichy za 
účelem jejich vysazování pro potřeby rekreačního 
rybolovu do rybářských oblastí  
vysazování a slovení, prodeje nebo nabízení k 
prodeji, s výjimkou maloobchodního prodeje 
konečnému spotřebiteli, a chovatelé plemenných ryb 
jsou povinni… 

Svaz chovatelů 
českého strakatého 
skotu 

  

Svaz chovatelů 
drůbeže ČR 
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Svaz chovatelů 
holštýnského skotu 
ČR, z.s. 

  

Svaz chovatelů ovcí a 
koz v ČR 
 

K § 30: 
Naše připomínka se týká rozšíření § 30 Odborná 
způsobilost, odst 2, který požadujeme doplnit o 
následující text: 
„Osoba zajišťující v rámci testování mléčné užitkovosti 
zjišťování množství nadojeného mléka, odběr a 
odesílání vzorků mléka pro stanovení obsahu mléčných 
složek, se považuje za odborně způsobilou, pokud 
úspěšně absolvuje příslušný odborný kurz. Praxe 
v příslušném oboru nenahrazuje absolvování 
odborného kurzu.“ 
Zdůvodnění: Jedná se o specifickou pracovní pozici, 
kterou mohou vykonávat, pod vedením způsobilé 
osoby oprávněné osoby vykonávající testování, i osoby 
bez požadovaného vzdělání nebo praxe, absolventi 
nezemědělských škol i zaměstnanci na částečný 
pracovní úvazek. Pracovní náplň uvedených osob je 
natolik specifická, že absolvování příslušného 
odborného kurzu je na druhé straně vhodné i pro 
osoby, které stávající požadavky na odbornou 
způsobilost splňují. Metody a technické vybavení pro 
zjišťování množství nadojeného mléka, pořizování dat 
a jejich dálkový přenos se tak dynamicky vyvíjí, že 
zavedení odborného kurzu je i z tohoto důvodu nutné. 

Vysvětleno. 
Navrhované změkčení odborné způsobilosti by se 
týkalo nejen mléčné kontroly užitkovosti ovcí, ale 
všech činností v rámci testování a posuzování, které 
vykonávají oprávněné osoby dle § 7, což není 
žádoucí. Konkrétní popisovaný problém v kontrole 
mléčné užitkovosti ovcí lze vyřešit úpravou 
šlechtitelského programu v návaznosti na pravidla 
ICAR. 
Navrhovaná úprava by znamenala až do okamžiku 
ustanovení nového kurzu, který předpokládá, 
nemožnost provádění kontroly užitkovosti (na 
základě znění zákona by teprve bylo možné vytvořit 
vyhlášku, která by tento nový kurz ustanovila).. 
Navrhovaná úprava též koliduje s ustanovením § 30 
odst. 4, kdy je použito univerzálního principu, že 
dostatečně dlouhá praxe v oboru nahrazuje formální 
vzdělání. 

Svaz chovatelů prasat, 
z. s. 

  

Výzkumný ústav 
včelařský, s.r.o. 

  

Asociace farmových 
chovů jelenovitých 
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České republiky 

Český svaz chovatelů 
pštrosů 

  

Asociace chovatelů 
huculského koně 

  

Asociace chovatelů 
plnokrevných arabských 
koní ČR 

  

Asociace svazů 
chovatelů koní ČR 

  

Komora veterinárních 
lékařů ČR 
 

V textu návrhu zákona žádáme doplnit ustanovení § 30 
odst. 3: 
 

(3) Inseminaci (§ 17 odst. 1) může provádět osoba, 
která dosáhla alespoň středního vzdělání  
s maturitní zkouškou13b) a úspěšně absolvuje příslušný 
odborný kurz stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je 
povinna doložit vysvědčením o maturitní zkoušce, 
případně jiným dokladem o ukončení vzdělání  
a osvědčením o absolvování příslušného odborného kurzu  
a veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů 
ČR. 
Odůvodnění: Důvodem naší žádosti je skutečnost, že 
členství v Komoře veterinárních lékařů ČR je podmíněno 
absolvováním studia veterinárního lékařství - tedy studia a 
praktického výcviku v oblasti reprodukce, (gynekologie, 
andrologie, porodnictví a dalších dílčích oborů včetně 
inseminačních technik), které jde nejen vysoko nad rámec 
odborného kurzu požadovaného pro méně kvalifikované 
osoby, ale rovněž vysoko nad rámec znalostí a dovedností 
v praxi potřebných k provádění inseminace zvířat. 

Vysvětleno 
Nelze akceptovat odůvodnění, že všichni 
veterinární lékaři, členové KVL jsou absolventi 
pouze studia veterinárního lékařství - tedy studia 
a praktického výcviku v oblasti reprodukce, 
(gynekologie, andrologie, porodnictví a dalších 
dílčích oborů včetně inseminačních technik), a 
tudíž jejich vzdělání nejde vysoko nad rámec 
odborného kurzu požadovaného pro méně 
kvalifikované osoby, ale rovněž nejde vysoko 
nad rámec znalostí a dovedností v praxi 
potřebných k provádění inseminace zvířat. 
Stejně tak všichni zemědělští inženýři nejsou 
odborníci v oblasti porodnictví a inseminace. 
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MVDr., Ing. Anton 
Herman, Kollárova 1933, 
Varnsdorf 
heranto@seznam.cz 
731629616 

K § 30: 
§ 30 (3) Inseminaci (§ 17 odst. 1) může provádět 

osoba, která  
a) dosáhla alespoň středního vzdělání s maturitní 
zkouškou13b) a úspěšně absolvuje příslušný odborný kurz 
stanovený vyhláškou; tuto skutečnost je povinna doložit 
vysvědčením o maturitní zkoušce, případně jiným 
dokladem o ukončení vzdělání a osvědčením o 
absolvování příslušného odborného kurzu  
b) člen Komory veterinárních lékařů; tuto skutečnost 
dokládá osvědčením KVL 
Odůvodnění: Ubývá zemědělských techniků obecně, 
včetně inseminátorů. Nejvíce obdobně jako u jiných 
profesí v pohraničí. Zákon dnes připouští nabytí odbornosti 
pouze týdenním kurzem, a to stejně pro maturanta 
mechanizátora i veterinárního lékaře. Nyní veterinární 
lékař, který studuje reprodukci min. tři semestry a má z ní 
státní zkoušku je paradoxně oprávněn řešit patologické 
stavy, porody, císařské řezy a hormonálně ovlivňovat 
pohlavní cyklus samic včetně synchronizace a 
superovulace a řešit neplodnost, ale není odborně 
způsobilý podle tohoto zákona provést inseminaci, stejně 
jako mechanizátor, nebo zahradník s týdenním kurzem. 
Smyslem ustanovení v roce 2000 bylo patrně ochránit 
středoškolské techniky před úbytkem práce, nyní je 
problém inseminaci zajistit. Vzdělávat zahradníka a 
veterinárního lékaře na stejném kurzu je degradace 
povolání veterináře. 

Vysvětleno. 
Nelze akceptovat odůvodnění, že všichni 
veterinární lékaři, členové KVL jsou absolventi 
pouze studia veterinárního lékařství - tedy 
studia a praktického výcviku v oblasti 
reprodukce, (gynekologie, andrologie, 
porodnictví a dalších dílčích oborů včetně 
inseminačních technik), a tudíž jejich vzdělání 
nejde vysoko nad rámec odborného kurzu 
požadovaného pro méně kvalifikované osoby, 
ale rovněž nejde vysoko nad rámec znalostí a 
dovedností v praxi potřebných k provádění 
inseminace zvířat. 
Stejně tak všichni zemědělští inženýři nejsou 
odborníci v oblasti porodnictví a inseminace. 

 
V Praze dne 24. dubna 2018 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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