
 

 

 

III. 
 

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

principů  
 

 Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob 
stanovených plemenářským zákonem, je zejména úprava pravidel pro vedení ústřední 
evidence prasat. K těmto změnám dochází v důsledku přijetí zákona  
č. 3/2019 Sb., 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. Touto novelou zákona došlo k vypuštění výjimky  
v § 22 odst. 12 plemenářského zákona a návazného ustanovení v § 23 odst. 1, podle které 
nemuseli chovatelé prasat určených pro domácí porážku evidovat tyto chovy. Ústřední 
evidence prasat se tedy po novele zákona č. 3/2019  vztahuje již na všechny chovy prasat. 
Tuto změnu bylo nutné promítnout i do ustanovení vyhlášky.  

 
Dalším cílem návrhu novely vyhlášky je úprava ústřední evidence včel, kde je vhodné 

umožnit chovatelům včel uvést jiné zveřejňované kontaktní údaje pro komunikaci o používání 
přípravků na ochranu rostlin a pro komunikaci s ústřední evidencí.  

 
Návrh novely vyhlášky obsahuje rovněž další úpravy vycházející z aplikační praxe. 

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho zmocňovacími ustanoveními. 

 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s přepisy Evropské unie. 

 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské 

unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou 
proporcionality a zákazem diskriminace). 
 

Navrhovaná právní úprava souvisí s těmito přepisy Evropské unie: 

 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1669 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se 
zrušuje rozhodnutí 2006/80/ES, kterým se pro některé členské státy stanoví odchylka 
podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat. 
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4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich 
evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění 
pozdějších předpisů, stanovuje podrobnosti pro vedení ústřední evidence zvířat. Přijetím 
zákona č. 3/2019 Sb., došlo v souladu s rozhodnutím Komise (EU) 2018/1669 ke zrušení 
výjimky umožňující neevidovat chovy prasat určené pro domácí porážku. Navrhovaná právní 
úprava zmírňuje dopad této změny a pro chovatele prasat k domácí porážce zavádí 
zjednodušený postup evidence prasat.  
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením  
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Realizace navrhované právní úpravy si nevyžádá finanční nároky na státní rozpočet 

a nebude znamenat dodatečné náklady v rámci veřejných rozpočtů.  
 

Návrh vyhlášky má neutrální dopad na podnikatelské prostředí. 
 

Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 
životní prostředí z navrhovaných změn nevznikají. 
 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 
 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K  bodům 1 a 3 – k § 1 odst. 1 písm. b) a § 2 písm. m) 
 
 Plemenářský zákon změnil terminologii u akvakultur v § 23 odst. 2 zákona, proto je 
nutné na tuto změnu reagovat i vyhláškou. Povinnosti pro chovatele jsou stanoveny i na 
chovatele akvakultur nevnímavých k nákazám (povinnost evidovat svá hospodářství a vést 
stájový registr).   
 
K  bodům 2 a 6 – k § 2 písm. g) a § 28 odst. 3 
 
 Plemenářský zákon již neobsahuje výjimku umožňující neevidovat chovy prasat 
určené pro domácí porážku v § 22 odst. 11. Pojem dočasné hospodářství je proto rozšířen 
i pro prasata, která byla pořízena za účelem domácí porážky (do týdne od přemístění 
prasete). Evidenční úkony, tak jako doposud v případě ovcí a koz, za tyto občany provede 
původní chovatel. Toto jedno hlášení pak nahrazuje zaregistrování nového hospodářství, 
hlášení přemístění zvířat, hlášení domácí porážky a odregistrování hospodářství, vzhledem 
k tomu, že již na něm není žádné zvíře evidováno. 
 
K bodu 4 – k § 2 nové písm. n) 
 
 Ačkoliv vyhláška používá pojem včelstvo, doposud tento pojem nebyl definován. Použitá 
definice vychází z definice zazimovaného včelstva, která se používá v národních dotacích 
pro podporu včelařství (program 1.D Zásad). Jak v ústřední evidenci, tak v národních 
dotacích se jedná o počet včelstev zjišťovaný ve stejném období, z tohoto důvodu je 
sjednocení definic (zavedení definice do vyhlášky) logickým krokem.  
 
K bodům 5 a 28 – k textům pod nadpisy dílů 2 a 4 
 
 Jedná se o legislativně technickou úpravu související s přečíslování zmocňovacích 
ustanovení provedenou novelou plemenářského zákona č. 3/2019 Sb. 
 
K  bodům 7, 10 a 11 – k § 29 odst. 3, § 30 odst. 3 a § 30 odst. 5 
 
 Z ustanovení byla vypuštěna povinnost dokládat kopii dokladu potvrzujícího 
skutečnost, že je osoba podnikatelem. Uvedené informace je možné získat přímo ze 
základních registrů. 
 
K bodu 8 – k § 29 odst. 9 
 
 Jedná se o odstranění duplicitní povinnosti, kdy občan/chovatel již předmětnou 
změnu státním orgánům oznámil. Informační systém ústřední evidence disponuje nástroji, 
jak tuto změnu u evidovaných chovatelů zjistit a provést aktualizaci, aniž by bylo nutné tuto 
oznamovací povinnost nadále od chovatelů vyžadovat. 
 
K  bodům 9 a 30 – k § 29 odst. 11 a k příloze 6a 
  
 Chovatelé, kteří chovají prase v zájmovém chovu, které není určeno k lidské spotřebě 
(obdobně jako psa, kočku atd.) využijí zjednodušeného registračního lístku. V databázi 
budou tyto chovy odlišeny jako samostatná skupina. Tento zjednodušený režim se však 
nevztahuje na chovy prasnic (tedy samic chovaných za účelem produkce selat), ty jsou 
povazovány za běžné chovy prasat. 
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K  bodu 12 – k § 32 odst. 1 
 
 Vypouští se institut schvalování počítačového programu pro vedení stájových 
registrů, neboť se rozšířily možnosti komunikace s informačním systémem ústřední evidence 
o webové služby. 
 
K bodům 13 a 14 – k § 35 odst. 1 písm. g) a § 38 odst. 1 písm. e) bod 8 
 
 Po vzoru obtížnosti porodu se doplňuje hlášení porodní hmotnosti. Tyto dva údaje 
jsou klíčové pro stanovování plemenných hodnot býků pro snadnost porodů. Z tohoto 
důvodu je třeba zajistit nástroj, který umožní plošný sběr těchto dat i ve stádech, které 
neprovádí kontrolu užitkovosti, při respektování skutečnosti, že ne ve všech stádech jsou tyto 
ukazatele zjišťovány. 
 
K bodům 15, 19 a 20 – k § 52, 53 a 55 
  
 Ustanovení byla upravena tak, aby bylo zjevné, že na dočasných hospodářstvích 
není třeba vést registr prasat v hospodářství (zvířata zde nejsou držena za účelem jejich 
chovu, nýbrž porážky) a že tito chovatelé sami nezasílají hlášení  
o přemístění prasat. Stejně tak je nutné jasně stanovit, že chovatelé podle § 29 odst. 11 
nezasílají hlášení o přemístění prasat, ale povinnost registr prasat na hospodářství 
v nepředepsané formě se na tyto chovy vztahuje. Zároveň je nutné doplnit údaje 
o dočasných hospodářstvích do hlášení a do databáze ústřední evidence.  
 
K bodům 21 – k § 73 a § 77 
 
 Povinnost hlásit údaje do ústřední evidence se vztahuje jen na případ uvedený v § 23 
odst. 2 písm. c). Evidence se vede i pro druhy, které k nákazám vnímavé nejsou. Pro větší 
srozumitelnost byl text vyhlášky doplněn. 
 
K bodům 22, 23 a 33 – k § 80 odst. 5, § 82 a příloze č. 15 a 16 
 
 Do § 80 byl doplněn položkový výčet údajů obsažených v „Hlášení o počtu včelstev 
a umístění stanovišť“. Zejména hlášený e-mail, který umožní rychlou komunikaci 
o používaných pesticidech v okolí stanovišť chovatele včel.  

 
Stanoviště včelstev jsou spolehlivě lokalizována parcelním číslem a katastrálním 

územím, z tohoto důvodu byl požadavek na uvedení přesné adresy stanoviště vypuštěn. 
Stanoviště bude označeno pouze textovým popisem v podobě názvu stanoviště, který může 
vycházet ze stávající adresy, nebo může být libovolným označením tohoto místa. 
 
K bodům 24 a 25 – k § 82 písm. g) a h) 
 
 Jedná se o legislativně-technickou opravu pojmu cizinec. 
 
K bodům 26 a 27 – k § 87 odst. 4 a § 88 
 
 Původní text reflektoval skutečnost v době vzniku vyhlášky, navrhovaná změna plně 
odpovídá skutečnosti, že správcem a provozovatelem informačního systému ústřední 
evidence zvířat je ministerstvo. Pověřená osoba fyzicky nedisponuje databází ústřední 
evidence, kterou by bylo nutné ministerstvu předávat v případě ukončení činnosti. 
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K bodu 29 – k příloze č. 6 
  
 Jedná se o úpravu vzoru registračního lístku. Z navrhovaného znění vyplývá, že 
adresa kontaktní osoby se vyplňuje jen v případě, kdy ji chovatel chce používat jako 
korespondenční. Dále se zavádí typ hospodářství „chov prasat v domácnosti“, kdy takto 
označená hospodářství se podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, lokalizují na 
základě adresního bodu. Tímto způsobem se snižuje administrativní náročnost založení 
nového hospodářství s chovem prasat. Na tyto chovy se do vydání novely plemenářského  
zákona č. 3/2019 Sb. vztahovala výjimka na neevidování chovů prasat pro domácí porážku. 
Tito chovatelé nebudou povinni osobně docházet na příslušné regionální pracoviště Státního 
zemědělského intervenčního fondu kvůli provedení zákresu nového hospodářství.  
 
K bodu 30 – k příloze č. 7 
  
 Byla opravena pravá strana stájového registru – „Linie-registr otce“, v případě 
dočasného hospodářství bylo rodné číslo nahrazeno číslem občanského průkazu. Dočasné 
hospodářství bude tedy zakládáno stejně u prasat, jako u ovcí a koz. Dále byl zaktualizován 
vzor Průvodního listu skotu, u kterého byl jako další bezpečnostní prvek doplněn QR kód, 
který nese informace o zvířeti. Upravený formulář pro hlášení odsunu na dočasné 
hospodářství se bude zasílat za ovce a kozy samostatně. Od této změny si slibujeme snížení 
chybovosti tohoto typu hlášení. 
 
K bodu 31 – k příloze č. 9 
  
 Byla doplněna příloha k „Hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění“ 
týkající se přemístění na dočasné hospodářství. Registrace těchto chovů vychází z údajů 
uvedených v občanském průkazu. V případě, že by adresa místa, kde se uskuteční domácí 
porážka, byla jiná, než adresa uvedená v občanském průkazu, vyplňuje se adresa místa 
domácí porážky.  
 
K bodu 32 – k příloze č. 15 a 16 
  
 Stanoviště včelstev jsou spolehlivě lokalizovaná parcelním číslem a katastrálním 
územím, z tohoto důvodu byl požadavek na uvedení přesné adresy stanoviště vypuštěn. 
Stanoviště bude označeno pouze textovým popisem v podobě názvu stanoviště, který může 
vycházet ze stávající adresy, nebo může být libovolným označením tohoto místa. 
 

Dále byla doplněna možnost uvést jiné kontaktní údaje pro oznamování použití 
pesticidů s možným vlivem na včely včelařům.  
 
K čl. II – Účinnost  
 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. července 2019.  
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