
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence  
a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství čj. 9047/2019-MZE-12152, ze dne 1. dubna 2019, s termínem dodání stanovisek do 24. dubna 2019, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 
 

1.  K úvodní větě   
V úvodní větě návrhu vyhlášky 
doporučujeme aktualizovat odkazy na 
zmocňovací ustanovení v návaznosti na 
poslední novelu plemenářského zákona, 
kterou došlo k přečíslování některých 
zmocňovacích ustanovení. 

Akceptováno. 

2.  K úvodní větě obsažené v čl. I  
Doporučujeme zohlednit čl. 55 odst. 2 
legislativních pravidel vlády a uvést výčet 
všech novel vyhlášky č. 136/2004 Sb. 

Akceptováno. 

3.  K bodu 22 
Do přílohy č. 6 je třeba v souladu s čl. 35 
legislativních pravidel vlády doplnit její 
nadpis. 
Dále upozorňujeme, že v navrhované 
příloze chybí v rozporu s § 31 odst. 3 
vyhlášky č. 136/2004 Sb. vzor oznámení o 
ukončení činnosti pověřené osobě, který 
doporučujeme doplnit. 

Akceptováno. 
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4.  K bodu 25 
Do úvodní části novelizačního bodu 
doporučujeme za číslovku „9“ doplnit slova 
„včetně nadpisu“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
financí 
 

1. K úvodní větě 
Doporučuje se doplnit čárku za slovy 
„zákona č. 3/2019 Sb.“. 

Akceptováno. 

2. K bodu 6 
Doporučuje se slovo „odstavce“ vyjádřit 
slovem "odstavec". 

Akceptováno. 

3. K bodu 8 
Doporučuje se doplnit čárku za slovy „a 
porodní hmotnost“. 

Akceptováno. 

4. K bodu 17 
Doporučuje se text odstavce 5 písm. b) 
upravit takto: „rodné číslo nebo datum 
narození, nemá-li fyzická osoba přiděleno 
rodné číslo; v případě právnické osoby 
identifikační číslo, bylo-li přiděleno,“. 
Dále se doporučuje v odstavci 5 písm. h) a 
i) nahradit text „a), b), c) d), e), f) a g)“ 
textem „a) až g)“. 

Akceptováno. 

5. K Čl. II Účinnost 
Nabytí účinnosti vyhlášky se doporučuje 
stanovit konkrétním datem (při zachování 
potřebné legisvakance). Tento způsob je 
považován za přehlednější a uživatelsky 
přívětivější. 

Akceptováno. 

6. K platnému znění  
Upozorňuje se, že odstavec 5 doplňovaný 
do § 80 by měl být vyznačen tučně. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj  
 

1. K úvodní větě vyhlášky 
V úvodní větě vyhlášky doporučujeme 
upravit některá zmocňovací ustanovení 
zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon) dále jen „plemenářský 
zákon“). Konkrétně doporučujeme text „§ 
22 odst. 13“ nahradit textem „ § 22 odst. 12“ 
a text „§ 24 odst. 11“ textem „§ 24 odst. 12“. 
Odůvodnění: Výčet zmocňovacích 
ustanovení neodpovídá § 33 a jednotlivým 
zmocňovacím ustanovením plemenářského 
zákona. 

Akceptováno. 

2. K Čl. I 
Úvodní větu Čl. I doporučujeme uvést do 
souladu s Čl. 55 Legislativních pravidel 
vlády a uvést konkrétní výčet novel 
vyhlášky. 
Odůvodnění: Legislativně technická 
připomínka, viz Čl. 55 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 
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3. K bodu 17 
Doporučujeme nejen v novelizačním bodu, 
ale i v textu vyhlášky nahradit slova 
„fyzickou osobu cizince“ slovem „cizinec“ a 
slova „podnikající osobu cizince“ slovy 
„podnikající cizinec“. 
Odůvodnění: Jelikož plemenářský zákon 
ani vyhláška č. 136/2004 Sb., neobsahují 
samostatnou definici pojmu „cizinec“, je 
nutné z důvodu bezrozpornosti užitých 
pojmů v právním řádu vykládat pojem 
„cizinec“ v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých 
zákonů. Podle tohoto ustanovení je 
„cizincem“ fyzická osoba, která není státním 
občanem České republiky, včetně občana 
Evropské unie. Pojem „cizinec“ používá 
plemenářský zákon i v § 23b. Vyhláška č. 
136/2004 Sb. používá pojem „cizinec“ v § 
29, nicméně v § 82 této vyhlášky je užito 
pojmu „fyzická osoba cizinec“. 
Doporučujeme proto v návrhu vyhlášky 
užívat pouze pojem „cizinec“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

1. K bodu 6 
Doporučujeme v souladu s čl. 45 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády vložit za slova 
„v příloze č. 6a“ slova „k této vyhlášce“. 

Neakceptováno. 
Bylo by v rozporu se současným textem vyhlášky. 

2. K bodu 17 
Doporučujeme nahradit v ustanoveních § 
80 odst. 5 písm. h) a i) text „a), b), c), d), 
e), f) a g)“ textem „a) až g)“. 

Akceptováno. 
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3. K bodu 22 
Doporučujeme pro nadbytečnost a také s 
ohledem na znění novelizačního bodu 25, 
zrušit v textu novelizačního bodu slova 
„včetně nadpisu“. Podobně doporučujeme 
upravit také novelizační body 23, 24 a 26. 

Neakceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu s čl. 57 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády.  

4. K platnému znění 
Upozorňujeme, že úprava navržená 
novelizačním bodem 15, tedy označení 
dosavadního textu jako odstavec 1, není v 
platném znění řádně provedena. Dále 
upozorňujeme, že platné znění neobsahuje 
zrušení dosud platných příloh, které jsou 
návrhem vyhlášky nově nahrazeny. 

Vysvětleno. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

1.  Obecně 
Doporučujeme zpřesnit vysvětlení 
nezbytnosti navrhované právní úpravy 
obsažené v předkládací zprávě a 
odůvodnění k návrhu. Ten podle 
předkladatele reaguje na novelu 
plemenářského zákona publikovanou jako 
zákon č. 3/2019 Sb., kterou byla zrušena 
výjimka z ústřední evidence prasat pro 
chovatele prasat určených pro domácí 
porážku, přičemž je odkazováno na § 22 
odst. 12 plemenářského zákona. Takovýto 
odkaz je ovšem neúplný, jelikož citované 
ustanovení upravuje toliko označování 
zvířat, nikoli jejich evidenci, a proto 
považujeme za nezbytné doplnit jej v zájmu 
srozumitelnosti pro adresáty normy ještě o 
odkaz na § 23 odst. 1 plemenářského 
zákona, kterýžto ve znění účinném do 24. 
1. 2019 předmětnou výjimku skutečně 

Akceptováno. 
Předkládací zpráva a odůvodnění byly doplněny. 
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obsahoval.  

2. K úvodní větě návrhu 
Doporučujeme z výčtu prováděných 
ustanovení plemenářského zákona vypustit 
§ 22 odst. 13 (po přečíslování shora 
citovanou novelou zákona má být odstavec 
12) a § 24 odst. 11 (po téže novele má být 
odstavec 12), jelikož tyto upravují 
problematiku označování, resp. kontroly, 
kteréžto nejsou předkládaným návrhem 
dotčeny, a tak jejich uvedení na tomto 
místě považujeme za nadbytečné. 
Současně však dáváme ke zvážení, zda by 
odkazy na předmětná ustanovení zákona 
obsažené v novelizované vyhlášce neměly 
být aktualizovány (viz díly 2 a 4 vyhlášky 
č. 136/2004 Sb.) prostřednictvím přidání 
příslušných novelizačních bodů do 
současného návrhu. 

Akceptováno. 

3. K čl. I bodům 1 a 3 [§ 1 odst. 1 písm. b) a 
§ 2 písm. m)] 

Ani u této konkrétní změny si nejsme jisti 
správností jejího zdůvodnění, a tudíž ani 
změnou samou. Podle předkladatele 
plemenářský zákon již neužívá u akvakultur 
slov „vnímaví k nákazám“, proti čemuž však 
svědčí § 23 odst. 2 písm. c) zákona. 
Žádáme proto odpovídající korekci 
uvedeného odůvodnění potřebnosti 
navrhované změny. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 23 odst. 2 zákona definuje jen 
akvakultury, u nichž je třeba vést „stájový registr“. 
Pro akvakultury definované veterinární vyhláškou je 
definovaná též povinnost předávat údaje pověřené 
osobě. Jak je uvedeno i v připomínce č. 9. Z tohoto 
důvodu je třeba v úvodních ustanoveních vyhlášky 
vnímat akvakulturu ve smyslu návětí § 23 odst. 2. 
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4. K čl. I bodu 5 (§ 29 odst. 3) 
Navrhovanou změnu kvitujeme, avšak 
dáváme ke zvážení, zda by v rámci 
komplexního přístupu neměla být 
promítnuta také do § 30 odst. 3 a 5 
novelizované vyhlášky. 

Akceptováno.  
 

5. K čl. I bodu 8 [§ 35 odst. 1 písm. g)] 
a) V zájmu přehlednosti právních předpisů 

doporučujeme zvolit odlišný postup 
zapracování navrhované změny do textu 
novelizované vyhlášky, a sice doplnit na 
konci ustanovení § 35 odst. 1 písm. d) 
slova „a obtížnost porodu a porodní 
hmotnost, jsou-li tyto údaje známé,“, 
jelikož písmeno d) již nyní upravuje 
specifika pro tury, pročež považujeme 
doplnění dalšího písmene o turech za 
nadbytečné. 

b) Současně doporučujeme z odůvodnění 
předmětné změny vypustit nesprávnou 
informaci, že se jedná o „dobrovolné“ 
hlášení. Jsou-li dané parametry známy, 
musí je každý chovatel předat pověřené 
osobě bez dalšího. 

 

 
Vysvětleno.  
Tato varianta byla zvažována i v době definování 
písmene g). Obtížnost porodu a porodní hmotnost 
jsou důležitými ukazateli i pro chovatele ovcí a koz, 
dá se tedy předpokládat, že nynější omezení jen na 
tury je dočasné. Na rozdíl od písmene d), kde se 
ustanovení vztahuje výhradně na tury podle 
komunitárního práva, toto nové ustanovení není 
transpoziční, z tohoto důvodu byla ustanovení 
oddělena. 
 
Akceptováno. 

6. K čl. I bodu 10 (§ 52 odst. 1) 
Stanovuje-li plemenářský zákon povinnost 
všech chovatelů zvířat vést jejich evidenci, 
nepovažujeme za přípustné, aby vyhláška 
jakožto podzákonný právní předpis vyjímala 
určitou skupinu chovatelů, tj. chovatele 
prasat na dočasném hospodářství, bez 
dalšího z této obecné povinnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Text upraven. Pro dočasná hospodářství je zaveden 
stejný režim jako pro svody zvířat. 
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7. K čl. I bodu 11 (§ 52 odst. 6) 
a)  Nepovažujeme za příliš vhodné a 

výstižné používat pro domácnost 
chovatele výraz „hospodářství“, pročež 
jej doporučujeme z návrhu vypustit a 
používat namísto něj toliko formulace „v 
případě uvedeném v § 29 odst. 11“ či 
podobné. Tato připomínka se vztahuje 
per analogiam též na čl. I body 12, 13 a 
23. 

b)  Dále upozorňujeme na nepřesnost slov 
„jejich identifikace“, z jejichž užití není 
zřejmé, zda má předkladatel na mysli 
identifikaci změn, nebo prasat. 
Doporučujeme proto tuto část 
navrhovaného ustanovení zpřesnit. 

 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Slova byla nahrazena slovy „identifikace prasat“. 

8. K čl. I bodu 15 (§ 55 odst. 2) 
Aby se předešlo nežádoucím duplicitám, 
doporučujeme tento bod z návrhu vypustit, 
jelikož jeho obsah vyplývá již 
z novelizačního bodu 13. 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo vypuštěno. 

9. K čl. I bodu 16 (§ 73 odst. 1 a § 77 odst. 1) 
Jelikož se podle odůvodnění předkladatele 
povinnost předávat příslušné údaje 
pověřené osobě (na rozdíl od evidence) 
vztahuje pouze na druhy vnímavé ke 
sledovaným nákazám, doporučujeme 
doplňovaný odkaz na plemenářský zákon 
zpřesnit též o písmeno do následující 
podoby: „podle § 23 odst. 2 písm. c) 
zákona“. 

Akceptováno. 
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10. K čl. I bodu 17 (§ 80 odst. 5) 
V zájmu vyvarování se nadbytečným 
ustanovením doporučujeme vypustit 
z návrhu tento bod, jelikož veškeré položky 
navrhovaného výčtu jsou obsaženy ve 
vzoru uvedeném v navrhované příloze č. 15 
k novelizované vyhlášce, a to plně 
postačuje. Je ostatně smyslem a účelem 
příloh k právním předpisům umožnit 
předkladatelům, aby v samotném 
normativním textu nemuseli uvádět četné 
výčty a podrobnosti. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo upraveno tak, aby odpovídalo 
systematice celé vyhlášky. 

11. K čl. I bodu 19 [§ 82 písm. h)] 
Doporučujeme doplnit odůvodnění 
navrhované změny, jelikož výslovně chybí a 
implicitně není zřejmé. 

Vysvětleno. 
Odůvodnění bylo doplněno. Jedná se o opravu 
dřívější chyby. FO cizinec je uveden již v písm. g) a 
PO či podnikatel nemusí uvádět doklad totožnosti, 
ale jen identifikační číslo.  

12. K čl. I bodu 20 (§ 87 odst. 4) 
a)  Doporučujeme nahradit zkratku „IT“ 

vhodnějším slovním vyjádřením, jelikož 
využití obdobných zkratek pocházejících 
z angličtiny v textu právního předpisu 
České republiky nepovažujeme za zcela 
vhodné.  

b) Dále zde předkladatel naráží na 
nejednotné označování resortu, kdy je 
v novelizované vyhlášce v některých 
případech používáno slovo 
„ministerstvo“ a v jiných zase plný název 
úřadu „Ministerstvo zemědělství“. 
Doporučujeme proto znění tohoto 
novelizačního bodu, jakož i celé 
novelizované vyhlášky uvést v tomto 
směru do souladu. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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13. K čl. I bodu 22 (příloha č. 6) 
a) Upozorňujeme, že u navrhované přílohy 

chybí navzdory textu novelizačního bodu 
nadpis, což je v rozporu s čl. 35 
Legislativních pravidel vlády. 
Doporučujeme proto doplnit odpovídající 
nadpis. 

b)  Dále konstatujeme, že v navrhované 
příloze chybí v rozporu s § 31 odst. 3 
novelizované vyhlášky vzor oznámení o 
ukončení činnosti, který požadujeme 
doplnit. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

14. K čl. I bodu 24 (příloha č. 7) 
V navrhovaném znění vzoru hlášení o 
přemístění na dočasné hospodářství (bod 
2.3) dochází oproti dosavadnímu stavu ke 
změně, kdy je nyní hlášení využitelné 
pouze pro jeden druh zvířat (kolonka 02), 
kdežto dříve mohl být jeden formulář využit 
i pro více různých druhů zvířat. Domníváme 
se, že se jedná o změnu, která může 
zapříčinit vyšší administrativní náročnost na 
straně chovatelů chovajících více druhů 
zvířat, jimž dříve stačil jediný formulář, 
kdežto nyní budou muset vyplnit třeba tři. 
Požadujeme proto, aby předkladatel, pokud 
tuto změnu skutečně zamýšlel, odůvodnil 
její potřebnost. 

Vysvětleno.  
V tomto případě nedochází ke změně, bod 2.3 je i 
nadále možné využívat pro ovce a kozy. V tomto 
smyslu bylo doplněno odůvodnění. 

15. K čl. I bodu 25 (příloha č. 9) 
Konstatujeme, že chce-li předkladatel 
do přílohy doplnit další problematiku 
(prasata na dočasném hospodářství), je 
třeba odpovídajícím způsobem doplnit také 
ustanovení novelizované vyhlášky, které na 
danou přílohu odkazuje – v tomto případě 

Částečně akceptováno. 
Doplněno ustanovení v § 53, které upozorní 
chovatele na existenci přílohy k hlášení. Údaje o 
dočasných hospodářstvích musí, vzhledem 
k naprosto odlišnému způsobu evidence prasat od 
evidence ovcí a koz (toto vyplývá z komunitárního 
práva), zůstat součástí měsíčního hlášení. Bez této 
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její § 53 odst. 5. Domníváme se nicméně, 
že předkladatel postupuje nesystematicky, 
když navrhuje vměstnat tuto problematiku 
do přílohy k hlášení o narození prasat, 
jejich úhynu, ztrátě a přemístění. 
Doporučujeme namísto toho analogicky po 
vzoru hlášení o přemístění na dočasné 
hospodářství týkajícího se ovcí a koz (bod 
2.3 navrhované přílohy č. 7) koncipovat 
danou problematiku do samostatného 
hlášení, jehož vzor bude obsažen v bodě 3 
přílohy č. 9 (čemuž odpovídá i znění 
posledního řádku bodu 2 dané přílohy). 

přílohy by hlášené údaje nebyly kompletní. Forma 
přílohy je volena i s ohledem, že ne pokaždé a u 
každého chovatele nastane situace, kdy přemísťuje 
prasata na dočasné hospodářství. 
 

16. K čl. I bodu 26 (přílohy č. 15 a 16) 
a) Doporučujeme zvolit nadpisy 

předmětných příloh v souladu se zněním 
§ 80 odst. 3, resp. § 80a odst. 2 
novelizované vyhlášky, tj. „Vzor hlášení 
počtu včelstev a umístění stanovišť“, 
resp. „Vzor hlášení umístění stanovišť“. 

b) Dále upozorňujeme na protichůdné 
znění odůvodnění doplnění kontaktních 
údajů v souvislosti s použitím pesticidů, 
kdy předkládací zpráva a obecná část 
odůvodnění uvádějí, že se jedná 
o „možnost“ chovatelů uvést údaje, 
kdežto zvláštní část hovoří o 
„povinnosti“. Doporučujeme proto uvést 
tyto informace do souladu. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
školství mládeže  
a tělovýchovy 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo vnitra  1.  K čl. I bodu 15 – k § 55 odst. 2: 
Domníváme se, že navrhovaný odstavec 2 
je zcela nadbytečný a doporučujeme jej 
vypustit. Skutečnost, že se v registru 
hospodářství pro hospodářství prasat 
dle § 29 odst. 11 evidují pouze údaje 
uvedené v § 29, zcela jasně plyne 
z navrhovaného, resp. doplňovaného 
odstavce 1 (tedy z novelizačního bodu 13). 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 

2.  K čl. I bodu 20 – k § 87 odst. 4: 
1. Považujeme za zcela nevhodné 

stanovit, že přechovávání 
magnetických nosičů s kopiemi 
databází zajišťuje „správce IT 
infrastruktury ministerstva“. Předmětná 
formulace je neurčitá a pro právní řád 
zcela neznámá. Jak je ostatně uvedeno 
i v odůvodnění, správcem a 
provozovatelem informačního systému 
ústřední evidence zvířat je 
„ministerstvo“. Doporučujeme tedy 
slova „pověřená osoba4)“ nahradit 
slovem „ministerstvo“. 

2. V této souvislosti dále upozorňujeme 
na neexistenci zakotvení legislativní 
zkratky „ministerstvo“. Vyhláška 
v některých ustanoveních používá tuto 
zkratku nejspíše v návaznosti na 
plemenářský zákon (srov. § 28 odst. 5), 
jinde je však vypsáno Ministerstvo 
zemědělství bez tohoto zkrácení, viz § 
88. Doporučujeme v tomto směru 
podrobit vyhlášku revizi. 

Akceptováno. 
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3. Navrhujeme doplnit chybějící číslování 
některých stránek návrhu (strany 7, 9, 11 
a 18). 

Akceptováno. 

4. Doporučujeme v úvodní větě vyhlášky 
provést revizi prováděných ustanovení 
plemenářského zákona, u § 22 i § 24 by po 
provedené novele (zákon č. 3/2019 Sb.) 
měly být prováděny odstavce 12.  

Akceptováno. 

5. Zvláštní část odůvodnění je dle našeho 
názoru velmi strohá, mnoho navrhovaných 
změn není dostatečně argumentačně 
podpořeno, případně jsou zdůvodněny 
velmi povrchně, doporučujeme ji proto 
rozšířit. Materiál, který obsahuje platné 
znění vyhlášky s vyznačením 
navrhovaných změn, je pak nutno doplnit i 
o znění novelizovaných příloh. 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
 

6. K čl. I – k úvodní větě: 
Dle čl. 61 odst. 3 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády se úplná citace právního 
předpisu používá mj. v úvodní větě 
prováděcího právního předpisu. 
Doporučujeme tedy v úvodní větě uvést 
vyhlášku č. 136/2004 Sb. s náležitým 
doplněním všech jejích novel. 

Akceptováno. 

7. K čl. I bodu 1 – k § 1 odst. 1 písm. b): 
Navrhujeme za slovo „ryby“)“ vložit 
chybějící horní uvozovky. 

Akceptováno. 

8. K čl. I bodu 8 – k § 35 odst. 1 písm. g): 
Jelikož bližší údaje o turech, které má 
každý chovatel předávat pověřené osobě, 
obsahuje už jiný pododstavec, dáváme na 
zvážení, zda údaje o obtížnosti porodu a 

Vysvětleno.  
Tato varianta byla zvažována i v době definování 
písmene g). Obtížnost porodu a porodní hmotnost 
jsou důležitými ukazateli i pro chovatele ovcí a koz, 
dá se tedy předpokládat, že nynější omezení jen na 
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porodní hmotnosti (jsou-li tyto údaje 
známé), nedoplnit do stávajícího písmene 
d). 

tury je dočasné. Na rozdíl od písmene d), kde se 
ustanovení vztahuje výhradně na tury podle 
komunitárního práva, toto nové ustanovení není 
transpoziční, z tohoto důvodu byla ustanovení 
oddělena. 

9. K čl. I bodu 11 – k § 52 odst. 6: 
Navrhujeme slovo „jakákoli“ vypustit pro 
nadbytečnost. Dále doporučujeme 
ustanovení formulačně upravit, neboť 
z navrženého znění není jasné, co je 
myšleno slovy „jejich identifikace“ (zda se 
jedná o identifikaci chovaných prasat nebo 
identifikaci změn počtu). 

Vysvětleno. 
Není cílem předkladatele zavádět jakékoli formální 
požadavky na podobu registru prasat v hospodářství 
pro chovatele prasat, které nejsou určeny k lidské 
spotřebě. 

10. K čl. I bodu 12 – k § 53 odst. 1: 
V návaznosti na změny provedené 
v odstavci 1 a na nový vzor v příloze č. 9 
(vzor přílohy k hlášení o narození prasat, 
jejich úhynu, ztrátě a přemístění – dočasná 
hospodářství) je dle našeho názoru nutné 
doplnit také ustanovení odstavce 5. 

Akceptováno. 

11. K čl. I bodu 13 – k § 55 odst. 1: 
V návaznosti na předchozí novelizační 
body (11 a 12) doporučujeme slovo 
„uvedeného“ nahradit slovem „uvedeném“. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo na základě požadavku Ministerstva 
spravedlnosti upraveno jinak. 

12. K čl. I bodu 16 – k § 73 odst. 1 a § 77 
odst. 1: 
Doporučujeme odkaz na plemenářský 
zákon zpřesnit, resp. uvést konkrétní 
pododstavec ustanovení § 23 odst. 2, 
nejspíše se bude s ohledem na odůvodnění 
jednat o § 23 odst. 2 písm. c).  

Akceptováno. 
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13. K čl. I bodu 17 – k § 80 odst. 5: 

1. Navrhujeme v písmeni a) za slovo 
„chovatele“ doplnit chybějící čárku. 

2. V písmeni i) doporučujeme čárku za 
slovy „identifikační číslo“ nahradit 
slovem „a“. 

3. Upozorňujeme, že v materiálu, který 
obsahuje platné znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn, 
není předmětná změna jakkoli 
naznačena. Doporučujeme daný 
materiál uvést do souladu s návrhem. 

Akceptováno. 

14. K čl. I bodu 19 – k § 82 písm. h): 
V návaznosti na provedenou úpravu 
doporučujeme slova „číslo, stát“ nahradit 
slovy „číslo a stát“. 

Akceptováno. 

15. K čl. I bodu 22 – k příloze č. 6: 
1. Upozorňujeme na chybějící nadpis 

přílohy č. 6 a doporučujeme jej doplnit. 
2. V zájmu zachování srozumitelnosti 

právního předpisu pro adresáty normy 
doporučujeme v příloze č. 6 části B 
(Informace o jednotlivých 
hospodářstvích nebo provozovnách) 
nahradit slova „Název hosp.“ slovy 
„Název hospodářství“. 

3. Novelizační bod č. 22 má zcela nahradit 
přílohu č. 6. Současné znění v souladu 
s § 31 odst. 3 dané vyhlášky obsahuje 
vzor oznámení o ukončení činnosti 
chovatele, obchodníka, provozovatele 
jatek, asanačního podniku, 
shromažďovacího střediska, 
uživatelského zařízení, provozovatele 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBCSH2LUM)



 
 

16 

 

líhně, který však nově součástí přílohy 
není, avšak § 31 odst. 3 zůstal 
nedotčen. Doporučujeme tento vzor do 
přílohy znovu doplnit. 

16. K čl. I bodu 24 – k příloze č. 7: 
V příloze č. 7 ve vzoru průvodního listu 
skotu doporučujeme v části, která upravuje 
přemisťování, slova „provozovny 
asanačního ústavu“ nahradit všeobecně 
užívanou formulací „provozovny 

asanačního podniku“ srov. např. § 2 písm. 

c) novelizované vyhlášky. 

Akceptováno. 

17. K čl. I bodu 25 – k příloze č. 9: 
1. V souladu s čl. 57 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme úvodní 
část novelizačního bodu uvést ve 
znění: „Příloha č. 9 včetně nadpisu 
zní:“. 

2. Dále navrhujeme ve vzoru hlášení o 
narození prasat, jejich úhynu, ztrátě a 
přemístění slova „Počet Zvířat“ nahradit 
slovy „Počet zvířat“. 

Akceptováno. 

18. K čl. I bodu 26 – k příloze č. 15: 
Navrhujeme pro větší přehlednost a 
jednoznačnost dané přílohy ve vzoru 
hlášení počtu včelstev a umístění stanovišť 
v části 2 (Počet včelstev a umístění 
stanovišť) nahradit slova „Číselný kód k. ú.“ 
nahradit slovy „Číselný kód katastrálního 
území“. 

Akceptováno.  
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády-
Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Nevyjádřili se.  

Úřad vlády – 
odbor 
kompatibility 
 

Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající 
se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení 
vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
 
K odůvodnění, obecné části, bodu 3. a bodu 
4.: 
 
Předkladatel v bodu 3. a 4. odůvodnění uvádí, 
že navrhovaná právní úprava souvisí 
s prováděcím nařízením Komise (EU) 
2018/1667 – název předpisu EU je ale 
předkladatelem uveden v obou bodech 
nesprávně textem i číselně, neboť se 
pravděpodobně jedná o prováděcí rozhodnutí 
Komise (EU) 2018/1669. Pokud by tomu tak 
skutečně bylo, doporučujeme předkladateli 

Vysvětleno. 
 
Výjimka, kterou ČR uplatňovala, byla zakotvena zde: 

2006/80/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 1. února 
2006 , kterým se pro některé členské státy stanoví 
odchylka podle čl. 3 odst. 2 směrnice Rady 
92/102/EHS o identifikaci a evidování zvířat 
(oznámeno pod číslem K(2006) 172) 

Úř. věst. L 36, 8.2.2006, s. 50—51 (ES, CS, DA, DE, 
ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, 
FI, SV) 
Úř. věst. L 118M , 8.5.2007, s. 140—141 (MT) 

Již není platné, Datum konce platnosti: 06/11/2018; 
Zrušeno 32018D1669  

Prováděcí rozhodnutá 2018/1669 ji zrušilo a samo 
tím pozbylo hned následující den své opodstatnění, 
proto je zde uveden ten červený puntík: 
 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1669 ze 
dne 6. listopadu 2018, kterým se zrušuje rozhodnutí 
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kontaktovat Evropskou komisi, neboť tento 
předpis je na stránkách EUR-LEX nyní 
vykazován jako neplatný. Pokud by tedy toto 
rozhodnutí Komise bylo skutečně neplatné, 
nutnost úpravy vyhlášky ve smyslu změn 
z důvodu jeho přijetí by byla bezpředmětná.   
 
Po stránce materiální: 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrh vyhlášky adaptuje právní řád ČR na 
prováděcí 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, pokud jde o zrušení výjimky 
umožňující neevidovat chovy prasat určené 
pro domácí porážku.  
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
K samotnému návrhu vyhlášky nemáme žádné 
připomínky ani návrhy změn. 
 
Závěr: 
 
Návrh vyhlášky bude po zapracování, 
event. vyjasnění výše uvedené připomínky 
s právem EU slučitelný.   
Formální nedostatky v odůvodnění návrhu 
je nutné napravit.  

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 
(oznámeno pod číslem C(2018) 7239) 

C/2018/7239 

Úř. věst. L 278, 8.11.2018, s. 28—28 (BG, ES, CS, 
DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, 
NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) 

Již není platné, Datum konce platnosti: 07/11/2018 
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Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

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.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší 
kontrolní úřad 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí 
České republiky 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad Bez připomínek.  
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průmyslového 
vlastnictví 

Státní veterinární 
správa 

Bez připomínek.  

Státní 
zemědělský 
intervenční fond 

1. K § 2 doplnění nového písmene n) 
n) včelstvem – plnohodnotné včelstvo, 

schopné přezimovat, které plně obsedá 
nejméně sedm plástů rámkové míry 39 
x 24 cm (odlišná míra se přepočítává). 

 
Odůvodnění: Podmínkou pro roční hlášení 
počtu včelstev do EK je dle NKPP 
2015/1366 má být spolehlivá metoda pro 
určení počtu úlů připravených 
k přezimování. Roční hlášení do EU za 
Českou republiku vychází z údajů v ÚE. V 
současné době zaznamenáváme rozdílnost 
mezi hlášením počtu včelstev od chovatelů 
včel k 1. 9. do ÚE a mezi hlášením počtu 
včelstev pro účely vyplacení národní 
dotace.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

2. K § 80a doplnění nového odst. 3 
(3) V případě, kdy registrovaný 

chovatel včel hodlá přemístit včelstva mezi 
stanovišti, může kdykoli v průběhu roku 
zaslat pověřené osobě4) hlášení o 
přemístění včelstev. 

 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že 
podmínky evidence kočování včelstev v IZR 
není možné upravit v nařízení vlády o 
stanovení podmínek poskytnutí dotace na 

Vysvětleno. 
Je zde navrhována možnost hlášení dodatečných 
informací do ústřední evidence včel a jejich následné 
zaznamenání v informačním systému. Stávající 
ustanovení § 80a umožňují zakládat a rušit 
stanoviště včelstev v průběhu roku a ze své 
podstaty mají dočasný charakter, povinnost a k této 
povinnosti navázaný systém sankcí tímto není 
nikterak dotčen. Nevyužitím této možnosti přichází 
včelař pouze o informaci o používání schválených 
pesticidů s možným nebezpečím pro včely v okolí 
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včelařská opatření (nyní NV č. 197/2005 
Sb.), žádáme o zajištění úpravy této oblasti 
prostřednictvím vyhlášky č. 136/2004 Sb. 
Cílem je zajistit kontrolovatelnost plnění 
podmínky provádění kočování včelstev 
prostřednictvím IZR u dotace opatření 
Racionalizace kočování včelstev, 
vyplývající z §10 připravovaného nařízení 
vlády o stanovení podmínek poskytnutí 
dotace na provádění opatření ke zlepšení 
obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
včelařská opatření (aktuálně v MPŘ).  
 
Tato připomínka je zásadní. 

nového stanoviště, ale nevyužití této možnosti není 
sankčně postižitelné. Tyto dočasné informace 
verifikujeme každý rok k 1. září a získáváme tak k 
tomuto dni aktuální seznam včelařů a jejich 
stanovišť.  
Nové ustanovení zdánlivě na podobném 
principu zavádí možnost evidování informací nad 
rámec informací povinných, ale tyto informace mají 
být informacemi trvalými a mají být podle nich 
vypláceny dotace (v odůvodnění je zmíněno NV 
197/2005 Sb.). Ale naprosto zde chybí systém 
ověřování správnosti těchto dodatečných informací, 
nehledě k dosti problematickému použití termínu 
včelstvo, které nyní máme definované jako 
společenstvo včel schopných přezimovat (jako-by 
nemohlo být kočováno se včelstvy, které nesplňují 
tuto definici - životaschopné včelstvo na jaře nemusí 
obsedat požadovaný počet plástů). 
Samotná myšlenka evidovat prostřednictvím Portálu 
farmáře dodatečné informace, potřebné pro 
vyplácení dotací, je po technické stránce 
proveditelná a ministerstvo se jí nebrání, jen 
navrhovaná forma je neakceptovatelná. 

3. K § 82 doplnění nového písm. i) 
i) Datum umístění včelstev na jednotlivých 

stanovištích v průběhu roku. 
Variantně: 
Termín přemístění včelstev mezi 
jednotlivými stanovišti v průběhu roku. 

 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že 
podmínky evidence kočování včelstev v IZR 
není možné upravit v nařízení vlády o 
stanovení podmínek poskytnutí dotace na 
včelařská opatření (nyní NV č. 197/2005 

Vysvětleno. 
Je zde navrhována možnost hlášení dodatečných 
informací do ústřední evidence včel a jejich následné 
zaznamenání v informačním systému. Stávající 
ustanovení § 80a umožňují zakládat a rušit 
stanoviště včelstev v průběhu roku a ze své 
podstaty mají dočasný charakter, povinnost a k této 
povinnosti navázaný systém sankcí tímto není 
nikterak dotčen. Nevyužitím této možnosti přichází 
včelař pouze o informaci o používání schválených 
pesticidů s možným nebezpečím pro včely v okolí 
nového stanoviště, ale nevyužití této možnosti není 
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Sb.), žádáme o zajištění úpravy této oblasti 
prostřednictvím vyhlášky č. 136/2004 Sb. 
Cílem je zajistit kontrolovatelnost plnění 
podmínky provádění kočování včelstev 
prostřednictvím IZR u dotace opatření 
Racionalizace kočování včelstev, 
vyplývající z §10 připravovaného nařízení 
vlády o stanovení podmínek poskytnutí 
dotace na provádění opatření ke zlepšení 
obecných podmínek pro produkci 
včelařských produktů a jejich uvádění na trh 
včelařská opatření (aktuálně v MPŘ).  
 
Tato připomínka je zásadní. 

sankčně postižitelné. Tyto dočasné informace 
verifikujeme každý rok k 1. září a získáváme tak k 
tomuto dni aktuální seznam včelařů a jejich 
stanovišť.  
Nové ustanovení zdánlivě na podobném 
principu zavádí možnost evidování informací nad 
rámec informací povinných, ale tyto informace mají 
být informacemi trvalými a mají být podle nich 
vypláceny dotace (v odůvodnění je zmíněno NV 
197/2005 Sb.). Ale naprosto zde chybí systém 
ověřování správnosti těchto dodatečných informací, 
nehledě k dosti problematickému použití termínu 
včelstvo, které nyní máme definované jako 
společenstvo včel schopných přezimovat (jako-by 
nemohlo být kočováno se včelstvy, které nesplňují 
tuto definici - životaschopné včelstvo na jaře nemusí 
obsedat požadovaný počet plástů). 
Samotná myšlenka evidovat prostřednictvím Portálu 
farmáře dodatečné informace, potřebné pro 
vyplácení dotací, je po technické stránce 
proveditelná a ministerstvo se jí nebrání, jen 
navrhovaná forma je neakceptovatelná. 

4. K § 82 doplnění nového písm. j) 
j) Organizovanost chovatele v zájmovém 

spolku 
 
Odůvodnění: Potřeba křížové 
administrativní kontroly podmínky 
vyplývající z § 7, 8, 9, 10 a 11 (k datu 
podání žádosti a po dobu 1 kalendářního 
roku bezprostředně předcházejícímu 
kalendářnímu roku, ve kterém je doručena 
žádost o dotaci podle odstavce 1 sdružuje 
nejméně 500 chovatelů včel v České 
republice, evidovaných podle 

Neakceptováno.  
Zákon nezmocňuje prováděcí právní předpis ke 
sběru tohoto druhu informací.  
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plemenářského zákona) stanovené 
v připravovaném nařízení vlády o stanovení 
podmínek poskytnutí dotace na provádění 
opatření ke zlepšení obecných podmínek 
pro produkci včelařských produktů a jejich 
uvádění na trh a o změně některých 
souvisejících nařízení. 

Státní 
zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Ústřední 
kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Asociace 
soukromého 
zemědělství ČR 

K § 29 odst. 9 navrhujeme doplnění textu 
takto: 
 
Případné změny údajů, které byly nahlášeny 
registračním lístkem, nahlašují chovatelé 
pověřené osobě4) do 7 dnů ode dne, kdy k 
těmto změnám došlo. Tuto povinnost 
chovatel nemá, jde-li o změny referenčních 
údajů zapisovaných v základním registru 
obyvatel, v agendovém informačním 
systému evidence obyvatel, nebo v 
agendovém informačním systému cizinců. 
Na základě oznámení změny chovatelem 
nebo na základě informace poskytnuté ze 
základního registru obyvatel, z agendového 
informačního systému evidence obyvatel 
nebo agendového informačního systému 
cizinců týkající se údajů zapisovaných do 
informačního systému ústřední evidence 

Akceptováno. 
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provede pověřená osoba zápis do registru 
hospodářství. Kontaktní údaje může 
chovatel aktualizovat též přímo v 
informačním systému ústřední evidence. 

Českomoravská 
společnost 
chovatelů, a.s. 

1) Bod 6.  V § 29 se doplňuje odstavce 11, 
který zní: 
 „(11) V případě chovu prasat v domácnosti 
chovatele, která nejsou určena k lidské 
spotřebě, se použije zjednodušený registrační 
lístek uvedený v příloze č. 6a.“. 
  
Navrhujeme změnu na:  
„(11) V případě chovu prasat v domácnosti 
chovatele, která nejsou určena k lidské 
spotřebě, kromě chovatelů prasnic, se použije 
zjednodušený registrační lístek uvedený v 
příloze č. 6a.“. 
  
Poznámka: dle konzultace s Ing. V. Škarydem 
se chovatelé prasnic, přesto že se jedná o 
chov prasat v domácnosti chovatele, která 
nejsou určena k lidské spotřebě, mají 
registrovat jako „standardní“ chovatelé prasat. 
Z původního znění odstavce toto není zřejmé. 
  
2) Oprav v příloze č.7, bod 4. „Vzor průvodního 
listu skotu – telete do 28 dnů věku“. 
V návrhu vyhlášky u uvedené přílohy chybí 
nadpisy údajů:  

 Ušní známka  - identifikační číslo 
 Ušní známka matky  - identifikační číslo 

  
Správný vzor je:  
 

Akceptováno.  
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3) Návrh změny v příloze č.9, bod 2. „Vzor 
hlášení o narození prasat, jejich úhynu, ztrátě 
a přemístění“. 
  
Stávající text pod formulářem:  
V případě přesunu prasat na dočasné hospodářství ve sloupci 05 

uveďte pořadové číslo z hlášení o přemístění na dočasné 

hospodářství. 
  
Navrhujeme změnit na : 
V případě přesunu prasat na dočasné hospodářství ve sloupci 05 

uveďte pořadové číslo z přílohy – dočasná hospodářství 
  
Poznámka: vyhláškou se nezavádí 
samostatné hlášení o přemístění prasat na 
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dočasné hospodářství, ale seznam dočasných 
hospodářství je přílohou k  „Hlášení o narození 
prasat, jejich úhynu, ztrátě a přemístění“. 
Navržená úprava textu pak tomuto odpovídá.  
  
4) Oprava v příloze č.6 
U přílohy chybí nadpis:  

 
 
 5) Návrh změny v příloze č.6, bod 1. v části B 
registračního lístku chovatele 
  
Text : „Adresa hospodářství (provozovny) – 
vyplňte adresu z uvedeného katastrálního 
území“   navrhujeme změnit na:  
  
„Adresa hospodářství (provozovny) – vyplňte 
adresu z uvedeného katastrálního území v 
případě, že se neshoduje s adresou chovatele“  
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Rybářské 
sdružení České 
republiky 
 

1. K Čl. 1, novelizačnímu bodu č. 1 (§ 1 
odst. 1 písm. b) 
V příloze Platného znění s vyznačením 
navrhovaných změn a doplnění je chybně 
uvedeno slovní spojení „živočichů pocházející 
z akvakultury“, správně by mělo být „živočichů 
pocházejících z akvakultury“. 
Tato připomínka je doporučující. 
 
Odůvodnění: Jedná se pouze o gramatickou 
nepřesnost v platném znění s vyznačením 
navrhovaných 
změn. 

Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. K Čl. I, novelizačnímu bodu č. 16 (§ 73) 
V důvodové zprávě je mylně uvedeno, že se 
povinnost hlásit údaje do ústřední evidence 
vztahuje pouze na druhy, které jsou vnímavé k 
nákazám. 
Tato připomínka je doporučující. 
Odůvodnění: Povinnost hlášení údajů do 
ústřední evidence pouze u druhů, které jsou 
vnímavé k nákazám, platí v případě 
neplemenných ryb (živočichů pocházejících z 
akvakultury), nikoliv však u plemenných ryb, 
kde se hlásí údaje do ústřední evidence u 
všech chovaných druhů bez ohledu na to, zdali 
jsou vnímavé k nákazám či nikoliv. 
 
Pozn.: ustanovení § 23 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 154/2000 Sb. (plemenářský zákon) v 
platném znění explicitně uvádí povinnost 
hlášení do ústřední evidence pouze u 
živočichů pocházejících z akvakultury (tj. 
neplemenných ryb dle vyhlášky č. 136/2004 
Sb.) a u plemenných ryb, vnímavých k 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla opravena. 
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nákazám, nicméně dle našeho názoru by pod 
písm. c) měla být zahrnuta povinnost hlášení u 
chovatelů všech druhů plemenných ryb. 
Považujeme to za nesrovnalost v zákoně 
(vzniklá až novelou č. 3/2019 Sb.), který tuto 
povinnost dle platného znění zákona přímo 
neukládá. Navrhujeme při nejbližší novelizaci 
zákona č. 154/2000 Sb. tuto změnu zohlednit 
tak, aby se povinnost hlášení do ústřední 
evidence týkala všech druhů plemenných ryb. 

 
V Praze dne 6. července 2019 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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