
V. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE  
PODLE OBECNÝCH ZÁSAD – RIA  

 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1 Název  
 
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení 
plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů 
 
1.2 Definice problému 
 
Cílem návrhu vyhlášky je dokončení adaptace započaté adaptací plemenářského zákona 
(zákon č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 5/2019 Sb.) na 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“). 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl 
od doby nabytí účinnosti do dnešního dne 15 krát novelizován, zejména z důvodu nutné 
implementace příslušných nařízení a směrnic Evropské unie vztahující se k problematice 
šlechtění, plemenitby, označovaní a evidence příslušných druhů hospodářských zvířat, 
nutného souladu se změnami příbuzných zákonů a z důvodu nových poznatků z praxe, 
ochrana genetických zdrojů hospodářských zvířat. 
 
Důvodem poslední novelizace tohoto zákona zákonem č. 3/2019 Sb. byla adaptace 
na 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“). 
 
Plemenářský zákon v § 33 obsahuje zmocňovací ustanovení pro vydání prováděcích 
vyhlášek. Změny provedené v textu zákona je třeba promítnout i do těchto prováděcích 
vyhlášek.  
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 
• Ministerstvo zemědělství,  
• Česká plemenářská inspekce, 
• uznaná chovatelská sdružení (jedná se o 24 uznaných chovatelských sdružení), 
• oprávněné osoby (jedná se o 101 oprávněných osob),  
• pověřená osoba - Českomoravská společnost chovatelů, a.s., 
• a v neposlední řadě jsou to řádově tisíce fyzických nebo právnických osob, které 

se zabývají plemenitbou a šlechtěním vyjmenovaných hospodářských zvířat. 
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1.5 Popis cílového stavu 
 
Cílem předloženého návrhu vyhlášky je zajistit soulad mezi prováděcí vyhláškou a zákonem 
v oblasti plemenitby a šlechtění hospodářských zvířat v České republice po novelizaci 
plemenářského zákona.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
V současné době ustanovení vyhlášky č. 448/2006 Sb., neodpovídají současnému textu 
plemenářského zákona.  
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianta 1 – nulová 
 
Zůstane v platnosti současná vyhláška č. 448/2006 Sb., včetně předepsaných formulářů, 
pro jejichž vydání formou vyhlášky v plemenářském zákoně není zmocnění.  
 
Tato varianta znamená velký nesoulad v terminologii, kterou používá nařízení o plemenných 
zvířatech a plemenářský zákona a touto vyhláškou. Dobře patrné je to v oblasti vydávaných 
dokladů o zápisu v plemenné knize, nově se pro zvířata zapsaná v hlavním oddíle vydává 
zootechnické osvědčení a potvrzení o původu pro zvířata zapsaná v přípravném oddíle 
plemenné knihy, vyhláška však pracuje jen s potvrzením o původu. Tento nesoulad 
je udržitelný jen do doby, než plemenná zvířata narozená po novelizaci zákona dosáhnou 
chovatelské dospělosti. 
 
2.2 Varianta 2 – návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení 
některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů 
  
Návrh vyhlášky vychází vstříc požadavkům praxe a zároveň uvádí do souladu terminologii 
používanou vyhláškou s terminologií plemenářského zákona.  
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů  
  
Návrh vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty. 
 
3.2 Náklady 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní a veřejné rozpočty.  
 
Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá u podnikatelských subjektů navýšení 
administrativní zátěže.  
 
Ani u ostatních veřejných rozpočtů se v souvislosti s předloženým návrhem vyhlášky 
nepředpokládají finanční dopady. 
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3.3 Přínosy 
  
Hlavním přínosem návrhu vyhlášky je vyšší právní jistota pro chovatele plemenných zvířat 
a uvedení do souladu terminologie používané vyhláškou s terminologií plemenářského 
zákona. 
  
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Varianta 1 – nulová:  
 
Nulovou variantu nelze využít, protože by to znamenalo ponechání současného nesouladu 
v terminologii a zmocňovacích ustanoveních pro prováděcí vyhlášku plemenářským zákonem.  
 
Po omezenou dobu (limitovanou okamžikem, kdy plemenná zvířata narozená po novelizaci 
zákona dosáhnou chovatelské dospělosti – což je např. v případě prasat červenec 2019) 
se jedná o udržitelný stav.  
 
Z uvedeného vyplývá, že zachování současného právního stavu není vhodnou variantou 
řešení. 
 
Varianta 2 – novelizace vyhlášky: 
 
Odstranění terminologických nesouladů mezi vyhláškou a plemenářským zákonem. 
Dodržení zmocňovacích ustanovení plemenářského zákona.   
 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Variantu 1 („nulovou“) s ohledem na výše uvedené není vhodné realizovat. 
 
Varianta 2 (novela vyhlášky) byla shledána jako nejvhodnější a prakticky jediná možná 
variantou řešení. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Implementace a vynucování zavedených změn bude zajištěno zákonnými prostředky 
vyplývajícími z plemenářského zákona. 
 
Předkládaný návrh neobsahuje zvýšené riziko z hlediska proveditelnosti a vynutitelnosti. 
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Pro regulaci vytčené oblasti byla zvolena legislativní forma a ta ze své podstaty má svá 
specifika při hodnocení efektivity. Problematika šlechtění a plemenitby souvisí s přímo 
použitelnými předpisy Evropské unie. Ke změnám v této oblasti dochází v návaznosti 
na případné změny v právních předpisech Evropské unie a na základě zkušeností z praxe.  
 
K vlastnímu přezkumu účinnosti regulace předmětného návrhu vyhlášky, s ohledem na její 
legislativně technický charakter a vzhledem k jejímu rozsahu, nebude docházet.  
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7. Konzultace a zdroje dat 
 
Ministerstvo zemědělství při přípravě novely plemenářského zákona z důvodu implementace 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ustavilo v roce 2016 pracovní skupinu 
složenou ze zástupců profesních svazů chovatelů všech vyjmenovaných zvířat a profesních 
subjektů podnikajících v oblasti plemenitby a šlechtění. Činnost této pracovní skupiny 
neskončila předložením novely plemenářského zákona, ale pokračovala přípravou novely 
vyhlášky č. 448/2006 Sb. 

 
Navrhovaná právní úprava byla konzultována s následujícími subjekty:  
• Česká plemenářská inspekce,  
• Státní veterinární správa, 
• uznaná chovatelská sdružení – Svaz chovatelů holštýnského skotu, Český svaz chovatelů 

masného skotu, Svaz chovatelů prasat, Asociace svazů chovatelů koní, Národní hřebčín 
Kladruby, Svaz chovatelů ovcí a koz, Dorper asociace CZ, Česká PIC, Svaz chovatelů 
českého strakatého skotu,  

• Pověřená osoba – Českomoravská společnost chovatelů, a.s.,  
• Určená osoba – Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. 
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA  
 
Jméno a příjmení: Vít Škaryd  
Útvar:  Ministerstvo zemědělství, odbor zemědělských komodit – 18140  
Telefon:  221 812 041 
E-mail:  vit.skaryd@mze.cz 
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