
 
 

III. 
 

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

principů  
 

Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých 
ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „návrh novely 
vyhlášky“) je úprava ustanovení vyhlášky na základě 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. Novela plemenářského zákona zejména adaptovala ustanovení tohoto zákona 
na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, o plemenných zvířatech. 

  
Novelou plemenářského zákona byla vypuštěna zmocňovací ustanovení v § 3, 5 a 6, 

podle kterých měl prováděcí právní předpis stanovit vzory žádostí. Z tohoto důvodu bylo 
nutné vypustit úpravu těchto vzorů obsaženou v § 2 až 4 a v přílohách č. 1 až 3 této 
vyhlášky.  

 
Dále dochází k dalším úpravám ustanovení vyhlášky, která se v důsledku novely 

plemenářského zákona věcně měnila. Například byl mezi vyjmenovaná hospodářská zvířata 
zařazen zebu. Také bylo zpřesněno nejednoznačné ustanovení týkající se embryotransferu.  

 
 

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

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

 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů stanovuje podrobnosti k hlavě I až V plemenářského zákona. 
Přijetím zákona č. 3/2019 Sb., došlo v ustanoveních, na které tato vyhláška navazuje, ke 
změnám. Navrhovaná právní úprava reaguje na tyto změny a spolu s nařízením (EU) 
2016/1012 tak tvoří ucelenou úpravu šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat.  
 
 
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.  
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9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
 
K bodům 1, 14, 15, 19, 25 a 31 – k § 1, § 28, § 32 odst. 1, k nadpisu části A v příloze č. 
4, 8 a 11 
 
 Jelikož na základě novely plemenářského zákona č. 3/2019 Sb. byl předmět úpravy 
tohoto zákona rozšířen o zebu, bylo nutné v tomto smyslu upravit i dotčená ustanovení této 
vyhlášky. 
 
 Ustanovení § 1 bylo upraveno v souladu s požadavky Legislativních pravidel vlády. 
V poznámkách pod čarou č. 1 a 2 byly vypuštěny již neplatné předpisy Evropské unie. 
 
 V § 28, § 32 a v příloze č. 7, 8 a 11 byli také doplněni buvoli. 
 
 
K bodům 2 a 18 – ke zrušení § 2 až 4 a příloh č. 1 až 3 
  

Novelou 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, byla vypuštěna zmocňovací ustanovení 
v § 3, 5 a 6 plemenářského zákona, podle kterých měl prováděcí právní předpis stanovit 
vzory žádostí. Z tohoto důvodu bylo nutné vypustit úpravu těchto vzorů obsaženou v § 2 až 4 
a v přílohách č. 1 až 3 této vyhlášky.  

 
Žádosti o udělení souhlasu k výkonu odborných činností podle § 3 zákona, žádost o 

uznání chovatelského sdružení podle § 5 zákona a žádost o uznání chovatelského podniku 
prasat podle § 6 zákona se podávají ministerstvu na formuláři, jehož vzor uveřejní 
ministerstvo na svých internetových stránkách. 
 
 
K bodům 3, 7, 8 a 11 – k § 5, k nadpisu, textu pod nadpisem a k odstavci 2 v § 14  
  
 Zmocňovací ustanovení v § 6 odst. 9 plemenářského zákona, týkající se 
chovatelských podniků prasat, bylo z důvodu úpravy této problematiky v nařízení (EU)  
č. 2016/1012 vypuštěno. Zmocňovací ustanovení ke stanovení požadavků na členění řádu 
plemenné knihy a chovného registru, které nařízení (EU) 2016/1012 detailně neřeší, však 
bylo nutné zachovat, a tak bylo včleněno do § 9 odst. 2 plemenářského zákona.  
 
 Z tohoto důvodu bylo ustanovení dosavadního § 5 přesunuto do § 14, ve kterém 
naplňuje zmocnění § 9 odst. 2.  
 
 
K bodům 3 a 4 – k novému § 5 a 6 
 
 Jedná se o legislativně technickou opravu ustanovení, kde pod jedním paragrafem 
byla podřazena dvě ustanovení se dvěma nadpisy. Jednalo se o obecné ustanovení o 
testování a o ustanovení otestování a posuzování skotu a buvolů. Z tohoto důvodu byla 
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ustanovení rozdělena z původního § 6 do § 5 (který se uvolnil na základě přesunu 
problematiky požadavků na členění řádu plemenné knihy a chovného registru do § 14) a § 6, 
každá s nadpisem samostatně. 
 
 Do nadpisu § 6 byly dále doplněny zebu. Jelikož na základě novely plemenářského 
zákona č. 3/2019 Sb. byl předmět úpravy tohoto zákona o zebu rozšířen, bylo nutné v tomto 
smyslu upravit i dotčená ustanovení této vyhlášky. 
 
 
K bodu 5 – k 11 odst. 3 
 
 Pojem „plemeník“ byl nahrazen vhodnějším pojmem „plemenná ryba“. 
 
K bodu 6 – k § 13 
 
 Vzhledem k tomu, že úprava formy a členění plemenné knihy je dostatečně popsána 
přímo v nařízení (EU) 2016/1012, bylo ustanovení § 13 vypuštěno. 
 
 
K bodu 9 – k § 14 odst. 1 písm. f) 
 
 Vzhledem k tomu, že nařízení (EU)2016/1012 zavádí zootechnické osvědčení, jako 
dokument vydávaný pro plemenná zvířata zapsaná v hlavním oddíle plemenné knihy, bylo 
nutné písmeno f) rozšířit o tento dokument (tedy pro hlavní vyjmenovaná hospodářská 
zvířata zapsaná v hlavním oddíle plemenné knihy). Stávající potvrzení o původu tak bude 
vystavováno pro plemenná zvířata zapsaná v přípravném oddíle a pro plemenná zvířata těch 
druhů, které zmíněné nařízení neupravuje (tedy pro ostatní vyjmenovaná hospodářská 
zvířata). 
 
 
K bodu 10 – k § 14 odst. 1 písm. i) 
 
 Nařízení (EU) 2016/1012 předpokládá, existenci jednacího řádu, podle kterého se 
postupuje při řešení sporů, který zajišťuje rovné zacházení s chovateli a vymezuje práva a 
povinnosti chovatelů. V případě, kdy není nositelem plemenné knihy či chovného registru 
spolek, ale například veřejnoprávní instituce či soukromý subjekt, je nutné zmíněný jednací 
řád někde ukotvit, vzhledem k tomu, že řád plemenné knihy a řád chovného registru existuje 
vždy, je toto vhodným místem pro jeho umístění. 
 
 
K bodu 12 – k § 18 
 
 Nařízením (EU) 2016/1012 bylo zavedeno zootechnické osvědčení a jeho obsahové 
náležitosti. Vyhláška stanoví, že potvrzení o původu obsahuje obdobné údaje stanovené pro 
zootechnické osvědčení nařízením (EU) 2016/1012, tedy údaje uvedené v čl. 30 nařízení. 
 
 Potvrzení o původu anglického plnokrevníka bylo vypuštěno, jelikož úprava je 
obsažena v čl. 32 nařízení (EU) 2016/1012. 
 
 Potvrzení o původu ryb, plemenné drůbeže a včel zůstalo ve vyhlášce zachováno, 
jelikož se jedná o ostatní vyjmenovaná hospodářská zvířata podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 3 
zákona, tj. druhy zvířat nařízením (EU) 2016/1012 neupravené. 
 
 
K bodům 13 a 24 – k § 23 a k příloze č. 7 
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 Jedná se o snížení administrativní zátěže, kdy provozní záznamy již nebude nutné 
předávat pověřené osobě soustavně, pouze v odůvodněných případech na vyžádání do 14 
dnů. 
 
 
K bodu 15 – k § 29 
 
 Novelou plemenářského zákona bylo do § 21 doplněno i zootechnické osvědčení. 
Jeho náležitosti stanoví přímo nařízení (EU) 2016/1012.  Vyhláška stanoví, že průvodní list 
dováženého spermatu, embryí a vaječných buněk (pro které není možné vystavit 
zootechnické osvědčení) obsahuje obdobné údaje stanovené pro zootechnické osvědčení. 
 
 
K bodu 17 – k § 32 odst. 2 
 
 Požadavky na označení obalu násadových vajec byly vypuštěny. 
 
 
K bodům 18 a 32 – k § 32a a k příloze č. 12 
 
 Novela plemenářského zákona č. 3/2019 Sb., v § 24 odst. 9 stanovuje, že předložení 
služebního průkazu nahrazuje předložení pověření ke kontrole, při jejím zahájení. Z tohoto 
důvodu byl vzor služebního průkazu doplněn do této vyhlášky. 
 
 
K bodu 21 – k příloze č. 4 tabulce č. 5  
 
 Na základě požadavku chovatelů se upřesňují body 3, 4, 1.5 a 1.7. Z důvodu 
přehlednosti byla novelizována celá tabulka. Text pod tabulkou zůstává beze změn. 
 
 
K bodu 22 – k příloze č. 6 poznámce pod tabulkou č. 10  
 
 Jedná se o opravu textu, který byl chybně vytištěn ve Sbírce zákonů při novele 
vyhlášky č. 57/2011 Sb. 
 
 
K bodu 23 – k příloze č. 6 tabulce č. 11 
 
 Tabulka č. 11 bylo doplněno zootechnické osvědčení, jako doklad vydaný plemennou 
knihou. Byla doplněna možnost žádosti o zapsání do ústředního registru plemeníků pro 
uznané chovatelské sdružení. A tabulka byla doplněna o nový řádek C., který zohledňuje 
situaci, kdy by v ČR vznikalo nové plemeno v souladu s článkem 19 nařízení (EU) 
2016/1012. Pro plemenitbu v takovém případě je používáno plemeníků a plemenic, kteří 
nemusejí nutně splňovat kritéria zápisu do hlavního oddílu některé plemenné knihy, přesto je 
jejich role při vytváření nového plemene zcela nezastupitelná. I z tohoto důvodu je použití 
takových plemeníků omezeno jen na toto vytvářené plemeno.  
 
 
K bodu 26 – k příloze č. 8 tabulce č. 17 
 
 V tabulce byl zpřesněn odkaz na průvodní list skotu, jedná se o část A. 
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K bodu 27 – k příloze č. 8 tabulce č. 18 
  
 V tabulce č. 18 byla doplněna úprava nakládání se čtvrtým připouštěcím lístkem. 
Zejména o jeho roli v označování koní, tedy vystavení průkazu koně. 
 
 Z důvodu přehlednosti byla novelizována celá tabulka. 
 
 
K bodu 28 – k příloze č. 9  
  
 Vzhledem k nejednoznačnosti povinnosti stanovující předávání údajů 
o embryotransferu, bylo nutné tuto oblast podrobněji definovat vyhláškou. Současný stav 
vede v některých případech k nesprávnému stanovení původu zvířete. Navrhovaná úprava 
povede ke snížení počtu chyb a následných ručních zásahů do původů zvířat 
po embryotransferu. Byla doplněna strukturovaná tabulka o předávaných údajích pověřené 
osobě a chovateli. 

 
Z důvodu přehlednosti byla novelizována celá příloha. 

 
 
K bodu 29 – k příloze č. 10 části A 
 
 Jedná se o legislativně technickou změnu. Průkaz koně mají vystaveni všichni 
koňovití, kdežto potvrzení o původu se týká jen menšiny koní (zapsaných v přípravných 
oddílech plemenných knih a koně ze třetích zemí, kteří nemají vystaven průkaz koně). 
 
 
K bodu 30 – k příloze č. 10 části B 
 
 V písmenech j) a l) byla upravena terminologie připouštěcího lístku u anglického 
plnokrevníka a klusáka. 
 
 
K čl. II – Účinnost  
 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce 
zákonů.  
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