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VI. 
 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Ustanovení 

návrhu 
zákona 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanov

ení 

 
Obsah 

§ 1 a 
poznámky 
pod čarou  

č. 1 a 2 

§ 1 se  včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní: 
 

„§ 1 
 
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo 
použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje 
podrobnosti šlechtění a plemenitby skotu, zebu, 
buvola indického (dále jen „buvol“), koní, oslů, 
prasat, ovcí, koz, drůbeže, plemenných ryb a 
včel. 
_______________________ 
1) Směrnice Rady 90/425/EHS 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.  

 Směrnice Rady 90/427/EHS ze dne 26. 
června 1990 o zootechnických  
a genealogických podmínkách pro obchod s 
koňovitými uvnitř Společenství.  

 Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. 
června 1990 o obchodu s koňovitými 
určenými pro soutěže a o podmínkách jejich 
účasti v soutěžích. 

32016R1012 
 

čl. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 1 
Předmět a oblast působnosti 

1. Toto nařízení stanoví: 
a) zootechnická a genealogická pravidla pro 

obchod s plemennými zvířaty a jejich 
zárodečnými produkty a pro jejich vstup do 
Unie; 

b) pravidla pro uznávání plemenářských spolků a 
chovatelských podniků a schvalování jejich 
šlechtitelských programů; 

c)  práva a povinnosti chovatelů, plemenářských 
spolků a chovatelských podniků; 

d) pravidla pro zápis plemenných zvířat do 
plemenných knih a rejstříků plemen a pro 
přijetí plemenných zvířat a jejich zárodečných 
produktů do plemenitby; 

e) pravidla pro testování užitkovosti a genetické 
hodnocení čistokrevných zvířat; 

f) pravidla pro vydávání zootechnických 
osvědčení pro plemenná zvířata a jejich 
zárodečné produkty; 

g) pravidla pro provádění úředních kontrol a 
zejména týkajících se plemenářských spolků a 
chovatelských podniků a pravidla pro 
provádění jiných úředních činností; 
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2)  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“).“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

čl. 64  
odst. 1 

h) pravidla pro správní pomoc a spolupráci a pro 
prosazování ze strany členských států; 

i) pravidla pro provádění kontrol ze strany 
Komise v členských státech a ve třetích 
zemích. 

2. Toto nařízení se vztahuje na plemenná zvířata 
a jejich zárodečné produkty, pokud tato 
zvířata nebo potomstvo, které vzniklo z těchto 
zárodečných produktů, mají být zapsána jako 
čistokrevná plemenná zvířata v plemenné 
knize nebo zaevidována jako hybridní 
plemenná prasata v chovném registru. 

3. Toto nařízení se nepoužije na plemenná 
zvířata a jejich zárodečné produkty, jsou-li 
tato zvířata a zárodečné produkty určeny pro 
technické nebo vědecké pokusy prováděné 
pod kontrolou příslušných orgánů. 

4. Ustanovení čl. 9 odst. 4, článek 13, čl. 14 
odst. 3 a 4, články 23 a 24, čl. 28 odst. 2 a čl. 
36 odst. 1 se nepoužijí na soukromé podniky 
uznané jako plemenářské chovy, které 
provozují uzavřené systémy produkce. 

5. Tímto nařízením nejsou dotčena práva 
členských států přijímat vnitrostátní opatření a 
regulovat provádění šlechtitelských programů, 
které nebyly schváleny podle čl. 8 odst. 3 a 
případně článku 12. 

 
Článek 64 

Zrušení a přechodná opatření 
1. Směrnice 87/328/EHS, 88/661/EHS, 
89/361/EHS, 90/118/EHS, 90/119/EHS, 
90/427/EHS, 91/174/EHS, 94/28/ES a 
2009/157/ES a rozhodnutí 96/463/ES se zrušují. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32016R1012 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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