
VIII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství čj. 4779/2019-MZE-11191, ze dne 6. září 2019, s termínem dodání stanovisek do 27. září 2019, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 
 

1.  K bodům 4 a 19 (§ 6 a příloha č. 4): 
Upozorňujeme, že podle § 7 odst. 9 písm. b) 
plemenářského zákona má vyhláška stanovit 
požadavky na obsah záznamů vedených toliko 
oprávněnými osobami a způsob předávání těchto 
záznamů pověřené osobě. Oproti uvedenému však 
návrh vyhlášky zjevně nad rámec zákonného 
zmocnění stanoví i požadavky na obsah záznamů 
vedených chovateli, přičemž jak vyplývá z § 2 
plemenářského zákona, chovatelem může být (na 
rozdíl od oprávněné osoby – podnikatele) každý, kdo 
zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je 
pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo 
bezúplatně, a to i na přechodnou dobu. 
Doporučujeme proto úpravu týkající se požadavků 
na obsah záznamů vedených chovateli z přílohy č. 4 
vypustit a odpovídajícím způsobem upravit i znění § 
6. 

Vysvětleno. 
V případě testování zvířat zákon v § 7 odst. 3 písm. a) 
předpokládá součinnost chovatele. Tato součinnost je 
dále upravena v odst. 5, kde je stanoveno, že má 
chovatel vytvořit podmínky pro zjišťování údajů pro 
testování a posuzování. Vyhláška tato ustanovení 
naplňuje a definuje, jaké údaje zjišťuje oprávněná osoba 
a jaké jsou převzaty od chovatele z jiných provozních 
evidencí, např. důvod, proč chovatel vyřadil plemeníka a 
plemenici z chovu, zná jen chovatel. Nejedná se tedy o 
uvalení nové povinnosti na chovatele, ale vymezení 
součinnosti, která je ze strany chovatele nutná – tedy 
zpřístupnění údajů o zvířatech v uvedeném rozsahu. 

2.  K bodům 16 a 30 (§ 32a a příloha č. 12): 
Doporučujeme zohlednit § 24 plemenářského 
zákona a rovněž čl. 44 odst. 2 legislativních pravidel 
vlády a legislativní zkratku „ČPI“ nahradit legislativní 
zkratkou „inspekce“. 

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka nebude zavedena. 
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Ministerstvo financí 
 
 

1. K úvodní větě Čl. I: 
V úvodní větě je nutno slova „pozdějších předpisů“ 
nahradit slovy „vyhlášky č. 57/2011 Sb. a vyhlášky 
č. 64/2013 Sb.,“ (čl. 64 odst. 2 LPV). 

Akceptováno. 

2. K úvodní větě vyhlášky: 
Do výčtu novel plemenářského zákona je třeba 
doplnit zákony č. 60/2017 Sb. a zákon č. 3/2019 Sb., 
které oba novelizovaly ustanovení § 33 a v jejichž 
znění je toto ustanovení nyní platné (čl. 65 odst. 2 
LPV). Legislativní zkratku „,(dále jen „zákon“) 
doporučujeme vypustit a na konci textu uvozující 
věty před slovo „zákona“ doplnit slovo 
„plemenářského“ (pro text vyhlášky je legislativní 
zkratka již zavedena v původní vyhlášce). 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

1. K čl. I bodu 5: 
V souvislosti s návrhem na zrušení § 13 vyhlášky 
(včetně nadpisu) doporučujeme zrušit také 
poznámku pod čarou č. 6). 
 
Odůvodnění: Předkládaným návrhem vyhlášky je 
zamýšleno zrušit § 13, který v odstavcích 3, 4, 5 a 6 
obsahuje poznámky pod čarou č. 3-6 odkazující na 
rozhodnutí Komise ES. O zrušení těchto poznámek 
pod čarou se však předkladatel v materiálu 
nezmiňuje. Současné znění vyhlášky obsahuje tyto 
poznámky pod čarou i mimo výše uvedený § 13 
(konkrétně v tabulkách 10 a 11) s výjimkou 
poznámky č. 6, která je vázána pouze na § 13 odst. 
6. Zrušením § 13 se tak poznámka pod čarou č. 6 
stane de facto bezpředmětná, a proto navrhujeme i 
její zrušení (současně s § 13). 
 

Akceptováno. 
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2. K čl. I bodům 16 a 30: 
V předkládaném návrhu vyhlášky doporučujeme 
v bodě 16 zavést pro Českou plemenářskou 
inspekci legislativní zkratku „inspekce“ a nikoli „ČPI“ 
a na základě toho pak revidovat i bod 30 materiálu. 

 
Odůvodnění: Navrhovaný normativní text zavádí 
v bodě 16 (§ 32a) legislativní zkratku „ČPI,“ která je 
však v rozporu s ustanovením čl. 44 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády, podle kterého musí být 
legislativní zkratka složena alespoň z jednoho slova, 
nemůže obsahovat zkratky slov a ani se nemůže 
skládat z velkých písmen. 

Vysvětleno. 
Legislativní zkratka nebude zavedena. 
 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 
 

1. K úvodní větě vyhlášky: 
V úvodní větě vyhlášky doporučujeme provést 
kontrolu novel, kterými bylo příslušné zmocňovací 
ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, 
plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
novelizováno. Máme za to, že ve výčtu novel chybí 
např. zákon č. 3/2019 Sb. 

Akceptováno. 

2. K úvodní větě článku I: 
V souladu s čl. 55 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme upravit formulaci úvodní věty 
článku I tak, že slova „ve znění pozdějších předpisů“ 
budou nahrazena výčtem novel, které vyhlášku 
č. 448/2006 Sb. měnily (vyhláška č. 57/2011 Sb., 
vyhláška č. 64/2013 Sb.). 

Akceptováno. 

3. K bodu 6: 
V bodě 6 doporučujeme za text „§ 14“ vložit slovo 
„se“. 

Akceptováno. 
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4. K bodu 16, 30: 
S ohledem na čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme zvážit, zda v novelizačním bodě 
16 zavádět legislativní zkratku ve znění „ČPI“ a poté 
v souvislosti s tím případně adekvátně upravit 
i znění novelizačního bodu 30. V novelizačním bodě 
30 současně doporučujeme opravit překlep ve slově 
„TOHOTO“, a to v popisu vzoru služebního průkazu 
v písmenu c) přílohy č. 12. 

Akceptováno. 

5. K bodu 18, 22, 23 a 29: 
S ohledem na stávající úpravu vyhlášky 
doporučujeme nadpisy v novelizačních bodech 18, 
22, 23 a 29 uvést tučně. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
 
 

1. K bodu 11: 
Doporučujeme v textu novelizačního bodu zrušit 
předložku „V“ na začátku věty. 

Akceptováno. 

2. K bodu 11: 
Dále doporučujeme v navrhovaném ustanovení § 18 
odst. 1 ve druhém řádku zrušit nadbytečné slovo 
„nařízení“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

1. K bodům 4, 11, 13, 15, 18, 22, 23 a 29 – k § 6, 
§ 18, § 28 odst. 1, § 32 odst. 1 a přílohám č. 4, 7, 
8 a 11: 
Doporučujeme místo slova „buvol“ použít slovní 
spojení „buvol indický“, se kterým pracuje zákon, 
anebo zavést legislativní zkratku „buvol“ pro buvola 
indického. 

Akceptováno. 

2. K bodu 9 – k § 14 odst. 1 písm. i): 
Povinnost přijmout jednací řád stanoví nařízení, dle 
kterého má jednací řád obsahovat úpravu řešení 
sporů a rovného zacházení s chovateli podílejícími 
se na šlechtitelských programech, práva 
a povinnosti chovatelů podílejících se 
na šlechtitelských programech, práva a povinnosti 

Vysvětleno. 
Přesně ze stejných důvodů, jaké jsou zde uvedeny, je 
navržen tento text. Jednací řád zmíněný Nařízením se 
vztahuje na všechny chovatele, bez ohledu zda jsou či 
nejsou členy spolku. Pokud neexistuje jednací řád jako 
samostatný dokument – a existovat v tomto smyslu 
nemusí, neboť stávající UCHS jej nemusela v současné 
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plemenářského spolku nebo chovatelského podniku 
a práva a povinnosti členů-chovatelů. 
Pravděpodobně se tedy bude jednat o poměrně 
obsáhlý dokument. Účel ani obsah jednacího řádu, 
jak o něm hovoří nařízení, nijak nesouvisí s řádem 
plemenné knihy nebo řádem chovného registru, 
naopak se jedná o další samostatný řád, což 
vyplývá i ze zákona. Není tedy dán důvod (a zákon 
ani nařízení to nepředpokládají), aby byl tento 
dokument součástí jakéhokoli jiného dokumentu. 
To, v jaké formě bude jednací řád přijat, je na 
daném subjektu. Jeho vtělení do řádu plemenné 
knihy nebo chovného registru proto považujeme za 
nadbytečné i značně nepřehledné a doporučujeme 
jej vypustit. 

podobě mít – návrh dává návod, kam je možné ve 
stávající struktuře dokumentů jej začlenit.  

3. K bodu 11 – k § 18: 
Vyhláška upravuje požadavky na obsah potvrzení 
o původu plemenných zvířat u všech druhů zvířat. 
Vypuštění stanovení náležitostí u potvrzení 
o původu u anglického plnokrevníka by tedy bylo 
nekoncepční. Doporučujeme proto, aby vyhláška 
stanovila požadavky na obsah potvrzení o původu 
i u anglického plnokrevníka, a to odkazem 
na nařízení, nebo vhodněji, výčtem konkrétních 
požadavků přímo ve vyhlášce. 

Vysvětleno. 
Pro anglického plnokrevníka se použije stejné 
ustanovení, jako pro ostatní plemena koní a oslů viz 
navrhovaný § 18 odst. 4. Důvod předchozí právní 
úpravy, kdy jim byl věnován samostatný odstavec, již 
není odůvodněný. (Postup uvedený pro anglického 
plnokrevníka se nově uplatní pro všechny plemena 
koní.) 

4. K bodům 11 a 14 – k § 18 odst. 1 až 4 a § 29 
odst. 2: 
Podle zákonného zmocnění má novelizovaná 
vyhláška stanovit podrobnosti o údajích potvrzení 
o původu, resp. technické podrobnosti průvodního 
listu dováženého spermatu, embryí a vaječných 
buněk; předmětná zmocňovací ustanovení zákona 
však návrhem nebyla zcela provedena. Formulace, 
že má potvrzení o původu/průvodní list obsahovat 
obdobné údaje jako zootechnické osvědčení 

Vysvětleno. 
Potvrzení o původu se vydává pro zvířata, která jsou 
vedena v plemenné knize, pro která nelze však vydat 
zootechnické osvědčení. Zvolená forma tak přesně 
odpovídá záměru, že oba dokumenty obsahují totéž, jen 
se nemohou jmenovat stejně. 
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upravené nařízením, je vágní. Není jasné, 
co přesně je obdobnými údaji myšleno. Pokud má 
být smyslem, aby potvrzení o původu/průvodní list 
splňovaly náležitosti stanovené nařízením pro 
zootechnické osvědčení, mělo by být slovo 
„obdobné“ vypuštěno. Vzhledem k tomu, že by 
podrobnosti potvrzení o původu/průvodního listu 
měly být dle zákona stanoveny přímo ve vyhlášce, 
doporučujeme (a to i z praktických důvodů pro 
subjekty, kterých se dané povinnosti týkají), aby 
novelizovaná vyhláška stanovila náležitosti 
potvrzení o původu resp. technické podrobnosti 
průvodního listu přímo jejich výčtem, tak jak tomu 
bylo doposud, a nikoli pouze odkazem na nařízení. 

5. K bodu 11 – k § 18 odst. 1: 
Úplná citace nařízení není v tomto ustanovení 
nutná. Podobně jako v bodě 11 návrhu postačí 
odkaz na nařízení v podobě jeho zkráceného názvu 
nebo zobecněného názvu umožňujícího 
jednoznačné určení tohoto právního předpisu EU. 

Akceptováno. 

6. K bodům 12 a 22 – k § 23 a příloze č. 7: 
V zákoně je v § 16 odst. 1 písm. c) stanovena 
povinnost předávat provozní záznamy pověřené 
osobě. Zákon předpokládá provedení této 
povinnosti vyhláškou. Tím, že návrh předávání 
záznamů pověřené osobě zcela vypouští, dochází 
k nenaplnění daného zákonného zmocnění. 
Z odůvodnění tohoto vypuštění navíc plyne, že 
záměrem předkladatele je dosáhnout úplného 
odstranění této povinnosti z důvodu administrativní 
zátěže, čehož však vyhláškou docílit nelze. 
Vyhláška jako podzákonný právní předpis v žádném 
případě nemůže modifikovat povinnosti stanovené 
zákonem. V praxi tedy vypuštěním předání 
záznamů pověřené osobě ke zrušení příslušné 

Akceptováno. 
V 23 byla doplněna věta týkající se předávání záznamů. 
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povinnosti nedojde, protože ta nadále zůstane 
zakotvena v zákoně. Neprovedení zákonného 
zmocnění týkajícího se stanovení způsobu 
předávání záznamů a časového okamžiku tohoto 
předávání tedy způsobí pouze to, že dotčené 
subjekty nebudou vědět, jakým způsobem a kdy 
mají povinnost uloženou zákonem plnit. Dáváme 
proto k úvaze, aby předkladatel nevypouštěl 
konkrétní úpravu předávání záznamů pověřené 
osobě v novelizované vyhlášce. 

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 
 
 

Bez připomínek. 
 
Připomínky pouze e-mailem: 
K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že 
v předmětné úvodní větě nejsou uvedeny všechny 
právní předpisy, které měnily § 33 plemenářského 
zákona. Měl by tedy být doplněn např. zákon 
č. 282/2003 Sb., zákon č. 60/2017 Sb., zákon č. 3/2019 
Sb. Dále by také měly být uvozovky při zavádění 
legislativní zkratky nahrazeny klasickými uvozovkami 
a před text „24 odst. 12 písm. c)“ vložen symbol 
paragrafu. Doporučujeme materiál změnit a doplnit ve 
smyslu uvedeném. 
K materiálu, čl. I úvodní věta: Upozorňujeme, že 
v předmětné úvodní větě nelze využít obratu „ve znění 
pozdějších předpisů“. S ohledem na uvedené 
doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 
K materiálu, čl. I bod 11. [k § 18 odst. 1]: Vzhledem 
ke skutečnosti, že v materiálu uvedené nařízení (EU) 
2016/1012 měnilo „nařízení (EU) č. 652/2014“, nikoli 
„nařízení (EU) č. 52/2014“, doporučujeme materiál 
v daném ohledu změnit. 
K materiálu, čl. I bod 16. [k § 32a]: S ohledem na 
čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, který 
stanovuje, že se legislativní zkratka nemůže skládat 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Legislativní zkratka nebude zavedena. 
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pouze z velkých písmen, doporučujeme materiál změnit 
ve smyslu uvedeném. 

Ministerstvo vnitra  
 
 

1. K čl. I bodům 16 a 30 – k § 32a a příloze č. 12: 
Valnou většinu personálního substrátu České 
plemenářské inspekce by měli tvořit státní 
zaměstnanci ve služebním poměru podle zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů. Ti by však od 1. 1. 2020 měli disponovat 
služebním průkazem podle § 154 zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů. Vyhláška č. 388/2017 Sb., o vzoru 
služebního průkazu státního zaměstnance, která 
upravuje jeho náležitosti, počítá s tím, že na rubové 
straně budou uvedeny záznamy vyžadované 
zvláštním právním předpisem. S ohledem 
na navrhovaný obsah služebního průkazu 
zaměstnance České plemenářské inspekce lze mít 
za to, že „obecný“ služební průkaz podle zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších 
předpisů, může v případě státního zaměstnance 
vykonávajícího státní službu v České plemenářské 
inspekci plnit i funkci zvláštního služebního průkazu 
České plemenářské inspekce. Požadujeme proto 
upravit vzor služebního průkazu zaměstnance České 
plemenářské inspekce, aby odpovídal vzoru 
„obecného“ služebního průkazu státního 
zaměstnance. V této souvislosti se lze inspirovat 
vyhláškou č. 81/2019 Sb., o vzorech služebního 
průkazu v orgánu finanční správy. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo 
za zásadní. 

Akceptováno. 
Vzor služebního průkazu byl upraven. 

2. K úvodní větě: 
1. S ohledem na čl. 64 odst. 1 a čl. 65 odst. 2 

Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
doplnit všechny relevantní novely citovaných 

Akceptováno. 
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ustanovení prováděného zákona. Obdobně 
navrhujeme v čl. I slova „pozdějších předpisů“ 
nahradit úplným výpisem předpisů, kterými byla 
měněna vyhláška č. 448/2006 Sb. 

2. Mezi slova „a 24“ doporučujeme vložit text „§“. 
3. K čl. I bodu 6 – k § 14:  

V novelizační větě doporučujeme mezi slova „14 
doplňují“ vložit slovo „se“. 

Akceptováno. 

4. K čl. I bodu 9 – k § 14 odst. 1 písm. i):  
S ohledem na čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme v § 14 odst. 1 písm. i) 
uvést úplnou citaci 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. 52/2014 
a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS 
a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby 
zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“). 

Akceptováno. 

5. K čl. I bodu 11 – k § 18 odst. 1: 
1. V návaznosti na výše uvedenou připomínku 

k § 14 odst. 1 písm. i) doporučujeme užít 
v navrhovaném ustanovení slovní citaci nařízení 
o plemenných zvířatech.  

2. Navrhujeme uvést konkrétní ustanovení nařízení 
o plemenných zvířatech, které stanovuje rozsah 
údajů, které musí obsahovat zootechnické 
osvědčení, a dále navrhujeme formulačně upravit 
navrhované ustanovení dle čl. 41 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády. Tuto připomínku 
uplatňujeme také k odstavcům 2 až 4 a § 29 odst. 
2. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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6. K čl. I bodu 16 – k § 32a:  
1. Dle čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

musí být legislativní zkratka složena alespoň 
z jednoho slova, nemůže obsahovat zkratky slov 
a nemůže se skládat z velkých písmen. 
Doporučujeme proto legislativní zkratku 
pro Českou plemenářskou inspekci upravit.  

2. Dále upozorňujeme, že text platného znění 
s vyznačením navrhovaných změn neodpovídá 
navrhovanému textu § 32a. 

3. Konečně problematika služebních průkazu není 
v prováděném zákoně upravena v § 24 odst. 21 
písm. c), nýbrž v § 24 odst. 12 písm. c). 

 
Vysvětleno. 
Legislativní zkratka nebude zavedena. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí  
 
 

Doporučuje se v úvodní větě vyhlášky řádně citovat 
ustanovení § 33, tj. nikoli jen ve znění zákona 
č. 130/2006 Sb., ale i dalších zákonů, jimiž bylo 
ustanovení novelizováno. 

Akceptováno. 

Úřad vlády-Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – 
předsedkyně 
Legislativní rady 
vlády 

  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 
 
 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil částečně 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 
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zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 

Žádáme o vyjasnění, zda je cílem návrhu 
provést konkrétní požadavky předpisů Evropské unie, 
či zda se zejména v případě odkazů na přímo 
použitelná nařízení jedná pouze o legislativně technické 
změny navazující na zákonnou úpravu. V prvním 
případě by musely být k návrhu přiloženy jak rozdílová 
tabulka, tak srovnávací tabulka minimálně k nařízení 
2016/1012.  
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Cílem návrhu vyhlášky je provést příslušné úpravy 
v návaznosti na poslední novelu plemenářského 
zákona (zákon č. 154/2000 Sb., ve znění zákona 
č. 5/2019 Sb.), kterým byla provedena 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“). 
S navrhovanou právní úpravou dále souvisí tyto přepisy 
Evropské unie: 
• 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 

 
 
 
Vysvětleno. 
Po provedení důkladné analýzy a zohlednění připomínek 
lze zhodnotit, že případnými adaptačními ustanoveními 
je pouze vypuštění neplatných předpisů v poznámce pod 
čarou č. 1. 
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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. 

 
Připomínky a případné návrhy změn:  
K bodu 1 - § 1, pozn. pod čarou č. 1 a 2 
Doporučujeme pozn. pod čarou č. 1 vypustit. 
V poznámce č. 2 jsou s výjimkou směrnic 90/425/EHS, 
90/427/EHS a 90/428/EHS uvedeny již neplatné 
směrnice. Je nutné tento seznam aktualizovat.  
Navíc výše v části po stránce formální uvádíme, že je 
potřeba provést rozvahu, nakolik předložený návrh 
adaptuje český právní řád i na nařízení 2016/1012, 
případně 2017/717 a 2017/1940. V případě, že by se 
jednalo o adaptační novelu, bylo by potřeba v úvodním 
ustanovení formou poznámky pod čarou uvést 
i relevantní nařízení (viz též výtka k bodu 11).   
 
K bodu 5 - § 13, resp. pozn. pod čarou č. 3), 4), 5), 6) 
Jelikož se zrušuje § 13, měly by být též zrušeny 
poznámky pod čarou č. 3), 4), 5) a 6), které však 
v platném znění návrhu vyhlášky zůstaly zachovány 
a ani v návrhu se předkladatel nezmiňuje o jejich 
zrušení.  
 
K bodům 9 a 10 - § 14 
V návrhu je při odkazu na jednací řád dle nařízení 
2016/1012 odkazováno na čl. 14 odst. 4, avšak tento 
odstavec nařízení neřeší jednací řád jako takový, ale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude odkazováno na přílohu I část 1bod B odst. 1 písm. 
b). 
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upravuje řešení sporů. Jednací řád je samostatně 
upraven v bodu B odst. 1 písm. b) části 1 přílohy I 
nařízení. Odkazy na jednací řád by tedy měly být na 
toto ustanovení nařízení.  
 
K bodu 11 - § 18 – resp. úplně citaci nařízení 
2016/1012  
Předkladatel uvádí úplnou citaci nařízení 2016/1012 
a zavádí legislativní zkratku až v tomto ustanovení. 
Pokud se jedná o adaptační novelu, je potřeba podle 
Legislativních pravidel vlády (čl. 48 odst. 4) uvést tuto 
úplnou citaci předpisu Evropské unie již v § 1 vyhlášky.  
Pokud by o adaptační novelu nešlo, upozorňujeme, že 
ještě před § 18 předkladatel použil odkaz na nařízení již 
v § 14, avšak pouze formou zkrácené citace.    
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky bude s právem EU slučitelný až po 
zapracování, resp. vyjasnění výše uvedených 
připomínek. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrární komora   
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.  
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Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace 
ČR 

  

Energetický 
regulační úřad 

  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů 

  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

  

Svaz měst a obcí 
České republiky 

  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou   
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normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 
Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Svaz chovatelů ovci 
a koz z.s. 
 
 

Svaz chovatelů ovcí a koz z.s. předkládá návrh na 
úpravu a rozšíření k povinnosti Oprávněných osob 
na předkládání dat zjištěných při testování 
a posuzování ovcí a koz pověřené osobě: 
 
Příloha č. 4 - část C. OVCE A KOZY - tabulka č. 5 
(tučně je uveden nový text, přeškrtnutě vypouštěný 
text) 
 
Předávání záznamů pověřené osobě 
Oprávněné osoby předávají správné a úplné záznamy 
zjištěné při testování a posuzování ovcí a koz 
a evidované chovatelem a oprávněnou osobou 
písemně nebo pomocí elektronických médií pověřené 
osobě průběžně. , nejpozději však 
15. 1. a 15. 8. kalendářního roku. Do 15. 3. 
kalendářního roku oprávněné osoby předávají 
správné a úplné záznamy zjištěné při testování 
a posuzování ovcí a koz se zpracovanými výsledky 
testování a posuzování předcházejícího roku. 
 
Zdůvodnění: V původně uvedeném termínu nebylo 
možné výsledky testování a posuzování 

Neakceptováno. 
Kontrola užitkovosti je ve své podstatě průběžně 
prováděnou činností a naopak častější předávání dat 
umožňuje UCHS zavést účinný systém kontroly sběru 
dat oprávněnými osobami. Je jistě i organizačně 
jednodušší, aby oprávněná osoba předávala údaje 
plemenné knize i pověřené osobě ve stejných termínech 
a to co nejčastěji.  
Dále jsou dva termíny pro předávání těchto údajů 
pověřené osobě stanoveny vzhledem ke státnímu 
příspěvku na testování a posuzování.  Zpracování 
výsledků testování a posuzování je součástí 
vyhodnocování šlechtitelského programu, tedy činnosti 
odlišné od prostého předání záznamů. Vyhodnocování 
šlechtitelského se děje v součinnosti s pověřenou 
osobou v termínech stanovených ve šlechtitelských 
programech. 
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předcházejícího roku zpracovat a předat pověřené 
osobě. 

Svazu chovatelů 
drůbeže ČR, z.s 

K § 32 odst. 2 
Určení velikosti písma a tloušťky písma navrhujeme 
vypustit.  Obaly se převážně pouze polepují  popiskami 
psanými na stroji, zejména pro kartovové bedny pro 
360 vajec rozměrů 60x30 x 45 cm a zejména pro 
leteckou dopravu musí být uveden exportér, importér 
letecká společnost, určení druhu a stupně množení, 
genetické kombinace, druh drůbeže, veterinární 
exportní číslo chovu původu případně další.  Tyto 
všechny nezbytné údaje jsou vyžadované akreditivními 
podmínkami. 

Akceptováno. 
V § 32 odst. 2 byla vypuštěna poslední věta: 
            (2) Obaly nebo kontejnery násadových vajec 
drůbeže obsahující pouze vejce stejného druhu, 
kategorie a typu drůbeže a pocházející z jednoho chovu 
se označují jménem, názvem nebo kódem chovu, ze 
kterého násadová vejce pocházejí, a nápisem "násadová 
vejce". Pro účely vývozu jsou kromě těchto údajů obaly 
označeny informací o druhu drůbeže, ze kterého vejce 
pocházejí, příjmením, jménem a místem trvalého pobytu 
nebo názvem a sídlem chovatele. Označení na obalu je 
provedeno nesmazatelnou barvou s výškou písmen a 
číslic nejméně 20 mm, šířkou 10 mm a tloušťkou písma 
alespoň 1 mm.  

 
V Praze dne 18. prosince 2019 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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