
Informace pro chovatele ve věci vedení evidence neplemenných ryb  

a                                                                                    
vykazování ročního hlášení o počtu a hmotnosti neplemenných ryb k 30.6. 

 

Dne 1. dubna 2011 vstoupí v platnost novela plemenářského zákona č. 32/2011 Sb. z 26. 
ledna 2011.  Tato novela má bezprostřední dopad na vedení evidence neplemenných ryb a následně na 
vykazování každoročního hlášení o počtu a hmotnosti neplemenných ryb v těchto bodech: 

1) Pojem „neplemenné ryby“ (tj. druhy uvedené v příloze k zákonu 282/2003 Sb.) je nahrazen 
pojmem „živočichové pocházející z akvakultury“ [viz. § 1 odst. 1 písm. d) a  § 2 odst. 1 písm. r) 
zák. č. 32/2011 Sb.].  

2) Teprve v § 23 odst. 2 zák. č. 32/2011 Sb. lze zjistit z odkazu na další právní předpis, že se jedná o 
živočichy pocházející z akvakultury vnímavé k nákazám, stanoveným vyhláškou o veterinárních 
požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury (tj. vyhl. č. 290/2008 Sb., o veterinárních 
požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, resp. její Přílohou č. 3).  

 Z druhů ryb chovaných v ČR (vlastněných nebo držených za účelem jejich prodeje nebo 
nabízení k prodeji s výjimkou maloobchodního prodeje, viz. § 23 odst. 2 zák. č. 32/2011 Sb. ) bude 
tedy nutné vést evidenci a v ročním hlášení vykazovat tyto druhy ryb: 

 

pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)                       síh  (Coregonus sp.) 

pstruh obecný (Salmo trutta)                                        kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio) 

lipan podhorní (Thymallus thymallus)                        okoun říční (Perca fluviatilis) 

losos obecný (Salmo salar)                                           štika obecná (Esox lucius) – již ne jen plůdek,  

          ale všechny kategorie  

 

3) Chovatelé nebudou do ročního hlášení uvádět jiné druhy ryb.  

4) Za každý druh povinný hlášením z příslušného registrovaného hospodářství bude chovatel 
souhrnně uvádět jako hmotnost ryb  pouze celkovou hmotnost všech kategorií daného druhu v kg  
a jako počet ryb  pouze celkový počet ryb všech kategorií daného druhu v ks.  Chovatel tedy 
nebude rozepisovat počty a hmotnosti jednotlivých kategorií daného druhu na jednotlivé řádky 
hlášení. 

4)  Pokud chovatel v daném roce na daném registrovaném hospodářství nechová (nevlastní nebo 
nedrží za účelem prodeje nebo nabízení k prodeji) některý nebo žádný z uvedených druhů ryb, nebude 
posílat ani prázdné hlášení, ani hlášení s nulovými hmotnostmi a/nebo nulovými počty ryb. 

5) I nadále využívejte stávající Vzor hlášení počtu/hmotnosti neplemenných ryb (příloha č. 14 k vyhl. 
č. 136/2004 Sb.) než bude příslušný formulář novelizován. 
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