Senát schválil důležité ministerské novely o
zabíjačkách a vyšších pokutách za
nepovolené přípravky na ochranu rostlin
17.8.2017 – Senátoři schválili tři důležité zákony, které připravilo Ministerstvo zemědělství. Novely
zákonů o osivu, rostlinolékařské péči a veterinárního zákona přinesou výrazné změny. Především
zjednoduší pravidla a zpřesní kontrolu, takže lépe ochrání veřejnost.

Novinky u zabíjaček: novela veterinárního zákona
Novela mění pravidla pro domácí porážky zvířat. Maso a orgány ze skotu se mohou spotřebovat v
domácnosti chovatele. V případě jiných zvířat, například při zabíjačce domácího prasete, si budou
moci odnést výslužku i osoby blízké chovateli, tedy i ty, které s ním nebydlí v jedné domácnosti. Tím
se narovnává stav, který v praxi tradičně existuje. Zvyšuje se věk pro domácí porážky skotu z 24
měsíců na 72 měsíců, přičemž se omezuje domácí porážka skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72
měsíců na 3 kusy ročně. Útulky pro toulavá zvířata se budou muset registrovat na místně příslušné
krajské veterinární správě, aby mohla být tato zařízení pod důsledným veterinárním dozorem. Každý,
kdo bude chovat více než pět fenek, bude mít povinnost nahlásit to veterinární správě. Tím získají
inspektoři veterinární správy lepší přehled, jak kdo se zvířaty zachází. Opatření má zejména zabránit
provozování takzvaných množíren. Toto pravidlo se nebude vztahovat na osoby, které vedou chovy
upravené jinými právními předpisy, například na chovatele služebních, loveckých, asistenčních nebo
vodicích psů. K zajištění větší ochrany osob a zvířat zákon umožní chovatelům hospodářských zvířat
provádět ve svém hospodářství a na svých zvířatech některé veterinární úkony. Novela veterinárního
zákona má především zajistit větší ochranu zdraví osob, zvířat a snížit administrativní náročnost pro
chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví
zvířat a na živočišné produkty možné.
Česnek s rodokmenem: novela zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných
rostlin
Novela zjednodušuje registraci úředně uznaných ovocných odrůd a hlavně řeší neuspokojivou situaci
na trhu s česnekem. Někteří prodejci totiž podvodně vydávají konzumní česnek za dražší česnek na
sadbu, a tím klamou spotřebitele. Novela proto upravuje požadavky na uznávání, balení, označování
a uvádění do oběhu sadby česneku. Každé balení musí obsahovat etiketu s uvedením základních
parametrů k odrůdě (tj. název druhu a odrůdy, označení kategorie a generace, číslo partie, označení
dodavatele a jeho registrační číslo, čistá hmotnost či počet kusů apod.). Ministerstvo zemědělství
oceňuje, že producenti česnekové sadby již v mnoha případech tyto podmínky dodržují, a to ještě
před tím, než začne platit novela, která tato pravidla upravuje.
Citelnější tresty pro nepoctivce: novela zákona o rostlinolékařské péči
Novela posiluje kontrolu nad distribucí přípravků na ochranu rostlin. Jejím záměrem je ochránit trh
před nelegálními a padělanými přípravky. Nově se budou povinně u Ústředního kontrolního ústavu
zemědělského (ÚKZÚZ) registrovat distributoři přípravků a pomocných látek pro profesionální
použití. Zvyšují se sankce za nejzávažnější přečiny proti zákonu, například pokud firma nebo

podnikatel neposkytnou ÚKZÚZ údaje o spotřebě přípravku, nebo když použijí zařízení pro aplikaci
přípravku v rozporu se zákonem, mohou dostat pokutu až 500 tisíc korun (podle zatím platného
zákona je to jen 200 tisíc korun). Pokud někdo uvede na trh přípravek, který není v ČR povolený,
může sankce dosáhnout až 3 milionů korun (dosud 1 milion korun).
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