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Sdělení Ministerstva zemědělství: 
 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA ÚSEKU OCHRANY ZVÍŘAT PŘI PORÁŽENÍ 

 

 V souladu s § 5a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), mohou provádět činnosti 

podle čl. 7 odst. 2 písm. c) až g) nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při 

usmrcování (dále jen „nařízení o usmrcování“) pouze osoby, které získaly: 

a) střední vzdělání s výučním listem v oboru řezník, nebo 

b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technologie potravin, nebo 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru veterinářství nebo vyšší odborné vzdělání 

v oboru veterinářství, nebo 

d) vysokoškolské vzdělání na vysoké škole, která uskutečňuje studijní programy v oblasti 

veterinárního lékařství a hygieny, nebo v oblasti zemědělství se zaměřením na veterinární 

oblast. 

 Tyto osoby mohou provádět také úkony související s porážením zvířat. 

 

 Zároveň podle § 5a odst. 4 zákona na ochranu zvířat platí, že kvalifikace získané pro 

jiné účely, pokud byly získány za podmínek odpovídajících podmínkám stanoveným 

nařízením o usmrcování, jsou považovány za rovnocenné kvalifikacím uvedeným v § 5a 

odst. 1 zákona na ochranu zvířat. 

 

SEZNAM KVALIFIKACÍ ZÍSKANÝCH PRO JINÉ ÚČELY 

VE SMYSLU § 5a odst. 4 ZÁKONA NA OCHRANU ZVÍŘAT 

 

 Kvalifikační standard dle Národní soustavy kvalifikací Porážení, jatečné opracování 

a porcování drůbeže (29-022-E) lze považovat za plně kompatibilní s požadavky nařízení o 

usmrcování. Zkoušku složenou podle tohoto standardu lze považovat za získání kvalifikace 

podle § 5a odst. 4 zákona na ochranu zvířat pro využití při porážení drůbeže. 

 

 Kvalifikační standard dle Národní soustavy kvalifikací Porážení, jatečné opracování 

a porcování králíků (29-006-E) lze považovat za plně kompatibilní s požadavky nařízení o 

usmrcování. Zkoušku složenou podle tohoto standardu lze považovat za získání kvalifikace 

podle § 5a odst. 4 zákona na ochranu zvířat pro využití při porážení králíků. 

http://www.narodni-kvalifikace.cz/
http://www.narodni-kvalifikace.cz/
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 Kvalifikační standard dle Národní soustavy kvalifikací Porážka a konečná úprava 

těl jatečných zvířat (29-019-H) lze považovat za částečně kompatibilní s požadavky nařízení 

o usmrcování. Součástí standardu nejsou manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich 

znehybněním. Vzhledem k tomu, že tato kvalifikace je podle § 5a odst. 4 zákona na ochranu 

zvířat považována za rovnocennou osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na 

úkonech souvisejících s porážením zvířat a držitelé této kvalifikace jsou oprávněni vykonávat 

také úkony související s porážením, je pro zajištění plné kompatibility nutné zkoušku 

k získání tohoto standardu doplnit následovně: 

 získáním osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících 

s porážením zvířat na jatkách (kurz pro zařízení „čerstvé maso - jatky“), nebo 

 složením zkoušky podle kvalifikačního standardu Přeprava a přehánění jatečných zvířat 

(29-017-H). 

 Další varianta se týká pracovníků, kteří mají nejméně tři roky doložené odborné praxe. 

Tito pracovníci mohou požádat MZe o vydání osvědčení o způsobilosti; možnost uznání 

odborné praxe je limitována datem 8. prosince 2015. 

Zkoušku složenou podle tohoto kvalifikačního standardu a současné splnění některého z výše 

uvedených dodatečných požadavků na doplnění kvalifikace lze považovat za získání 

kvalifikace podle § 5a odst. 4 zákona na ochranu zvířat pro využití při porážení jatečných 

zvířat, vyjma drůbeže a králíků. 

 

 

 

 

 

Ing. Jiří Hojer v.r. 

ředitel odboru živočišných komodit 
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