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ODŮVODNĚNÍ 

vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání 

 

I. Obecná část 

 

 

 Název 

       Návrh vyhlášky o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.  

 

 Definice problému 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „zákon na ochranu zvířat“), byl novelizován zákonem č. 359/2012 Sb., kterým se 

mění č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon  

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 

Sb. o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti, s ohledem na 

předpisy Evropské unie v oblasti ochrany zvířat, dnem 1. ledna 2013. V souvislosti s touto 

vyhláškou se jedná o směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 

2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely a nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze 

dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování. Dále návrh vyhlášky zohledňuje směrnici 

Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro 

ochranu prasat. 

Podle čl. 61 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 

2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely členské státy přijmou a zveřejní právní 

a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 10. listopadu 2012. 

Jejich znění sdělí neprodleně Komisi. Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2013. Tyto 

předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový 

odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. Členské 

státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou 

v oblasti působnosti této směrnice. 

 Podle čl. 30 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při 

usmrcování toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 

věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2013.  

 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování 

v čl. 7 odst. 2 stanovuje provozovatelům podniků zajistit, aby úkony spojené s porážkou 

v tomto odstavci uvedené, prováděly pouze osoby, které mají pro takové úkony osvědčení  

o způsobilosti podle článku 21. Článek 21 tohoto nařízení stanoví povinnost členským státům, 

aby byly k dispozici odborné kurzy pro pracovníky podílející se na usmrcování zvířat  

a souvisejících úkonech.  

 Článek 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 

o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely upravuje odbornou přípravu k získání 

kvalifikace a odborné způsobilosti pracovníků. Dle odstavce 2 tohoto článku musí pracovníci 

absolvovat náležité vzdělání a odbornou přípravu před prováděním těchto úkonů: provádění 

postupů na zvířatech, navrhování postupů a projektů, péče o zvířata a usmrcování zvířat. 

Transpozici těchto ustanovení představuje § 15d  zákona na ochranu zvířat. 
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 Ustanovení § 15e zákona na ochranu zvířat upravuje kurzy odborné přípravy k udržení 

kvalifikace a odborné způsobilosti. Tyto kurzy předpokládá směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely 

v ustanovení čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 1 písm. c).  

 Čl. 23 odst. 3 směrnice stanoví, že na základě položek uvedených  

v příloze V členské státy zveřejní minimální požadavky na vzdělání a odbornou přípravu  

a požadavky na získání, udržení a prokázání požadované kvalifikace k úkonům uvedeným  

v odstavci 2. V tomto ustanovení se hovoří nejen o získání, ale také o udržení požadované 

kvalifikace. Podle čl. 24 odst. 1 písm. c) směrnice členské státy zajistí, aby každý chovatel, 

dodavatel a uživatel měl v daném místě jednu či více osob, které odpovídají za to, že 

pracovníci mají náležité vzdělání a kvalifikace, průběžně absolvují další odbornou přípravu  

a je nad nimi vykonáván dohled, dokud neprokáží požadovanou kvalifikaci. V tomto 

ustanovení se tedy hovoří i o průběžném absolvování další odborné přípravy.  

 Další požadavek na odbornou způsobilost vyplývá z čl. 6 směrnice Rady 2008/120/ES 

ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat. 

Transpoziční ustanovení je obsaženo v § 12f   zákona na ochranu zvířat. 

 Podle článku 6 této směrnice členské státy zajistí, aby 

a) každá osoba, která zaměstnává nebo najímá osoby k ošetřování prasat, zajistila, že osoba 

ošetřující zvířata obdržela pokyny a poučení o příslušných ustanoveních článku 3 a přílohy I; 

b) byly k dispozici příslušné školicí kurzy. Tyto kurzy se musí zejména zaměřit na hlediska 

dobrých životních podmínek zvířat. 

 Návrh vyhlášky reaguje na výše uvedenou situaci tak, aby vyhláška  nabyla účinnosti 

k 1. lednu 2013 spolu s novelou zákona na ochranu zvířat. 

 

 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

K provedení zákona na ochranu zvířat zpracovalo Ministerstvo zemědělství v souladu 

se zmocňovacími ustanoveními zákona na ochranu zvířat návrh vyhlášky o ochraně 

pokusných zvířat a návrh vyhlášky o ochraně zvířat při usmrcování. Tyto legislativní návrhy 

však výše uvedenou oblast – tedy příslušné kurzy nezohledňují. Ke stanovení příslušných 

požadavků na kurzy odborné přípravy a školení na úseku ochrany zvířat proti týrání se pro 

přehlednost upravují všechny kurzy a školení v samostatném návrhu vyhlášky.    

V oblasti ochrany zvířat při usmrcování v současné době existuje kromě zákona na 

ochranu zvířat  také vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, 

utrácení nebo jiném usmrcování, ve znění vyhlášky č. 424/2005 Sb., která nabyla účinnosti 

dne 1. srpna 2004. Tato vyhláška reagovala především na požadavky směrnice Rady 

93/119/ES ze dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování. Na 

základě zmocnění v § 5a odst. 6 zákona na ochranu zvířat ustanovení § 3 této vyhlášky 

stanovuje požadavky na odbornou způsobilost osob k porážení jatečných zvířat, včetně jejich 

nutné porážky, na jatkách vykrvením po jejich omráčení. Podle tohoto ustanovení mohou tyto 

činnosti vykonávat pouze osoby s minimálně středním odborným vzděláním v příslušném 

oboru. Podle § 5a odst. 6 zákona na ochranu zvířat další osoby, které provádějí činnosti 

související s přeháněním, ustájením nebo fixací jatečných zvířat, musí provozovatel jatek 

poučit tak, aby uvedené činnosti prováděly kvalifikovaným způsobem. Stávající právní 

úprava tedy pro úkony související s porážením jatečných zvířat nestanoví požadavek 

absolvování kurzu odborné přípravy zakončený závěrečnou zkouškou, tak jak nově požaduje 

nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování. 
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Oblast ochrany pokusných zvířat v současné době upravuje zákon na ochranu zvířat, 

který podrobně upravuje oblast ochrany pokusných zvířat, a dále pak vyhláška č. 207/2004 

Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla 

účinnosti ke dni přistoupení České republiky k Evropské unii, tedy ke dni 1. května 2004. 

Tato vyhláška v návaznosti na zmocnění v § 17 odst. 3 zákona na ochranu zvířat obsahuje 

mimo dalšího také podmínky a požadavky odborné přípravy včetně zkoušek k získání 

osvědčení o odborné způsobilosti k práci s pokusnými zvířaty včetně rozsahu nezbytných 

znalostí pro tuto odbornou přípravu. Stávající právní úprava v zákoně na ochranu zvířat spolu 

s touto vyhláškou vychází z požadavků směrnice Rady ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování 

právních a správních předpisů členských států ohledně ochrany zvířat používaných pro 

pokusné a jiné vědecké účely (86/609/EHS). Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 

2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely, kterou 

novela zákona na ochranu zvířat transponuje, tuto směrnici z roku 1986 zrušuje a stanovuje 

nové požadavky na ochranu pokusných zvířat, které jsou v souladu s dosaženým stavem 

poznání, včetně požadavků na odbornou kvalifikaci pracovníků pracujících s pokusnými 

zvířaty.  

Oblast ochrany hospodářských zvířat je upravena především zákonem na ochranu 

zvířat a vyhláškou č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských 

zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb. a vyhlášky č. 464/2009 Sb. Problematikou 

hospodářských zvířat se zabývá řada dalších právních předpisů, které však již nemají jako 

primární cíl ochranu zvířat. Tato vyhláška vedle dalších předpisů transponuje také směrnici 

Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely. 

Vyhláška obsahuje např. požadavky na kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na 

maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso, neobsahuje však 

požadavek odborné způsobilosti osob, které ošetřují prasata. 

Návrh této vyhlášky obsahuje především následující úpravu vycházející z požadavků 

zmocňovacích ustanovení obsažených v  novele zákona na ochranu zvířat: 

A.  Obsah a rozsah kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání. 

B. Požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od ukončení 

nejvyššího dosaženého vzdělání. 

C. Průběh zkoušky. 

D. Složení zkušební komise. 

E.  Vzory osvědčení o odborné způsobilosti na úseku ochrany zvířat proti týrání. 

 Na úseku ochrany zvířat proti týrání v současné době existují i jiné kurzy odborné 

přípravy k získání osvědčení o odborné způsobilosti. Jedná se o následující kurzy: 

 odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních 

vozidel (upraven vyhláškou č. 4/2009 Sb. o ochraně zvířat při přepravě), 

 kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso (upraven vyhláškou  

č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 

znění vyhlášky č. 464/2009 Sb.), 

 odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za 

péči o handicapovaná zvířata (upraven vyhláškou č. 114/2010 Sb., o ochraně 

handicapovaných zvířat při chovu), 
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 kurz odborné přípravy k řízení, provádění a kontrolování pokusů na zvířatech 

(upraven vyhláškou č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, 

ve znění vyhlášky č. 39/2009 Sb.),  

 kurz odborné přípravy k manipulaci a provádění pokusů na zvířatech (upraven 

vyhláškou č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat, ve znění 

vyhlášky č. 39/2009 Sb.), 

 odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany 

zvířat (upraven vyhláškou č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru 

na úseku ochrany zvířat proti týrání). 

 

 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

- účastníci jednotlivých kurzů, případně jejich zaměstnavatelé, 

- školicí pracoviště,  

- orgány veterinární správy, 

- Ministerstvo zemědělství. 

Nepřímo dotčenými subjekty jsou: 

- ostatní subjekty zabývající se ochranou zvířat. 

 

 Popis cílového stavu 

Cílem předloženého návrhu je, aby Česká republika k 1. lednu 2013 provedla řádnou 

implementaci tří výše uvedených předpisů Evropské unie tedy - nařízení Rady (ES)  

č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro 

vědecké účely a směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví 

minimální požadavky pro ochranu prasat. 

Novela zákona na ochranu zvířat proto obsahuje nová zmocňovací ustanovení 

k vydání prováděcího právního předpisu. Jedná se o nová ustanovení v § 5a odst. 7, § 5c odst. 

7, § 12f odst. 5, § 15d odst. 7 a § 15e odst. 3 zákona na ochranu zvířat. 

Návrh vyhlášky se předkládá na základě Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány 

státní správy na rok 2012 s vyznačením povinnosti zpracovat RIA, kde je ve stanovisku 

k provedení RIA uvedena povinnost k tomuto návrhu zpracovat RIA.  Závěrečná zpráva  

o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad – RIA byla také zpracována k novele 

zákona na ochranu zvířat.  

Hlavním principem navrhované právní úpravy je tedy úplná transpozice výše 

uvedených předpisů Evropské unie a naplnění zmocnění k vydání prováděcího právního 

předpisu, které obsahuje novela zákona na ochranu zvířat, a to tak, aby nabyla účinnosti spolu 

s touto novelou ke dni 1. ledna 2013. Dále dojde také ke sjednocení principů fungování kurzů 

na úseku ochrany zvířat proti týrání (více viz bod 2 návrh variant řešení). 
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Navrhovanou vyhláškou dojde ke sjednocení právní úpravy kurzů na úseku ochrany zvířat 

proti týrání v jeden právní předpis, sjednocení principů fungování kurzů, zpřehlednění právní 

úpravy pro její adresáty (školicí pracoviště i účastníky kurzů).  Do budoucna se zjednoduší i 

zavádění případných dalších kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání, neboť základní 

principy fungování kurzů budou dané, a nebudou tak vznikat nedůvodné rozdíly mezi 

jednotlivými kurzy. 

 

 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat nad dodržováním povinností 

uložených chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým osobám vykonávají dozor krajské 

veterinární správy.  

V případě nedodržování stanovených povinností budou přestupky a správní delikty 

podle zákona na ochranu zvířat projednávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Pokud 

by došlo k utýrání zvířete (např. v rámci výuky), zabývaly by se tímto případem orgány činné 

v trestním řízení (trestný čin týrání zvířat a trestný čin zanedbání péče o zvíře z nedbalosti). 

Podle § 20 odst. 1 písm. i) zákona na ochranu zvířat provádí Ministerstvo zemědělství 

kontroly školicích pracovišť, zejména jejich činnosti a úrovně kurzů na úseku ochrany zvířat 

proti týrání. 

Podle § 26a odst. 6 zákona na ochranu zvířat zjistí-li Ministerstvo zemědělství při 

kontrole nedostatky při uskutečňování kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání, vyzve 

školicí pracoviště, aby v přiměřené lhůtě sjednalo nápravu. Nezjedná-li toto školicí pracoviště 

ve stanovené lhůtě nápravu, Ministerstvo zemědělství mu akreditaci odejme. 

Podle § 26a odst. 5 zákona na ochranu zvířat může Ministerstvo zemědělství z moci 

úřední udělenou akreditaci k pořádání kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání změnit nebo 

odejmout, pokud nejsou při pořádání kurzu dodržovány podmínky stanovené zákonem na 

ochranu zvířat, právními předpisy vydanými k jeho provedení, přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie nebo v rozhodnutí o udělení akreditace. 

 

  Přezkum účinnosti regulace 

 Přezkum nového předpisu bude prováděn na základě sledování a pravidelného 

vyhodnocování účinnosti a funkčnosti zavedených opatření na základě podkladů z kontrol 

prováděných krajskými veterinárními správami a Ministerstvem zemědělství.   

  

 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 

s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 

Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 

 Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku České republiky. Nedotýká se 

právní úpravy Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a judikatury, 

jež s ní souvisí.  
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 Návrh vyhlášky souvisí s následujícími předpisy: 

 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se 

krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, ve 

znění Nařízení Komise (ES) č. 776/2006 ze dne 23. května 2006.  

 Nařízením Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během 

přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES 

a nařízení (ES) č. 1255/97.  

 Směrnicí Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro 

ochranu kuřat chovaných na maso. 

 Směrnicí Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální 

požadavky pro ochranu prasat. 

 Nařízením Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při 

usmrcování. 

 Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně 

zvířat používaných pro vědecké účely. 

 Navrhovaná vyhláška je s těmito předpisy Evropské unie a s právem Evropské unie 

plně slučitelná. 

  

 

Zvláštní část 

K § 1: 

 Ustanovení vymezuje předmět navrhované právní úpravy v souladu se zmocňovacími 

ustanoveními v zákoně na ochranu zvířat.  

K § 2 až 5: 

Ustanovení § 2 až § 5 upravují kurzy na úseku ochrany zvířat při usmrcování. Požadavek 

existence těchto kurzů vychází z čl. 21 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009  

o ochraně zvířat při usmrcování. 

Je nutné uvést, že v České republice budou probíhat kurzy pouze na činnosti podle čl. 7 

odst. 2 písm. a), b) a čl. 7 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně 

zvířat při usmrcování, tedy pro manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich znehybněním, 

znehybňování pro účely omráčení nebo usmrcení a usmrcování kožešinových zvířat. Na ostatní 

činnosti uvedené v tomto ustanovení nařízení se vztahuje požadavek uvedený v § 5a odst. 1 zákona 

na ochranu zvířat. 

Z výše uvedené skutečnosti vychází i obsah kurzů v § 2 odst. 1 a 2 a § 3 návrhu vyhlášky. 

Obsah kurzu tak kopíruje předměty pro zkoušku způsobilosti. Obsahem kurzu je rovněž požadavek 

na znalost příslušných ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně 

zvířat při usmrcování vztahující se k vykonávané činnosti. Jedná se především o tato ustanovení: 

čl. 3 (obecné požadavky na usmrcování a související úkony), čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 (pokyny  

k použití znehybňovacích a omračovacích zařízení), čl. 9 odst. 3 (použití znehybňovacích  

a omračovacích zařízení), čl. 15 (úkony související s manipulací se zvířaty a znehybňováním zvířat 

na jatkách), čl. 17 (pracovník pro řádné zacházení se zvířaty), čl. 19 (nouzové usmrcení) a příloha 3 

především body 1 až 2. Současně je obsažen požadavek na znalost zákona na ochranu zvířat  

a vybrané části právních předpisů v rozsahu nezbytném pro vykonávané úkony.  
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Rozsah kurzu odborné přípravy podle § 2 odst. 1 byl stanoven na čtyři výukové hodiny. 

Kurzy podle § 2 odst. 2 a § 3 (drůbež, králíci, zajíci a kožešinová zvířata) se budou uskutečňovat 

v rozsahu tří výukových hodin. Důvodem pro toto rozlišení je skutečnost, že kurzy podle § 2 odst. 

1 se budou týkat více druhů zvířat. Tyto druhy zvířat (např. skot, ovce, prasata, koně), oproti např. 

drůbeži nebo králíkům, vyžadují individuální přístup k otázkám manipulace s nimi a jejich 

znehybňování. 

Právní úprava stanoví i vzor jednotlivých osvědčení způsobilosti. Tato osvědčení budou 

podle zákona na ochranu zvířat vydávat jednotlivá školicí pracoviště. Je tedy zájem na jejich 

jednotném vzhledu a formátu. V souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 

24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování musí být v osvědčení o způsobilosti uvedeno, na jaké 

kategorie zvířat, typ zařízení a činnost se vztahuje. 

Návrh vyhlášky nestanoví požadavky na obsah zkoušky. Požadavky na předměty zkoušky 

o způsobilosti stanoví nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při 

usmrcování v příloze IV. Z čl. 21 odst. 2 tohoto nařízení rovněž vyplývají i požadavky na subjekt, 

který bude pořádat závěrečnou zkoušku. Tento subjekt musí být nezávislý a prost případného střetu 

zájmu, pokud jde o závěrečnou zkoušku a vydání osvědčení o způsobilosti. Subjekty, které mohou 

být Ministerstvem zemědělství na základě své žádosti v souladu s tímto ustanovením pověřeny 

pořádáním této zkoušky, stanoví § 26b odst. 2 zákona na ochranu zvířat. Závěrečnou zkoušku tak 

dle požadavků nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při 

usmrcování může provádět pouze nezávislý subjekt. Není tedy možné, aby si jednotlivé jatky 

proškolovaly a přezkušovaly své vlastní pracovníky.  Podle čl. 21 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 

ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování udělení o způsobilosti dokládá úspěšné 

složení nezávislé závěrečné zkoušky. Požadavek nezávislosti bude dán složením zkušební komise. 

V souladu s připomínkou Úřadu vlády – odboru kompatibility uplatněnou 

v meziresortním připomínkovém řízení k tomuto návrhu bude v rámci nejbližší novely zákona 

na ochranu zvířat doplněna úprava průběhu zkoušek v oblasti nařízení ES č. 1099/2009. 

Ustanovení § 5 upravuje společné otázky pro kurzy na úseku ochrany zvířat při 

usmrcování. Výslovně se uvádí, že součástí kurzu není manipulace se živými zvířaty. 

K § 6: 

 Ustanovení § 6 upravuje odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče  

a průvodce silničních vozidel, jeho rozsah, obsah, vzor osvědčení a požadavky na nejvyšší 

dosažené vzdělání a praxi lektorů po ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání. Úprava kurzu byla 

zcela převzata ze stávající právní úpravy obsažené ve vyhlášce č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při 

přepravě.  

Řidiči nebo průvodci silničních vozidel musí absolvovat kurz a získat osvědčení 

o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel v souladu s nařízením Rady (ES) č. 

1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o 

změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. Tento požadavek plyne z 

čl. 6 odst. 5, čl. 17 odst. 2, přílohy III kapitoly III a přílohy IV tohoto nařízení.   

K § 7:  

Toto ustanovení upravuje kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro 

získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Právní úprava podoby kurzu je 

zcela převzata z § 11c stávající vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu 

hospodářských zvířat. 

 Ustanovení § 7 navrhované vyhlášky se vztahuje k § 12d odst. 7 zákona na ochranu 

zvířat a transponuje přílohu IV (Odborná příprava) směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. 
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června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso. Povinnost 

odborné přípravy plyne z článku 4 výše uvedené směrnice. Je důležité, aby osoby pečující  

o kuřata byly seznámeny s odpovídajícími požadavky na dobré životní podmínky zvířat  

a měly odpovídající odbornou přípravu pro plnění svých úkolů, proto i tyto otázky jsou 

ustanovením podrobně upraveny.  

 Při kurzu nejsou používána živá zvířata, ale modely a instruktážní filmy. Jedná se 

o šestihodinový jednodenní, jednorázový kurz, který doposud pořádala Českomoravská 

drůbežářské Unie.  

K § 8: 

 Novelou zákona na ochranu zvířat se doplňuje zmocnění k vydání prováděcího právního 

předpisu v § 12f tohoto zákona. Podle tohoto zmocnění Ministerstvo zemědělství stanoví 

prováděcím právním předpisem obsah a rozsah kurzu k péči o prasata pro získání osvědčení  

o způsobilosti k péči o prasata, požadavky na nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od 

ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání a vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata.  

 Cíl, kterého má být novelizací dosaženo, je transpozice čl. 6 směrnice Rady 

2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu 

prasat. Z důvodu nutnosti transponovat tento článek, se upravují požadavky na kurz  

o minimálních standardech pro ochranu prasat.  

 Podle článku 6 směrnice členské státy zajistí, aby 

a) každá osoba, která zaměstnává nebo najímá osoby k ošetřování prasat, zajistila, že osoba 

ošetřující zvířata obdržela pokyny a poučení o příslušných ustanoveních článku 3 a přílohy I; 

b) byly k dispozici příslušné školicí kurzy. Tyto kurzy se musí zejména zaměřit na hlediska 

dobrých životních podmínek zvířat. 

 Principy kurzu jsou formulovány shodně jako u kurzu odborné přípravy k péči o 

kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na 

maso, který je upraven v § 8 této vyhlášky. Tyto principy a jejich fungování se již v praxi 

osvědčily. Při kurzu nebudou používána živá zvířata, ale modely a instruktážní filmy.  

 Je nutné uvést, že podle § 12f  zákona na ochranu zvířat, který transponuje článek 6 

výše uvedené směrnice je tento kurz jednou z variant, jak naplnit požadavek této směrnice, 

tedy povinnost chovatele prasat zajistit osobám, které ošetřují prasata, náležité poučení o 

požadavcích na ochranu prasat. Druhou variantou, kterou chovatel prasat splní výše uvedenou 

povinnost, je předání pokynů a poučení o péči o prasata těmto osobám samotným chovatelem 

prasat. Více viz § 21 této vyhlášky.   

 V příloze je také stanoven vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata. Jelikož se 

jedná o vzor osvědčení (a nikoliv o pouhé stanovení náležitostí), musejí školicí pracoviště 

vydávat osvědčení přesně na formuláři, který je stanoven vyhláškou.  

K § 9: 

 Ustanovení § 9 této vyhlášky přejímá úpravu odborného kurzu pro získání osvědčení  

o odborné způsobilosti osoby odpovědné o péči o handicapovaná zvířata ze stávající právní úpravy 

ve vyhlášce č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu, která je prováděcím 

právním předpisem k § 14b odst. 4 zákona na ochranu zvířat.  

 Chov handicapovaných zvířat v záchranných stanicích je zcela specifický zejména tím, 

že se nejedná o snahu přizpůsobit zvíře podmínkám připraveným člověkem, ale naopak  

o přizpůsobení chovu přirozeným podmínkám v přírodě a zachování přirozených vzorců 

chování handicapovaného zvířete.  



44 

 

Oproti stávající právní úpravě se navrhuje snížit počet hodin praktické výuky z 10 hodin 

na navrhovaných 5 hodin. Desetihodinová dotace se v praxi podle ohlasů účastníků kurzu  

i připomínek školících pracovišť ukázala jako příliš rozsáhlá a nadbytečná. Současně se 

zrušuje i ustanovení, které stanovovalo, že zkouška se může konat nejdříve 14 dní po 

ukončení teoretické a praktické výuky. Ustanovení bylo napadáno jak školicími pracovišti  

i samotnými účastníky kurz jako velmi problematické a neodůvodněné. 

Ustanovení odstavce 2, které upravuje obsah tohoto kurzu, shodně se stávající právní 

úpravou obsahuje seznam právních předpisů, které se vztahují k odchytu, chovu a vypouštění 

handicapovaných zvířat do jejich přirozeného prostředí. S těmito právními předpisy musí být 

seznámeni účastníci kurzu a budou obsaženy ve zkušebních otázkách při písemné zkoušce.  

Vybrané části právních předpisů, které se vztahují k odchytu, chovu a vypouštění 

handicapovaných zvířat do jejich přirozeného prostředí: 

 zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat při chovu,  

 vybrané části trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů), 

 vybrané části právních předpisů upravujících ochranu přírody a krajiny, obchodování 

s ohroženými druhy, provozování zoologických zahrad /zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 316/2009 Sb., o držení 

živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto 

živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších), zákon 

č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 

některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a 

o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)/, 

 vybrané části právních předpisů upravujících myslivost a rybářství (zákon č. 449/2001 

Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů),  

 vybrané části právních předpisů upravujících veterinární péči /například zákon 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), ve znění pozdějších předpisů/, 

 vybrané části právních předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 

(nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 

postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat).  

Součástí odborného kurzu je také praktická výuka. Při praktické výuce se mohou 

používat modely, preparáty a instruktážní filmy, ale také živá zvířata. Se živými trvale 

handicapovanými zvířaty může být manipulováno při návštěvě záchranné stanice nebo 

zoologické zahrady. Dočasně handicapovaná zvířata se nesmí při výuce používat, aby nebylo 

zabráněno jejich návratu zpět do volné přírody a aby tato zvířata nebyla vystavena 

nepřiměřeným stresovým vlivům.  

V rámci kurzu se předpokládá manipulace i s jinými druhy zvířat než jsou trvale 

handicapovaná zvířata (např. s malými hospodářskými zvířaty). S těmito zvířaty je možné 

manipulovat i v jiném akreditovaném zařízení než jsou záchranné stanice nebo zoologické 

zahrady.  
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Pokud je v rámci odborného kurzu manipulováno s živými zvířaty, musí mít školicí 

zařízení podle stávající právní úpravy akreditaci k provádění pokusů na zvířatech podle § 15 

odst. 2 zákona na ochranu zvířat a schválený projekt pokusů podle § 23 odst. 1 písm. a) 

zákona na ochranu zvířat. Podle § 15 odst. 1 písm. e) zákona na ochranu zvířat se provádění 

výuky považuje za pokus. Tento stav zůstane zachován i po novele zákona na ochranu zvířat, 

kdy podle § 26c odst. 3 tohoto návrhu kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání, při kterých 

se provádí manipulace se zvířaty, smí pořádat pouze školicí pracoviště, které v žádosti o 

akreditaci doložilo rozhodnutí o udělení oprávnění uživatele pokusných zvířat (oprávnění 

k používání pokusných zvířat), které bylo vydáno tomuto školicímu pracovišti nebo jiné 

osobě, v jejímž zařízení se bude kurz konat. 

Pro pracovníky záchranných stanic je nezbytně nutné seznámit se nejen s problematikou 

chovatelskou a veterinární, ale zejména zoologickou a etologickou v celé škále druhů, které 

jsou do záchranných stanic přijímány. Péče o jednotlivé i blízce příbuzné druhy (např. 

vlaštovka a jiřička) se velmi liší a co je pro jeden druh nezbytné, může v případě druhu 

příbuzného vést i ke smrti zvířete. Proto je součástí zkoušky prokázání znalosti druhů volně 

žijících zvířat, která se běžně vyskytují na území České republiky, protože při špatném určení 

druhu zvířete může dojít k týrání zvířete nesprávnou péčí. 

Odstavec 4 upravuje průběh zkoušky v rámci odborného kurzu pro získání odborné 

způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata. Zkouška v tomto kurzu je 

konstruována odlišně od obecné úpravy průběhu zkoušek v kurzech na úseku ochrany zvířat 

proti týrání stanovené v § 19 odst. 1 návrhu této vyhlášky. Důvodem je skutečnost, že 

zkouška v rámci tohoto kurzu se sestává jak z písemného testu, tak i ústní zkoušky, která 

zahrnuje praktické poznávání volně žijících zvířat, která se běžně vyskytují na území České 

republiky.  

Lze předpokládat, že o tento kurz by mohly mít zájem i jiné osoby než jsou pracovníci 

záchranných stanic. I když jim zákon nestanoví povinnost absolvovat tento kurz, 

předpokládáme, že o kurz budou mít zájem např. osoby, které poskytují soustavnou 

nezbytnou péči handicapovaným zvířatům mimo záchranné stanice, pracovníci odchytových 

služeb nebo pracovníci městské policie, kteří provádějí odchyty nejen psů a koček.  

Kurzy je vhodné pořádat v období, kdy je v záchranných stanicích méně 

handicapovaných zvířat. Jedná se například o období od února do poloviny dubna nebo 

o měsíc listopad. Důvodem je, aby pracovníci záchranných stanic měli možnost se kurzu 

zúčastnit a nemuseli odkládat svoji účast v kurzu z důvodu pracovního vytížení.  

K § 10 a 12: 

 Ustanovení § 10 a § 12 návrhu vyhlášky o kurzu odborné přípravy pro získání 

osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů a kurzu odborné 

přípravy  pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných 

zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat jsou prováděcími 

ustanoveními k § 15d odst. 7 zákona na ochranu zvířat. 

 Obsah kurzu vychází z požadavků přílohy V směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Rozsah 

těchto kurzů je pak stanoven s ohledem na šíři obsahu a zkušenosti se stávající délkou kurzů 

v oblasti pokusných zvířat. 

K § 11 a 13: 

 Ustanovení § 11 a § 13 vychází z ustanovení § 15e   zákona na ochranu zvířat, které 

upravuje kurzy odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení  

o odborné způsobilosti na úseku ochrany pokusných zvířat. Tyto kurzy předpokládá směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely v ustanovení čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 1 písm. c). Čl. 23 

odst. 3 směrnice stanoví, že na základě položek uvedených v příloze V členské státy zveřejní 

minimální požadavky na vzdělání a odbornou přípravu a požadavky na získání, udržení  

a prokázání požadované kvalifikace k úkonům uvedeným v odstavci 2. V tomto ustanovení se 

hovoří nejen o získání, ale také o udržení požadované kvalifikace. Podle čl. 24 odst. 1 písm. c) 

směrnice členské státy zajistí, aby každý chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokusných 

zvířat a uživatel pokusných zvířat měl v daném místě jednu či více osob, které odpovídají za 

to, že pracovníci mají náležité vzdělání a kvalifikace, průběžně absolvují další odbornou 

přípravu a je nad nimi vykonáván dohled, dokud neprokáží požadovanou kvalifikaci. V tomto 

ustanovení se tedy hovoří o průběžném absolvování další odborné přípravy.  

 Platnost osvědčení o způsobilosti na úseku ochrany pokusných zvířat je stanovena na 

dobu 7 let. Bude-li osoba, která získala osvědčení odborné způsobilosti v rámci kurzu podle  

§ 10 nebo § 12 této vyhlášky, chtít i nadále provádět úkony, ke kterým ji příslušné osvědčení 

opravňuje, musí před uplynutím doby platnosti tohoto osvědčení absolvovat příslušný kurz 

odborné přípravy k prodloužení doby platnosti tohoto osvědčení (§ 15e odst. 1 a 2 zákona na 

ochranu zvířat). 

 Tyto kurzy se zaměří zejména na základní otázky problematiky pokusných zvířat 

v rozsahu stanoveném pro základní kurz, který vychází z požadavků přílohy V směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely, a na jejich změny, např. v alternativních metodách, nových 

vědeckých poznatcích o skutečnostech ovlivňujících dobré životní podmínky pokusných 

zvířat, volbě metod.  

K § 14 a 15:  

  Ustanovení § 14 a § 15 představují společné ustanovení pro kurzy na úseku ochrany 

pokusných zvířat. Tyto kurzy vycházejí z § 15d a § 15e  zákona na ochranu zvířat. Požadavek 

existence těchto kurzů a bližší požadavky na jejich formu a obsah obsahuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely. Ustanovení upravuje také požadavky na nejvyšší dosažené 

vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání. 

 Ustanovení § 15d   zákona na ochranu zvířat, které upravuje kurzy odborné přípravy 

k získání kvalifikace a odborné způsobilosti pracovníků, je transpozicí čl. 23 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely. Minimální obsah kurzu odborné přípravy je dán v příloze V 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 

používaných pro vědecké účely. Povinnost mít náležitou odbornou způsobilost byla stanovena 

také podle dosavadní právní úpravy (viz dosavadní § 17 a § 18f zákona na ochranu zvířat). 

Úprava těchto kurzů odborné přípravy je formulována tak, aby byla jednotná s dalšími 

odbornými kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání.  

 Stejně jako v dosavadní právní úpravě se rozlišují 2 úrovně odborné způsobilosti. 

Právní úprava osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění a kontrole pokusů na 

zvířatech podle § 17 odst. 1 zákona na ochranu zvířat budou nahrazena osvědčeními o 

odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů. Právní úprava osvědčení o 

odborné způsobilosti pro laboranty, techniky a ošetřovatele podle § 17 odst. 3 zákona na 

ochranu zvířat budou nahrazena osvědčeními o odborné způsobilosti k provádění pokusů na 

pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat.  

 Na tomto místě je vhodné připomenout, že dle přechodných ustanovení č. 5 a 6 novely 

zákona na ochranu zvířat stávající osvědčení o odborné způsobilosti na úseku ochrany 
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pokusných zvířat pozbývají platnosti uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Účinnost novely zákona na ochranu zvířat je stanovena na 1. ledna 2013. Výše uvedená 

osvědčení jsou tedy platná do 1. ledna 2015. 

 Požadavek § 14 na lektory vycházejí z obsahu kurzů na úseku ochrany pokusných 

zvířat. Lektor s vysokoškolským vzděláním v oboru právo je nezbytný pro výuku relevantních 

ustanovení zákona na ochranu zvířat a prováděcích právních předpisů, především správního 

řízení o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat a správního řízení o schválení 

projektu pokusů, dále též obecných ustanovení zákona na ochranu zvířat ve vztahu 

k pokusům. Zaměstnanec orgánu veterinární správy se jako lektor bude zaměřovat především 

na oblast výkonu dozoru a kontrol na úseku ochrany pokusných zvířat a zdravotní stav 

pokusných zvířat. 

K § 16 a 17: 

 Ustanovení § 16 návrhu vyhlášky zcela přejímá současnou právní úpravu kurzu odborného 

způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochran zvířat proti týrání ze stávající právní úpravy ve 

vyhlášce č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti 

týrání, která je prováděcím právním předpisem k § 26 odst. 2 zákona na ochranu zvířat. V souladu 

s tímto zmocňovacím ustanovením je v § 16 návrhu vyhlášky stanoven obsah a rozsah tohoto 

kurzu a vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti 

týrání. 

V § 22 odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat se uvádí, že krajské veterinární 

správy a na území hlavního města Prahy Městská veterinární správa na úseku ochrany zvířat 

vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým  

a právnickým osobám. Podle § 26 odst. 1 zákona na ochranu zvířat může být pověřen 

výkonem dozoru pouze odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním veterinárního směru, 

který získal osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu  

a prokázal v rámci zkoušky znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti jím 

vykonávané. Zkušební řády schvaluje a zkoušky provádí Ministerstvo zemědělství.  

Tento dozor tedy nemůže provádět kterýkoliv pracovník veterinární správy, ale pouze 

odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním veterinárního směru, který získal osvědčení 

o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu a prokázal v rámci 

zkoušky znalost právních předpisů vztahujících se k činnosti jím vykonávané. Jedná se 

především o znalost zákona na ochranu zvířat, právních předpisů vydaných k jeho provedení, 

a předpisů Evropské unie a Rady Evropy na úseku ochrany zvířat.  

Oblast odborné způsobilosti k úředním kontrolám, včetně odborné způsobilosti 

k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat, je upravena také nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření 

dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat  

a dobrých životních podmínkách zvířat, ve znění nařízení Komise (ES) č. 776/2006 ze dne 23. 

května 2006.  

Podle čl. 6 výše uvedeného nařízení příslušný orgán zajistí, aby všichni jeho 

pracovníci provádějící úřední kontroly: 

a)  byli v oblasti své odborné působnosti řádně vyškoleni, aby mohli plnit své povinnosti 

odborně a provádět úřední kontroly jednotným způsobem. Toto školení se musí podle 

potřeby týkat oblastí uvedených v příloze II kapitole I; 

b)  se v oblasti své odborné působnosti dále vzdělávali a podle potřeby se účastnili 

pravidelného doškolování a 

c)  byli způsobilí k multidisciplinární spolupráci. 
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 Na základě zmocnění uvedeného v § 26 odst. 2 zákona na ochranu zvířat byla vydána 

vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti 

týrání. Tato vyhláška jako jediná vyhláška na úseku vzdělávání v oblasti ochrany zvířat proti 

týrání neupravuje požadavky na lektory v tomto odborném kurzu. Ministerstvo zemědělství 

v současné době nemůže nijak ovlivnit, kdo bude lektorem a jaké by tato osoba měla mít 

odborné předpoklady. Z důvodu sjednocení právní úpravy a zvýšení kvality lektorů v kurzu 

novela zákona na ochranu zvířat rozšiřuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, 

na základě kterého je nově možné i v tomto kurzu stanovit požadavky na nejvyšší dosažené 

vzdělání a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání. 

 Je třeba konstatovat, že tento kurz má na úseku ochrany zvířat proti týrání výjimečné 

postavení, neboť se jedná o kurz především pro pracovníky Státní veterinární správy, který 

slouží k naplnění zákonných povinností výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání. 

Bylo tedy zcela nedůvodné, že tyto požadavky chyběly, naopak je zcela nepochybně na místě 

je stanovit a to právě z důvodu, že pro zaměstnance Státní veterinární správy, kteří jsou 

pověřeni výkonem dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, je povinností tento kurz 

absolvovat. Je tedy nutné klást důraz na kvalitu lektorů i celé výuky v tomto kurzu s ohledem 

na skutečnost, že na základě vědomostí v tomto kurzu získaných jeho absolventi vykonávají 

dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým 

osobám zákonem na ochranu zvířat. Je tedy bezpodmínečně nutné, aby absolventi tohoto 

kurzu byli znalí nejen právních předpisů na úseku ochrany zvířat, ale i dalších předpisů 

souvisejících s dozorovou činností a to tak, aby je v praxi dokázali správně aplikovat. 

 

K § 18: 

 Ustanovení upravuje podobu výukové hodiny v kurzech na úseku ochrany zvířat proti 

týrání. Délka výukové hodiny v těchto kurzech zůstává zachována. Oproti stávající právní 

dochází u některých kurzů k úpravě počtu výukových hodin v jednom vyučovacím dni. Nově se 

tato úprava bude vztahovat jen na některé kurzy, které svým rozsahem spadají mezi vícedenní 

kurzy (mají větší časovou dotaci výukových hodin vyšší než 12 hodin), a u kterých je s ohledem na 

kvalitu výuku nežádoucí kumulace více než 9 hodin v rámci několika po sobě jdoucích dnů. Nově 

tak např. kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, který 

má časovou dotaci 12 hodin, bude moci probíhat jako jednodenní kurz. 

K § 19: 

Ustanovení § 19 stanovuje způsob a organizaci ověřování získaných znalostí pro kurzy na 

úseku ochrany zvířat proti týrání. Sjednocuje se úprava organizace závěrečných zkoušek v kurzech. 

Stávající právní úprava nebyla v tomto ohledu jednotná v důsledku jednotlivých právních úprav 

kurzů v samostatných vyhláškách a odlišných připomínek v rámci připomínkových řízení k nim. 

Současná právní úprava tak není jednotná, když v některých kurzech na úseku ochrany zvířat proti 

týrání má zkouška podobou pouze písemného testu, v rámci jiných kurzů je vedle písemného testu 

možná i ústní zkouška. 

Nově se navrhuje sjednocení způsobu ověření znalostí získaných v rámci kurzů na úseku 

ochrany zvířat proti týrání. V rámci kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání budou mít testy 

vždy 30 otázek. Ke každé otázce jsou tři možné odpovědi, z nichž vždy pouze jedna odpověď je 

správná. Na vypracování písemného testu se stanoví doba jedné výukové hodiny tj. 45 minut. 

Výjimka z této koncepce bude u dvou kurzů, a to u kurzu odborné způsobilosti k výkonu dozoru na 

úseku ochrany zvířat proti týrání (kurz pro inspektory krajských veterinárních správ) a kurzů na 

úseku ochrany pokusných zvířat. Důvodem tohoto přístupu je rozsah znalostí vyplývající z obsahu 

kurzu, kdy se výše uvedený počet otázek jeví jako nedostačující.  
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Dále dochází ke sjednocení úpravy a navrhuje se v rámci zkoušky konat písemný test. Pro 

úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout 80 % bodů z celkového počtu bodů. Tento způsob 

formy zkoušky vychází z praktické zkušenosti s tímto modelem, který se v praxi osvědčil, a jeví se 

jako přijatelnější i s ohledem na podmínky následné možnosti opakování zkoušky. 

Ustanovení dále v souladu s § 20 odst. 2 písm. d) zákona na ochranu zvířat upravuje 

složení zkušebních komisí. Zaměstnanec Ministerstva zemědělství, který v souladu s návrhem 

musí mít odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánu ochrany zvířat 

uvedeném v § 19 odst. 1 písm. a) zákona nejméně po dobu 1 roku, v rámci zkušební komise 

představuje garanta regulérnosti probíhající zkoušky. Roční praxe v orgánu ochrany zvířat se jeví 

jako dostačující. 

Další úprava spočívající v možnosti opakovat zkoušku po neúspěšném pokusu bez nutnosti 

znovu absolvovat kurz vychází zcela ze stávající právní úpravy. 

Ustanovení dále výslovně stanoví, že tato pravidla se nevztahují na žádné kurzy na úseku 

ochrany zvířat při usmrcování podle nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o 

ochraně zvířat při usmrcování, které budou mít odlišný režim. Povinnost absolvovat zkoušku 

v rámci těchto kurzů vyplývá přímo z nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o 

ochraně zvířat při usmrcování. Požadavky na zkoušku způsobilosti stanoví příloha IV tohoto 

nařízení. V souladu s připomínkou Úřadu vlády – odboru kompatibility v meziresortním 

připomínkovém řízení k tomuto návrhu bude v rámci nejbližší novely zákona na ochranu 

zvířat doplněna úprava průběhu zkoušek v oblasti nařízení ES č. 1099/2009. 

Účastníkovi kurzu k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o 

prasata vydá školicí pracoviště osvědčení o způsobilosti k péči o prasata v souladu s § 12f 

odst. 3 zákona na ochranu zvířat ve znění zákona č. 359/2012 Sb. na základě jeho 

absolvování. 

V průběhu legislativního procesu k novele zákona na ochranu zvířat došlo u kurzu odborné 

přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata 

chovaná na maso  k vypuštění zmocňovacího ustanovení k úpravě podmínek zkoušky odborné 

způsobilosti (slov „podmínky vydávání osvědčení“). Ve stávající právní úpravě jsou tyto 

podmínky upraveny v ustanovení § 11c odst. 5 až 10 vyhlášky č. 208/2004 Sb. o minimálních 

standardech pro ochranu hospodářských zvířat. Při nejbližší novele bude navržena změna, která 

příslušné zmocnění opět doplní tak, aby bylo možné na závěr tohoto kurzu opět provádět zkoušku, 

neboť je nutné, aby na závěr kurzu proběhlo přezkoušení absolventů. 

Ustanovení odstavce 1 o způsobu ověřování získaných znalostí se nevztahuje na kurz pro 

získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata. 

Důvodem je skutečnost, že se zkouška v tomto kurzu sestává i z praktické ústní části, a není tedy 

možné na ni aplikovat zde uvedené obecné pravidlo.  

K § 20:  

 Ustanovení zcela přejímá úpravu školení pro zaměstnance dopravce nebo pro 

zaměstnance provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska z § 2 vyhlášky č. 

4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě. 

Zaměstnanci dopravce nebo provozovatele sběrného střediska či shromažďovacího 

střediska, kteří provádějí manipulaci se zvířaty, musí absolvovat školení, které stanoví 

nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a 

souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97, 

a získat potvrzení o absolvování tohoto školení. Toto školení zajistí dopravce 

nebo provozovatel sběrného střediska. Tento požadavek plyne z čl. 6 odst. 4, čl. 9 odst. 2 

písm. a), čl. 17 odst. 1 a přílohy I a II nařízení. Toto znění vychází z § 8b odst. 1 – 4 zákona 
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na ochranu zvířat.   

K § 21: 

 Obdobně jako ustanovení § 8 návrhu vyhlášky je také ustanovení § 21 vyhlášky 

provedením nového zmocnění v § 12f   zákona na ochranu zvířat vztahující se k požadavkům 

na kurz a školení o minimálních standardech pro ochranu prasat ve smyslu čl. 6 směrnice 

Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro 

ochranu prasat. 

 Podle článku 6 směrnice členské státy zajistí, aby každá osoba, která zaměstnává nebo 

najímá osoby k ošetřování prasat, zajistila, že osoba ošetřující zvířata obdržela pokyny a 

poučení o příslušných ustanoveních článku 3 a přílohy I. 

 Podle zmocnění v  novele zákona na ochranu zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví 

prováděcím právním předpisem vzor pokynů a poučení o péči o prasata.  Obsahem pokynů je 

souhrn požadavků příslušných ustanovení článku 3 a přílohy I směrnice Rady 2008/120/ES ze 

dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat a to tak, jak 

byla transponována do právního řádu České republiky. Vzor těchto pokynů je přílohou této 

vyhlášky. 

  

K § 22 až 25: 

 V důsledku sjednocení právní úpravy kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání 

v jeden právní předpis je nutné ve stávajících vyhláškách příslušná ustanovení zrušit.  

Ustanovení § 22 zrušuje celou vyhlášku č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu 

dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, neboť celý obsah stávající právní úpravy bude 

nově obsažen v návrhu této vyhlášky. Ostatní vyhlášky zůstávají zachovány, dochází pouze 

ke zrušení příslušných částí, které upravovaly kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání. 

K § 26: 

 Účinnost prováděcího právního předpisu je stanovena shodně s účinností novely 

zákona na ochranu zvířat, tedy na 1. ledna 2013. 

 

 

Příloha č. 1  

Upravuje vzor osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na souvisejících úkonech s 

porážením zvířat. 

 

Příloha č. 2  

Stanoví vzor osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat. 

 

Příloha č. 3  

Stanoví vzory průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata. 

 

Příloha č. 4  

Upravuje vzor osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. 

 

Příloha č. 5  

Upravuje vzor osvědčení o způsobilosti k péči o prasata. 

 

Příloha č. 6  
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Stanoví vzor osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná 

zvířata. 

 

Příloha č. 7  

Stanoví vzor osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů. 

 

Příloha č. 8 

Stanoví vzor osvědčení o udržení prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné 

způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů. 

 

Příloha č. 9 

Stanoví vzor osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, 

péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat. 

 

Příloha č. 10 

Stanoví vzor osvědčení o udržení prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné 

způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování 

pokusných zvířat. 

 

Příloha č. 11 

Stanoví vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti 

týrání. 

 

 

Příloha č. 12 

Stanoví vzor potvrzení o absolvování školení pro zaměstnance dopravců a provozovatelů 

sběrných nebo shromažďovacích středisek podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. 

prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 

64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97. 

 

Příloha č. 13: 

Stanoví vzor pokynů a poučení k péči o prasata. 
 

 


