
Novela zákona na ochranu zvířat provedená zákonem č. 246/2022 Sb. - s účinností od 
1. 10. 2022

Novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, provedená zákonem 
č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022. Jedná se o tři novelizační body, které 
byly doplněny jako poslanecké pozměňovací návrhy v průběhu projednávání novely 
veterinárního zákona v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.  

Změny se týkají snížení počtu případů, kdy je možno provádět kastraci bez znecitlivění, 
opětovného povolení zkracování ocasů ovcí a koz pomocí gumiček a oblasti vzdělání 
inspektora na úseku ochrany zvířat proti týrání. Pověřen výkonem dozoru může být kromě 
veterinárního lékaře nově také odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním získaným 
studiem v magisterském studijním programu v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat 
navazujícím na bakalářský studijní program v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat a se 
specializačním vzděláním podle veterinárního zákona a kvalifikací podle § 26 zákona na 
ochranu zvířat.  

Z uvedené novely citujeme: 

ČÁST ČTVRTÁ 

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání 

Čl. V 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona 

č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/1998 Sb., 

zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., 

zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 

zákona č. 255/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona č. 501/2020 Sb., zákona č. 364/2021 Sb., 

zákona č. 217/2022 Sb. a zákona č. 243/2022 Sb., se mění takto: 

1. V § 7 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) kastraci samců mladších 7 dnů u prasat, skotu, ovcí nebo koz, kteří netrpí anatomickou vadou 

pohlavních orgánů,“. 

2. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „a zkracování ocasů“ a „nebo části ocasu“ zrušují.

3. V § 26 odstavec 1 zní:

„(1) Pověřen výkonem dozoru může být pouze odborný pracovník s vysokoškolským vzděláním

získaným studiem v magisterském studijním programu 

a) v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, nebo

b) v oblasti ochrany zvířat a pohody zvířat navazujícím na bakalářský studijní program v oblasti 

ochrany zvířat a pohody zvířat a se specializačním vzděláním podle veterinárního zákona2), 

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.“.




