
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech 
žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového 
chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování. 

 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  

 
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  

a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé související zákony (sněmovní tisk č. 881), který v současné době projednává 
Senát Parlamentu České republiky (senátní tisk č. 171), přináší novou úpravu některých 
požadavků na živočišné produkty a tím i nutnost změny prováděcích právních předpisů, 
které tyto požadavky v souladu se zákonným zmocněním upravují. 

 
Uvedenou novelou veterinárního zákona dochází mimo jiné ke změně podmínek 

domácí porážky jatečných zvířat uvedených v § 21 odst. 2 veterinárního zákona ve vlastním 
hospodářství chovatele. Nově se především umožňuje formou domácí porážky při splnění 
podmínek stanovených zákonem porazit skot mladší 72 měsíců. 

 
Do budoucna se také již nebude požadovat k provádění domácích porážek skotu 

nebo jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele povolení krajské veterinární 
správy Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“). Podle stávající právní 
úpravy krajská veterinární správa v povolení stanovuje podmínky provádění domácí porážky, 
přičemž doba platnosti vydaného povolení je 3 roky. Každou domácí porážku uvedených 
druhů zvířat je chovatel dále povinen nejméně 7 dnů před jejím uskutečněním krajské 
veterinární správě ohlásit. 

 
Prováděcí právní předpis, konkrétně vyhláška č. 2/2013 Sb. o obsahových 

náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo 
jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování, pak na 
základě zákonného zmocnění v ustanovení § 21 odst. 3 veterinárního zákona stanovuje 
obsahové náležitosti žádosti o povolení domácí porážky a obsahové náležitosti jejího 
ohlašování. 

 
Novela veterinárního zákona mění popsanou právní úpravu tak, že domácí porážku 

skotu mladšího 72 měsíců nebo jelenovitých ve farmovém chovu bude chovatel povinen 
písemně oznámit krajské veterinární správě nejméně tři dny před jejím konáním (s výjimkou 
vztahující se na zraněná zvířata, která z důvodu respektování dobrých životních podmínek 
zvířat nemohou být přepravena na jatky). Přímo do ustanovení § 21 odst. 6 veterinárního 
zákona pak bude nově doplněn výčet náležitostí výše uvedeného oznámení.  

 
V návaznosti na tuto úpravu bude tedy zákonné zmocnění uvedené v § 21 odst. 3 

veterinárního zákona z jeho textu vypuštěno a musí být bez náhrady zrušen také dotčený 
prováděcí právní předpis. 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním principem navrhované právní úpravy je 
dosažení souladu se změnami navrhovanými vládním návrhem novely veterinárního zákona. 
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Vzhledem k tomu, že v ustanovení § 21 odst. 3 veterinárního zákona bude zrušeno 
povolení k provádění domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých 
z farmového chovu a bude zrušeno také zmocnění k vydání vyhlášky č. 2/2013 Sb., je třeba 
uvedený prováděcí právní předpis bez náhrady zrušit. 

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 

 
Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním uvedeným  

v § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění účinném před novelovou veterinárního zákona.  
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Předložený návrh vyhlášky je vnitrostátním právním předpisem; není v rozporu s předpisy 

Evropské unie. 
 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 

s obecnými zásadami práva Evropské unie. 
 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 
Právní úpravu domácích porážek jatečných zvířat tvoří: 

 ustanovení § 21 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

 vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky 
skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových 
náležitostech jejího ohlašování. 
 

Vládní návrh novely veterinárního zákona se významně dotýká úpravy obsažené  
v § 21 především tím, že zvyšuje věk skotu, u něhož je možné provést domácí porážku,  
a to z dosavadních 24 na 72 měsíců stáří zvířete. V případě domácí porážky skotu staršího 
24 měsíců a mladšího 72 měsíců však bude moci chovatel ve vlastním hospodářství porazit 
nejvýše 3 kusy ročně. 

 
Navrhovaná novela veterinárního zákona zcela odstraňuje administrativní povinnost 

chovatele požádat o povolení k provádění domácích porážek skotu nebo jelenovitých 
z farmového chovu v hospodářství chovatele.  

 
Do budoucna se tedy již povolení k provádění domácí porážky nebude vyžadovat  

a postačí domácí porážku krajské veterinární správě písemně oznámit 3 dny před jejím 
provedením. Umožňuje se také výjimka z oznamovací povinnosti v případech, kdy by mohlo 
dojít při přepravě zraněného zvířete na jatky k porušení požadavků na pohodu zvířat. 

 
Obsah oznámení bude po novele veterinárního zákona upraven přímo v ustanovení  

§ 21 odst. 6 veterinárního zákona. 
 

V návaznosti na popsanou navrhovanou změnu právní úpravy domácí porážky se  
z § 21 odst. 3 veterinárního zákona vypouští nadbytečné zmocnění k vydání prováděcího 
právního předpisu. 

 
Vzhledem k tomu, že z ustanovení § 21 odst. 3 bude vypuštěno povolení k provádění 

domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chodu a také 
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zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, nebude možné vyhlášku č. 2/2013 Sb. 
aplikovat. 

 
S ohledem na princip jednoty a bezrozpornosti právního řádu bude nutné uvedený 

prováděcí právní předpis po nabytí účinnosti novely veterinárního zákona výslovně zrušit. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 

 
Návrh vyhlášky žádné dopady v daných oblastech nepřináší; zrušením vyhlášky se 

právní úprava pouze přizpůsobuje ustanovením zákona, jejichž dopady byly vyhodnoceny  
u novely veterinárního zákona. 

 
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné hospodářské a finanční dopady na 

státní rozpočet a na dotčené subjekty. 
 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné negativní dopady na podnikatelské 
prostředí. 

 
Přijetí vyhlášky nebude mít dopad v sociální oblasti. 

 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  

 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
Rozhodování o provedení RIA 
 

RIA nebyla zpracována, protože podle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení 
regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2017 s informací, 
že se RIA provést neukládá. 
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II. Zvláštní část 
 
K bodu 1: 

 
Návrh novely veterinárního zákona přináší významnou změnu úpravy provádění 

domácích porážek jatečných zvířat, jejímž cílem je rozšíření možností chovatelů hospodářských 
zvířat k provádění domácích porážek skotu a jelenovitých z farmového chovu a snížení 
administrativní náročnosti související s těmito porážkami. 

 
V ustanovení § 21 veterinárního zákona jsou navrhovány následující změny: 

- umožňuje se domácí porážka skotu mladšího 72 měsíců, přičemž v případě domácí porážky 
skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců bude moci chovatel ve vlastním 
hospodářství porazit nejvýše 3 kusy ročně, 

- rozšiřuje se okruh osob, pro které je určeno maso a orgány jatečných zvířat z domácí 
porážky, s výjimkou skotu; nově bude maso a orgány těchto zvířat určeno kromě osob 
tvořících domácnost chovatele i pro spotřebu osoby blízké, 

- bude zrušena povinnost chovatele požádat o povolení k provádění domácích porážek 
skotu nebo jelenovitých z farmového chovu v hospodářství chovatele, 

- chovatel již nebude povinen každou domácí porážku uvedených druhů zvířat nejméně  
7 dnů před jejím provedením ohlásit krajské veterinární správě; nově postačí oznámení 
domácí porážky 3 dny před jejím konáním, 

- umožňuje se výjimka z oznamovací povinnosti vztahující se na zraněná zvířata, která 
z důvodu respektování dobrých životních podmínek zvířat nemohou být přepravena na 
jatky, 

- obsah oznámení bude stanoven přímo zákonem; zmocnění k vydání příslušného prováděcího 
právního předpisu se zrušuje. 
 

V návaznosti na výše popsané navrhované změny spočívající ve zrušení povolení 
domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu  
a ve zrušení zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, navrhuje se zrušit bez 
náhrady i vyhlášku č. 2/2013 Sb. o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí 
porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových 
náležitostech jejího ohlašování. 
 
K bodu 2: 

 
Účinnost vyhlášky bude stanovena podle data nabytí účinnosti projednávané novely 

veterinárního zákona.  
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