
II. 

 

Návrh  

 

VYHLÁŠKA 

 

ze dne ………… 2019, 

 

kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat  

proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. 

 

       Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona  

č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb. (dále jen „zákon“),  

k provedení § 8b odst. 4, § 14b odst. 4, § 15d odst. 7 a § 15e odst. 3 zákona: 
 

Čl. I 
 

      Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění 
vyhlášky č. 372/2013 Sb., se mění takto: 

 
 

1. V § 9 odstavec 4 zní: 

  „(4) Na závěr kurzu podle odstavce 1 se k ověření získaných odborných znalostí 
provádí zkouška formou písemného testu a písemné poznávací zkoušky. Písemný test 
připravuje Ministerstvo zemědělství a obsahuje 30 zkušebních otázek. Ke každé otázce 
jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování 
písemného testu se stanoví doba 45 minut. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise 
tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Písemná poznávací zkouška 
zahrnuje poznávání volně žijících zvířat, která se běžně vyskytují na území České 
republiky. Pro písemnou poznávací zkoušku mohou být použity fotografie, kresby nebo 
preparáty určovaných druhů volně žijících zvířat. Písemná poznávací zkouška obsahuje 
určení 30 druhů volně žijících zvířat. Písemnou poznávací zkoušku vyhodnocuje 
zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné 
složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů v 
písemném testu a zároveň správné určení nejméně 80 procent z celkového počtu 
určovaných druhů volně žijících zvířat při písemné poznávací zkoušce. Výsledek 
zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.“. 

 
 
2. V § 10 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 2 písm. a) se slova „které se vztahují k ochraně 

pokusných zvířat,“ zrušují. 

CELEX: 32010L0063 
 
 
3. V § 10 odst. 2 písmeno b) a v § 12 odst. 2 písmeno b) zní: 

„b) další platné vnitrostátní právní předpisy týkající se získávání a chovu zvířat, péče  
o ně a jejich používání pro vědecké účely, zejména veterinární zákon, trestní 
zákoník, právní předpisy upravující způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, zákon  
o ochraně přírody a krajiny, zákon o myslivosti a zákon o rybářství,“. 
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CELEX: 32010L0063 
 
 

4. V § 10 odst. 2 se na konci textu písmene p) doplňují slova „, včetně odchytu volně 
žijících zvířat“. 

CELEX: 32010L0063 
 
 

5. V § 11 odst. 1 a v § 13 odst. 1 se číslo „10“ nahrazuje číslem „6“. 
 
 

6. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 „(4) Účastník kurzu podle odstavce 1 doloží školicímu pracovišti, že je držitelem 
osvědčení uvedeného v § 15d odst. 3 nebo v § 15e odst. 1 zákona. Za tímto účelem 
přiloží k přihlášce do tohoto kurzu kopii uvedeného osvědčení.“. 
 
 

7. V § 12 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které 
zní: 
„o) odchyt volně žijících zvířat.“. 

CELEX: 32010L0063 
 
 

8. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 „(4) Účastník kurzu podle odstavce 1 doloží školicímu pracovišti, že je držitelem 
osvědčení uvedeného v § 15d odst. 4 nebo v § 15e odst. 2 zákona. Za tímto účelem 
přiloží k přihlášce do tohoto kurzu kopii uvedeného osvědčení.“. 
 
 

9. V § 15 odstavec 2 zní: 
 „(2) Ustanovení § 14 odst. 1 se vztahuje na všechny kurzy uvedené v § 10 až § 13. 
Ustanovení § 14 odst. 2 se vztahuje na kurzy uvedené v § 10 a § 12.“. 
 
 

10. V § 19 odstavec 3 zní: 
 „(3) Test v rámci kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat uvedených v § 10 a § 12 
obsahuje 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi,  
z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví doba  
90 minut. Pro test v rámci kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat uvedených v § 11  
a § 13 platí odstavec 1.“. 
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11. Příloha č. 3 zní: 
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/2013 Sb. 

 
Vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata 

v souvislosti s hospodářskou činností 
 

OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI PRO ŘIDIČE  
A PRŮVODCE 

podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 
CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR DRIVERS  

AND ATTENDANTS 
pursuant to Article 17(2) of Council Regulation (EC) No 1/2005 

Subjekt vydávající osvědčení 
Body issuing the certificate 

Název a adresa subjektu, který osvědčení vydal 
Name and address of the body issuing the certificate 

Identifikace řidiče / průvodce 
DRIVER / ATTENDANT IDENTIFICATION  
Příjmení 
Surname  

Jméno (jména) 
First names  

Telefon 
Telephone  

Datum 
Date  

Datum narození 
Date of birth  

Fax 
Fax  

Místo 
Place  

Místo a země narození 
Place and country of birth 

 E-mail 
Email  

Razítko 
Stamp   

Státní příslušnost 
Nationality 

 Jméno a podpis    
Name and signature  

OSVĚDČENÍ ČÍSLO 
CERTIFICATE NUMBER    

Toto osvědčení je platné do 

This authorisation is valid until  

 
Barva podkladu předtištěných polí průkazu je modrá, tisk černý.“. 

 
 

Čl. II 
 

Přechodné ustanovení  
 

 Osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících 
zvířata v souvislosti s hospodářskou činností ve formě průkazu vydaná před dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky zůstávají po nabytí účinnosti této vyhlášky v platnosti.  

 
 

Čl. III 
 

Účinnost 
 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
 
 

Ministr: 
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