
 

 

 

III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů  
 

 Cílem předloženého návrhu novely vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku 
ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb. (dále jen „vyhláška“), je 
především přesně transponovat směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze 
dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. Tato směrnice již byla do 
českého právního řádu transponována novelou zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání (dále jen „zákon na ochranu zvířat“) provedenou zákonem č. 359/2012 Sb. 
s účinností od 1. ledna 2013, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. Evropská 
komise dne 13. července 2017 zahájila s Českou republikou formální řízení č. 2017/2084 
týkající se nesprávného provedení směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze 
dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely ve vnitrostátním právním 
řádu (formální upozornění navazuje na EU Pilot č. 8619/16/ENVI). Z tohoto důvodu dochází 
ke změnám v ustanoveních, která upravují obsah kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat, 
a to v souladu s požadavky Evropské komise.  

 
Dalším cílem navrhované právní úpravy je upravit  

 požadavky na kurzy odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti na úseku ochrany pokusných zvířat tak, aby požadavky kladené na jejich 
konání nebyly stejně přísné a stejně administrativně náročné jako u kurzů pro získání 
této odborné způsobilosti,  

 vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata v souvislosti 
s hospodářskou činností tak, aby byl na průkazu výslovně uveden text „Nařízení Rady 
(ES) č. 1/2005“; někteří řidiči se kvůli těmto chybějícím slovům dostali v zahraničí při 
kontrolách do problémů, 

 ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky tak, aby odpovídalo praktickým zkušenostem ze zkoušek 
v odborných kurzech pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za 
péči o handicapovaná zvířata; z tohoto důvodu se požadavek na provedení ústní zkoušky 
nahrazuje písemnou poznávací zkouškou. 

 
Ministerstvo zemědělství v současné době připravuje novelu zákona na ochranu 

zvířat, která má nabýt účinnosti počátkem roku 2020. Tato novelizace vyhlášky však 
s připravovanou novelou zákona na ochranu zvířat nesouvisí.  
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena 
 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a jeho zmocňovacími ustanoveními. 

 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

 
Návrh vyhlášky je slučitelný s předpisy Evropské unie. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB8XAW6BW)



 

2 

 

Navrhovanou právní úpravou je prováděna transpozice směrnice Evropského 
Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro 
vědecké účely. Tato směrnice již byla do českého právního řádu transponována novelou 
zákona na ochranu zvířat provedenou zákonem č. 359/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 
2013, a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu. Evropská komise dne 13. července 
2017 zahájila s Českou republikou formální řízení č. 2017/2084 týkající se nesprávného 
provedení směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 
o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely ve vnitrostátním právním řádu (formální 
upozornění navazuje na EU Pilot č. 8619/16/ENVI).  

 
V materiálech, které Česká republika zaslala Evropské komisi v rámci EU Pilot 

č. 8619/16/ENVI a v rámci formálního řízení č. 2017/2084 týkající se nesprávného provedení 
směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely ve vnitrostátním právním řádu, Česká republika k většině 
uplatněných připomínek konstatovala, že dle jejího názoru je uvedená směrnice řádně 
transponována. Česká republika následně uznala nutnost změny a přislíbila změnu právních 
předpisů pouze ve vztahu k vyhlášce č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat 
proti týrání. Texty jednotlivých připomínek Evropské komise jsou uvedeny níže u příslušných 
novelizačních bodů.  
 

Úprava vzoru průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata 
v souvislosti s hospodářskou činností souvisí 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. Toto nařízení však samo 
neukládá povinnost vyhotovovat průkazy, proto novela vyhlášky není adaptací tohoto 
nařízení. 
 

Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou proporcionality a zákazem 
diskriminace). 
 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
je základním právním předpisem České republiky, který upravuje ochranu zvířat proti týrání. 
Preambule tohoto zákona uvádí, že zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými 
na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu 
ze strany člověka. Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými 
pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez 
důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem. Tento zákon zapracovává 
příslušné předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy 
Evropské unie požadavky a podmínky ochrany zvířat proti týrání, práva a povinnosti 
fyzických a právnických osob na úseku ochrany zvířat proti týrání, včetně požadavků 
na jejich kvalifikaci a odbornou způsobilost, soustavu, působnost a pravomoci orgánů 
vykonávajících státní správu na úseku ochrany zvířat proti týrání, opatření pro ochranu 
pokusných zvířat, která jsou používána pro vědecké nebo vzdělávací účely.  

 
Kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání mohou pořádat pouze školicí pracoviště, 

která k tomu jsou akreditována Ministerstvem zemědělství a splňují podmínky stanovené 
zákonem na ochranu zvířat, právními předpisy vydanými k jeho provedení a přímo 
použitelným předpisem Evropské unie na úseku ochrany zvířat proti týrání. Blíže viz 
k akreditaci školicích pracovišť § 26a a § 26b zákona na ochranu zvířat. Ustanovení § 26a 
zákona na ochranu zvířat upravuje akreditaci k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti 
týrání, ustanovení § 26b zákona na ochranu zvířat upravuje požadavky na školicí pracoviště, 
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která hodlají pořádat nebo pořádají kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání, ustanovení 
§ 26c zákona na ochranu zvířat upravuje podmínky pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat 
proti týrání a uznávání kvalifikace.  
 
 Prováděcím právním předpisem k zákonu na ochranu zvířat je kromě jiného také 
vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání. Tato vyhláška je 
určena k provedení § 5a odst. 7, § 5c odst. 7, § 8b odst. 4 a 7, § 12d odst. 8, § 12f odst. 5, 
§ 14b odst. 4, § 15d odst. 7, § 15e odst. 3, § 26 odst. 2 a § 26a odst. 3 písm. d) zákona na 
ochranu zvířat. Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 30. ledna 2013. 

 
V rámci stanovení požadavků na kvalifikaci a odbornou způsobilost osob upravuje 

zákon na ochranu zvířat v § 20 odst. 2 písm. a) tyto kurzy na úseku ochrany zvířat proti 
týrání:  
1. kurz odborné přípravy k získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na 

úkonech souvisejících s porážením zvířat,  
2. kurz odborné přípravy k získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových 

zvířat,  
3. odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel,  
4. kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso,  
5. kurz k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata,  
6. odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči 

o handicapovaná zvířata,  
7. kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů 

a projektů pokusů a kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení 
o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů,  

8. kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů 
na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat a kurz 
odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti  
k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování 
pokusných zvířat,  

9. odborný kurz pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat, 
(dále jen „kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání“).  

 
Změny obsažené v navrhované vyhlášce se nedotýkají všech kurzů na úseku 

ochrany zvířat proti týrání, ale pouze těchto:  

 odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel 
(výše uvedeno v bodě 3), 

 odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči 
o handicapovaná zvířata (výše uvedeno v bodě 6), 

 kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů 
a projektů pokusů (výše uvedeno v bodě 7), 

 kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti  
k navrhování pokusů a projektů pokusů (výše uvedeno v bodě 7),  

 kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů 
na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat (výše 
uvedeno v bodě 8), 

 kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti  
k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování 
pokusných zvířat (výše uvedeno v bodě 8). 

 
Dosud žádný kurz k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti  

na úseku ochrany pokusných zvířat proti týrání neproběhl. Tyto kurzy budou probíhat  
od konce roku 2019. První kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti na úseku 
ochrany pokusných zvířat proběhl 1. 3. 2013. Osvědčení jsou vydávána na dobu 7 let. První 
vydaná osvědčení jsou tedy platná do 1. 3. 2020.  
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Kurzy podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů, podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005, 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 podle nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování – 
rok 2013 

Název kurzu 
Počet 
kursů 

Počet 
absolventů 

Počet 
absolventů 

celkem 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti 
týrání podle § 26 odst. 1 zákona 

1 20 1155 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude navrhovat pokusy a projekty 
pokusů, podle § 15d odst. 3 zákona 

5 154 3539 **) 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude provádět pokusy na 
pokusných zvířatech, pečovat o pokusná 
zvířata nebo usmrcovat pokusná zvířata, podle 
§ 15d odst. 4 zákona 

2 25 25 *) 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče 
a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady 
č. 1/2005 

21 530 5555 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti k péči 
o kuřata chovaná na maso podle § 12d odst. 7 
zákona 

1 21 437 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby odpovědné za péči o handicapovaná 
zvířata podle § 14b odst. 3 zákona 

1 8 83 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro osoby 
podílející se na úkonech souvisejících 
s porážením zvířat na jatkách podle čl. 21 
nařízení Rady č. 1099/2009 

N 223 223 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti 
k usmrcování kožešinových zvířat podle čl. 21 
nařízení Rady č. 1099/2009 

1 13 13 

N - nesledováno 

*) Osvědčení podobného druhu se do 31. 12. 2012 nevydávalo centrálně, nebyla tedy vedena 
evidence jeho držitelů, kterých je odhadem přes 2000. 
**) Včetně držitelů osvědčení podle § 17 zákona. 
 
Kurzy pořádané podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, dále podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 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 podle nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování 
v roce 2014 

Název kurzu 
Počet 
kurzů 
2014 

Počet 
absolventů 

2014 

Počet 
absolventů 

celkem 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 

1 38 1193 
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podle § 26 odst. 1 zákona 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude navrhovat pokusy a projekty 
pokusů, podle § 15d odst. 3 zákona 

5 203 

1930 
Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude navrhovat pokusy a projekty 
pokusů, podle § 15d odst. 3 zákona a § 10 odst. 4 
vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku 
ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů (jednodenní kurz) 

34 1573 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude provádět pokusy na pokusných 
zvířatech, pečovat o pokusná zvířata nebo 
usmrcovat pokusná zvířata, podle § 15d odst. 4 
zákona 

3 49 

474 Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude provádět pokusy na pokusných 
zvířatech, pečovat o pokusná zvířata nebo 
usmrcovat pokusná zvířata, podle § 15d odst. 4 
zákona a § 12 odst. 3 vyhlášky č. 22/2013 Sb., 
o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů (jednodenní kurz) 

14 400 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče 
a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady 
č. 1/2005 

22 405 5960 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti k péči 
o kuřata chovaná na maso podle § 12d odst. 7 
zákona 

1 39 476 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata 
podle § 14b odst. 3 zákona 

1 7 90 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro osoby 
podílející se na úkonech souvisejících 
s porážením zvířat na jatkách podle čl. 21 nařízení 
Rady č. 1099/2009 

N 100 323 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti 
k usmrcování kožešinových zvířat podle čl. 21 
nařízení Rady č. 1099/2009 

2 20 33 

CELKEM 83 2834 10479 

N - nesledováno 
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Kurzy pořádané podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, dále podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 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 podle nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování 
v roce 2015 

Název kurzu 
Počet 
kurzů 
2015 

Počet 
absolventů 

2015 

Počet 
absolventů 

celkem 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 
podle § 26 odst. 1 zákona 

2 51 1244 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude navrhovat pokusy a projekty 
pokusů, podle § 15d odst. 3 zákona 

7 312 2242 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude provádět pokusy na pokusných 
zvířatech, pečovat o pokusná zvířata nebo 
usmrcovat pokusná zvířata, podle § 15d odst. 4 
zákona 

4 67 541 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče 
a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady 
č. 1/2005 

27 626 6586 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti k péči 
o kuřata chovaná na maso podle § 12d odst. 7 
zákona 

0 0 476 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata 
podle § 14b odst. 3 zákona 

0 0 90 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro osoby 
podílející se na úkonech souvisejících 
s porážením zvířat na jatkách podle čl. 21 nařízení 
Rady č. 1099/2009 

N 54 377 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti 
k usmrcování kožešinových zvířat podle čl. 21 
nařízení Rady č. 1099/2009 

0 0 33 

CELKEM 40 1110 11589 

N - nesledováno 
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Kurzy pořádané podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, dále podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 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 podle nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování 
v roce 2016 

Název kurzu 
Počet 
kurzů 
2016 

Počet 
absolventů 

2016 

Počet 
absolventů 

celkem 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 
podle § 26 odst. 1 zákona 

2 40 1284 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude navrhovat pokusy a projekty 
pokusů, podle § 15d odst. 3 zákona 

4 139 2381 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude provádět pokusy na pokusných 
zvířatech, pečovat o pokusná zvířata nebo 
usmrcovat pokusná zvířata, podle § 15d odst. 4 
zákona 

3 52 593 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče 
a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady 
č. 1/2005 

26 518 7104 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti k péči 
o kuřata chovaná na maso podle § 12d odst. 7 
zákona 

1 37 513 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata 
podle § 14b odst. 3 zákona 

1 10 100 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro osoby 
podílející se na úkonech souvisejících 
s porážením zvířat na jatkách podle čl. 21 nařízení 
Rady č. 1099/2009 

N 25 408 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti 
k usmrcování kožešinových zvířat podle čl. 21 
nařízení Rady č. 1099/2009 

0 0 33 

CELKEM 37 821 12416 

N - nesledováno 
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Kurzy pořádané podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, dále podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 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 podle nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování 
v roce 2017 

Název kurzu 
Počet 
kurzů 
2017 

Počet 
absolventů 

2017 

Počet 
absolventů 

celkem 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání 
podle § 26 odst. 1 zákona 

2 36 1320 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude navrhovat pokusy a projekty 
pokusů, podle § 15d odst. 3 zákona 

6 184 2565 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby, která bude provádět pokusy na pokusných 
zvířatech, pečovat o pokusná zvířata nebo 
usmrcovat pokusná zvířata, podle § 15d odst. 4 
zákona 

3 55 648 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče 
a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady 
č. 1/2005 

30 653 7757 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti k péči 
o kuřata chovaná na maso podle § 12d odst. 7 
zákona 

0 0 513 

Kurz k získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata 
podle § 14b odst. 3 zákona 

1 12 112 

Kurz k získání osvědčení o způsobilosti pro osoby 
podílející se na úkonech souvisejících 
s porážením zvířat na jatkách podle čl. 21 nařízení 
Rady č. 1099/2009 

N 30 438 

CELKEM 42 970 13353 

N - nesledováno 
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5. 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 nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty. Návrh vyhlášky nebude mít ani sociální dopady, ani dopady na 
rodiny ani dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny, ani dopady na životní prostředí.  

 
Návrh vyhlášky bude mít pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, konkrétně  

na školicí pracoviště, která pořádají kurzy na úseku ochrany zvířat proti týrání. Návrh 
vyhlášky sníží u některých kurzů (podrobněji viz další části odůvodnění) organizační, 
administrativní a časovou náročnost pořádání kurzů. Zkrácením časové dotace kurzů 
k prodloužení doby platnosti osvědčení na úseku ochrany pokusných zvířat dojde také  
ke snížení zátěže účastníků kurzů.  
 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů 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. 
 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 
 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
 
K bodu 1 – k § 9 odst. 4  
 

Ustanovení § 9 odst. 4 vyhlášky je upraveno tak, aby odpovídalo praktickým 
zkušenostem ze zkoušek v odborných kurzech pro získání osvědčení o odborné způsobilosti 
osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata. Z tohoto důvodu se požadavek  
na provedení ústní zkoušky nahrazuje písemnou poznávací zkouškou. Písemná poznávací 
zkouška bude probíhat tak, že účastníkům kurzu budou promítány fotografie nebo kresby 
určovaných druhů volně žijících zvířat nebo obdobným způsobem prezentovány preparáty 
určovaných druhů zvířat, a to s čísly. Na papír uvedou účastníci kurzu k jednotlivým číslům 
druh zvířete.  

 
Písemná poznávací zkouška je objektivnější než ústní zkouška a také je z časového 

hlediska méně zatěžující jak pro účastníky kurzů, tak pro zkušební komise. Není nutné 
zkoušet postupně jednotlivé účastníky kurzu, neboť písemnou poznávací zkoušku mohou 
vykonat všichni účastníci kurzu zároveň.  

 
Vzhledem k výše uvedenému se z § 9 odst. 4 vypouští právní úprava hlasování 

zkušební komise. Při vyhodnocení písemné poznávací zkoušky se každá správná odpověď 
vyhodnotí jedním bodem, obdobně jako u písemného testu.  

 
Uvedené ustanovení nepřináší zvýšení finančních nákladů ani pro účastníky kurzů, 

ani pro školicí pracoviště. Dochází ke zjednodušení konání zkoušky.  
 
 
K bodům 2 až 4 a 7 – k § 10 odst. 2 písm. a), b) a p) a k § 12 odst. 2 písm. a), b) a o) 
 

Dochází ke změně ustanovení, která upravují obsah kurzů na úseku ochrany 
pokusných zvířat.  

 
Důvodem změny je nutnost zcela přesně transponovat směrnici Evropského 

Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných  
pro vědecké účely. Tato směrnice již byla do českého právního řádu transponována novelou 
zákona na ochranu zvířat provedenou zákonem č. 359/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 
2013, a prováděcími právními předpisy vydanými k jeho provedení. Evropská komise  
dne 13. července 2017 zahájila s Českou republikou formální řízení č. 2017/2084 týkající  
se nesprávného provedení směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 
22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely ve vnitrostátním právním řádu 
(formální upozornění navazuje na EU Pilot č. 8619/16/ENVI). Ke změně tedy dochází  
na základě požadavku Evropské komise.  

 
Útvary Komise uvádějí, že formulace obsažená ve vyhlášce není dostatečně přesná, 

aby bylo zajištěno, že budou pokryty všechny vnitrostátní právní předpisy týkající  
se získávání a chovu zvířat, péče o ně a jejich používání pro vědecké účely. Zejména právní 
předpisy týkající se získávání a chovu zvířat se neomezují pouze na předpisy, které  
se vztahují k ochraně pokusných zvířat. Příloha V bod 1 směrnice uvádí: „Platné vnitrostátní 
právní předpisy týkající se získávání a chovu zvířat, péče o ně a jejich používání  
pro vědecké účely.“. 

 
Na základě výše uvedeného požadavku Evropské komise dochází k formulačním 

změnám v § 10 odst. 2 písm. a) a b) a v § 12 odst. 2 písm. a) a b) vyhlášky.  
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Útvary komise namítají, že v prováděcím ustanovení se uvádí, že pouze „osoba 
odborně způsobilá k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata 
a usmrcování pokusných zvířat“ může provádět odchyt zvířat ve volné přírodě, avšak 
vnitrostátní ustanovení provádějící článek 23 směrnice ani obsah kurzu odborné přípravy 
podle § 12 vyhlášky č. 22/2013 Sb. nezajišťují, aby tyto osoby měly náležitou způsobilost 
k odchytu divokých zvířat. Zároveň způsobilost odchytávat zvířata ve volné přírodě vyžaduje 
praktické zkušenosti, což české právní předpisy nezajišťují. 
 

Na základě výše uvedeného požadavku Evropské komise se do obsahu kurzů 
uvedených v § 10 a § 12 doplňuje téma odchyt volně žijících zvířat. Téma odchyt volně 
žijících zvířat bude zařazeno do všech kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání. V praxi 
nelze postupovat tak, aby téma odchyt volně žijících zvířat bylo prezentováno pouze pro ty 
pracovníky, kteří se v praxi tímto odchytem aktuálně skutečně zabývají. Osvědčení 
o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů a osvědčení o odborné 
způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata 
a usmrcování pokusných zvířat se vydávají bez ohledu na druh zvířat, se kterým účastník 
kurzu pracuje, a na dobu 7 let.  

 
Časová dotace kurzů se kvůli uvedeným změnám nemění, jelikož výčet konkrétních 

právních předpisů a požadavky na jejich znalost jsou již v současné době obsahem 
uvedených kurzů, stejně tak jako problematika odchytu volně žijících zvířat. Na základě 
požadavků Evropské komise ale musely být provedeny uvedené změny vyhlášky.  
 
 
K bodu 5 – k § 11 odst. 1 a § 13 odst. 1  
 

Ustanovení § 11 a § 13 upravují kurzy k prodloužení doby platnosti osvědčení 
o odborné způsobilosti na úseku ochrany pokusných zvířat. V těchto ustanoveních dochází 
ke zkrácení časové dotace kurzu z 10 výukových hodin na 6 výukových hodin teoretické 
výuky.  
 

Podle § 10 odst. 4 vyhlášky se pro držitele platného osvědčení o odborné způsobilosti 
k řízení, provádění a kontrole pokusů na zvířatech vydaného do 31. prosince 2012 kurz 
odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů 
a projektů pokusů uskutečňuje v rozsahu 10 výukových hodin teoretické výuky a obsahem 
kurzu jsou zejména základní otázky a změny v oblastech uvedených v odstavci 2. 
 

Podle § 12 odst. 3 vyhlášky se pro držitele platného osvědčení o odborné způsobilosti 
pro laboranty, techniky a ošetřovatele vydaného do 31. prosince 2012 kurz odborné přípravy 
pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, 
péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat uskutečňuje v rozsahu 10 výukových 
hodin teoretické výuky a obsahem kurzu jsou zejména základní otázky a změny v oblastech 
uvedených v odstavci 2.  

 
Kurzy k prodloužení doby platnosti osvědčení již kvalifikovaného pracovníka tak podle 

současné právní úpravy mají trvat 10 výukových hodin stejně jako kurzy pro získání odborné 
způsobilosti pracovníků, kteří měli osvědčení podle předchozí právní úpravy. Kurzy pro již 
kvalifikované pracovníky by měly být kratší, neboť tito pracovníci již kurz v minulosti 
absolvovali a řadu znalostí a dovedností si osvojili v praxi.  

 
Dosud žádný kurz k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti  

na úseku ochrany pokusných zvířat neproběhl. Tyto kurzy budou probíhat od konce roku 
2019. První kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti na úseku ochrany zvířat proti 
týrání proběhl 1. 3. 2013. Osvědčení jsou vydávána na dobu 7 let. První vydaná osvědčení 
jsou tedy platná do 1. 3. 2020.  
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Vzhledem k výše uvedenému nejsou ve vztahu ke změnám v právní úpravě kurzů 

k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na úseku ochrany pokusných 
zvířat nutná žádná přechodná ustanovení a nemůže dojít k tomu, že by jednotliví účastníci 
kurzů měli rozdílné podmínky.  

 
Uvedené ustanovení nepřináší zvýšení finančních nákladů ani pro účastníky kurzů, 

ani pro školicí pracoviště. Dochází naopak ke snížení zátěže.  
 
 
K bodům 6 a 8 – k § 11 odst. 4 a § 13 odst. 4  
 

Ustanovení § 11 a § 13 upravují kurzy k prodloužení doby platnosti osvědčení 
o odborné způsobilosti na úseku ochrany pokusných zvířat. Jelikož se jedná o kurzy, které 
se týkají prodloužení platnosti již vydaného osvědčení, mohou tyto kurzy absolvovat pouze 
osoby, kterým již bylo osvědčení v minulosti vydáno. Z tohoto důvodu se do vyhlášky 
doplňuje to, že účastník kurzu musí k přihlášce do kurzu přiložit dosavadní osvědčení. Cílem 
je zabránit tomu, aby kratší „opakovací“ kurzy absolvovaly osoby, které neabsolvovaly kurzy 
delší „základní“.  

 
Jedná se o analogickou úpravu k již existujícímu ustanovení § 10 odst. 3 vyhlášky, 

kdy se k přihlášce k „základnímu“ kurzu přikládá doklad o příslušném vzdělání.  
 
 
K bodu 9 – k § 15 odst. 2 
 
 Stejně jako u změn uvedených v § 11 odst. 1 a § 13 odst. 1 je cílem změny § 15 
odst. 2 to, aby na kurzy k prodloužení platnosti osvědčení nebyly kladeny stejné požadavky 
jako na kurzy k získání osvědčení.  
 
 I nadále budou moci v uvedených kurzech vykonávat lektorskou činnost právníci 
a zaměstnanci Státní veterinární správy, ale jejich účast nebude povinná. U „pokračovacích“ 
kurzů budou mít školicí pracoviště větší možnost volby toho, kdo bude v uvedených kurzech 
vykonávat lektorskou činnost, ovšem za podmínky naplnění obsahových témat uvedených  
ve vyhlášce a v rozhodnutí o udělení akreditace školicímu pracovišti.  
 
 
K bodu 10 – k § 19 odst. 3  
 

Dále jsou novelou vyhlášky odstraněny drobné nedostatky, které se objevily v praxi, 
např. u kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat mohou být ke každé otázce přiřazeny 
3 možné odpovědi, z nichž může být i více odpovědí správných. U ostatních kurzů na úseku 
ochrany zvířat může být správná pouze 1 odpověď. Není důvod k tomu, aby na kurzy  
na úseku ochrany pokusných zvířat byly v tomto směru kladeny odlišné požadavky, než je 
tomu u ostatních kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání.  
 

Stejně jako u změn uvedených v § 11 odst. 1, § 13 odst. 1 a § 15 odst. 2 je cílem 
další změny § 19 odst. 3 to, aby na kurzy k prodloužení platnosti osvědčení na úseku 
ochrany pokusných zvířat nebyly kladeny stejné požadavky jako na kurzy k získání tohoto 
osvědčení. U kurzů pro získání osvědčení na úseku ochrany pokusných zvířat proti týrání 
zůstane zachováno to, že test obsahuje 60 zkušebních otázek a doba na vypracování testu 
je 90 minut. U kurzů pro prodloužení platnosti osvědčení na úseku ochrany pokusných zvířat 
proti týrání budou podmínky stejné jako u dalších kurzů na úseku ochrany zvířat. Tyto 
obecné podmínky jsou uvedeny v § 19 odst. 1 vyhlášky. U kurzů k prodloužení platnosti 
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osvědčení na úseku ochrany pokusných zvířat bude tedy nově 30 zkušebních otázek a doba 
na vypracování testu bude 45 minut.  

 
Uvedené ustanovení nepřináší zvýšení finančních nákladů ani pro účastníky kurzů, 

ani pro školicí pracoviště. Dochází naopak ke snížení zátěže.  
 
 
K bodu 11 – k příloze č. 3  
 

Je nutné upravit vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících 
zvířata v souvislosti s hospodářskou činností. Někteří řidiči těchto vozidel se dostali při 
kontrolách v zahraničí do problémů, neboť na průkazu není uveden text „Nařízení Rady (ES) 
č. 1/2005“. Úprava vzoru průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících 
zvířata v souvislosti s hospodářskou činností souvisí 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. Toto nařízení však samo 
neukládá povinnost vyhotovovat průkazy, proto novela vyhlášky není adaptací tohoto 
nařízení. 

 
 

K Čl. II – Přechodné ustanovení 
 
Dosavadní vydané průkazy pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících 

zvířata v souvislosti s hospodářskou činností zůstávají v platnosti. Ministerstvo zemědělství 
bude provádět výměnu dosavadních průkazů za nové průkazy, pouze pokud o to držitel 
průkazu sám požádá. Ode dne nabytí účinnosti novely vyhlášky budou vydávány průkazy 
pouze s doplněným textem „Nařízení Rady (ES) č. 1/2005“. 

 
Vzhledem k tomu, že dosavadní průkazy zůstávají v platnosti, uvedené ustanovení 

nepřináší zvýšení finančních nákladů pro adresáty právní úpravy.  
 
 
K Čl. III – Účinnost  
 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce 
zákonů.  
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