
V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh vyhlášky o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství, čj. 73367/2017-MZE-12152, ze dne 28. února 2018, s termínem dodání stanovisek do 21. března 2018, vyhodnocení tohoto řízení 
je uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

K úvodní větě: 
Legislativní zkratku „(dále jen „zákon“)“ 
doporučujeme uvést až na konci úvodní věty. 
 
K § 2 odst. 4: 
Slova „bodu 1, 2 nebo 3“ doporučujeme vypustit 
pro nadbytečnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K § 3: 
Upozorňujeme, že ustanovení zjevně překračuje 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno.  
Z důvodu srozumitelnosti právní úpravy pro její adresáty 
považujeme za vhodné ponechat zde odkazy na to, k jakým 
kompenzačním příspěvkům se uvedené náležitosti vztahují. 
Na základě připomínek dalších připomínkových míst dochází 
ke sjednocení označení ustanovení, na základě kterých se 
poskytují kompenzační příspěvky.  
Ve vyhlášce budou jednotlivé příspěvky označeny odkazem 
na příslušné ustanovení zákona na ochranu zvířat, tedy:  

- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty první 
zákona, 

- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty 
druhé zákona, 

- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 4 zákona.  
 
 
Akceptováno částečně. 
Ustanovení bude zásadně zkráceno v souladu 
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meze zákonného zmocnění uvedeného v § 29c 
odst. 6 zákona, podle něhož má ministerstvo 
vyhláškou stanovit toliko „podrobnosti o způsobu  
a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku“. 
Návrh však zcela nad rámec zákonného zmocnění 
stanoví lhůty pro podání žádosti o kompenzační 
příspěvek a upravuje i další právní vztahy, na které 
se vztahuje výhrada zákona, aniž by však tyto 
vztahy zákon (alespoň rámcově) upravoval. 
Případné náležitosti žádosti o poskytnutí 
kompenzačního příspěvku a lhůty pro podání této 
žádosti by měly být upraveny zákonem a nikoliv 
prováděcím právním předpisem.  Ustanovení § 3 
návrhu vyhlášky lze považovat z výše uvedených 
důvodů za protiústavní a doporučujeme proto jeho 
vypuštění bez náhrady. 
 
K § 4 odst. 1: 
Odstavec 1 doporučujeme bez náhrady vypustit, 
neboť pouze opakuje skutečnost vyplývající již z 
dikce ustanovení § 29c odst. 4 zákona č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona  
č. 255/2017 Sb. (dále jen „zákon“).  
 
K § 4 odst. 2: 
Slova „pouze žadateli, který by se ukončením 
chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal 
do vážných obtíží s plněním dlouhodobých 
finančních závazků, a“ doporučujeme bez náhrady 
vypustit, neboť se s ohledem na § 29c odst. 3 
zákona jedná o nadbytečnou duplicitní úpravu. 
 
K obecné část odůvodnění: 

s připomínkami Ministerstva vnitra, Státní veterinární správy 
a dalších připomínkových míst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Ustanovení § 4 odst. 1 bude vypuštěno.  
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Uvedená slova budou vypuštěna.  
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Věta, kterou připomínkové místo cituje, není v odůvodnění 
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 K části 7.: 
 Doporučujeme dopracovat část 7. – 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. S 
ohledem na věcný obsah navrhované vyhlášky dle 
našeho názoru nestačí proklamativně stanovit, že 
„navrhovaná právní úprava nebude zakládat nové a 
ani měnit stávající zpracování osobních údajů a ani 
jinak nebude zasahovat do ochrany soukromí“. 
Naopak je nutné explicitně konstatovat, zda návrh 
právního předpisu zakládá nějaké nové zpracování 
osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho 
základní parametry: specifický účel, kategorie 
zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 
a lhůty pro uchování osobních údajů. 
 
K části 8.: 
Doporučujeme část 8. – zhodnocení korupčních 
rizik zpracovat dle metodiky hodnocení korupčních 
rizik (Corruption Impact Assessment) Úřadu vlády 
České republiky (viz bod 3.2.3. uvedené metodiky). 

vyhlášky uvedena. Nicméně bude doplněno: „Navrhovaná 
právní úprava nebude zakládat nové zpracování osobních 
údajů a ani jinak nebude zasahovat do ochrany soukromí. 
Osobní údaje v oblasti chovu kožešinových zvířat nebyly 
dosud Ministerstvem zemědělství shromažďovány. Ve věci 
bude vedeno správní řízení.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 

Ministerstvo financí 
 

Do obecné části (část 5.) odůvodnění požadujeme 
doplnit, že návrh rozpočtu kapitoly 329 – 
Ministerstvo zemědělství předložený Ministerstvu 
financí v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 
2019 a následně na rok 2020 (§ 8b odst. 3 zákona 
č. 218/2000 Sb.) již bude obsahovat částky na 
vyplácení kompenzačních příspěvků chovatelům, 
kteří provozovali chov kožešinových zvířat. 
 
 
 

Akceptováno.  
Odůvodnění bylo dle textu připomínky doplněno.  
Odůvodnění již obsahuje tento text: „Poskytování 
kompenzačních příspěvků chovatelům kožešinových zvířat 
bude mít zvýšené finanční dopady na státní rozpočet. 
Navrhuje se zajištění těchto prostředků v rozpočtu kap. 329 – 
Ministerstvo zemědělství, a to v letech 2019 až 2020. 
Ministerstvo zemědělství nemá k dispozici informace, ve 
kterém konkrétním roce budou žadatelé své žádosti podávat. 
Po 1. 2. 2020 již nebude možné žádosti podávat.“ 
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1) K názvu návrhu: Doporučujeme doplnit čárku 
za číslicí 2018 v názvu předpisu. 
 

2) K § 2: Doporučujeme oddělit návětí odstavců 
od textu jednotlivých písmen mezerou. Takto 
upravený text bude přehlednější 
než dosavadní „slitá“ úprava. 
 

3) K § 2 odst. 4 a § 2 odst. 4 písm. d): Dále 
v návaznosti na výše uvedené doporučujeme 
v § 2 odst. 4 písm. d) za slovo „žadatele“ vložit 
slovo „podané“ (resp. „podaná“ v případě, že 
by slova „přiznání k dani z příjmů“ byla 
v ustanovení uvedena v množném čísle).  
 

4) K § 2 odst. 4 a § 2 odst. 4 písm. d): 
V návaznosti na uvedené doporučujeme 
v úvodní části ustanovení slovo „je“ nahradit 
slovem „jsou“. 
 

5) K § 2 odst. 4 a § 2 odst. 4 písm. d): 
Doporučujeme ustanovení přeformulovat tak, 
aby slova „přiznání k dani z příjmů“ byla 
v tomto ustanovení uvedena v množném čísle. 
Případně doporučujeme, aby v dotčeném 
ustanovení byla uvedena slova „daňová 
přiznání a dodatečná daňová přiznání“, pokud 
bude vyhověno výše uvedené připomínce. 
 

6) K § 2 odst. 4: Doporučujeme zvážit nahrazení 
„přiznání k dani z příjmů“ za „daňové přiznání 
a dodatečné daňové přiznání“, aby uvedené 
ustanovení bylo v souladu s § 1 odst. 3 

Vysvětleno. 
Čárka nebyla doplněna. 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o standardně používaný vzor. 
 
 
 
Vysvětleno.  
Požadované doplnění snižuje srozumitelnost textu, proto 
nebude provedeno.  
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Slovo „je“ je správně použito. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Podle čl. 40 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se v textu 
právního předpisu zpravidla používá jednotného čísla.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Jedná se o zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů. Podle tohoto předpisu se podávají 
daňová přiznání, viz formuláře dostupné na internetu. 
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zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně doporučujeme 
stanovit, že přílohou podle § 2 odst. 4 písm. d) 
dotčené vyhlášky je jak daňové přiznání, tak 
dodatečné daňové přiznání vzhledem k tomu, 
že pro zjištění výše stanovené daně 
nepostačuje pouze daňové přiznání, jelikož 
údaj o výši tvrzené daně, který je obsažen v 
daňovém přiznání, může být dodatečným 
daňovým přiznáním změněn. Vedle 
uvedeného je vhodné upozornit, že správce 
daně má navíc za podmínek stanovených 
zákonem možnost daň doměřit.  
 

7) K § 2 odst. 5: Doporučujeme za slovo „splácí“ 
vložit slovo „dluh“.  

 
8) K § 2 odst. 7 písm. a): Doporučujeme slova 

„zákona o daních z příjmů“ nahradit slovy 
„zákona upravujícího daně z příjmů“.  

 
9) K § 2 odst. 7 písm. a): Doporučujeme slovo 

„vypočtenou“ nahradit slovem „stanovenou“.  
 

10) K § 2 odst. 7 písm. a): Doporučujeme upřesnit 
definici „ročního čistého zisku“, pokud se jedná 
o základ daně a daň stanovenou podle zákona 
o daních z příjmů tak, aby bylo v případech, 
kdy poplatníkovi plyne vícero příjmů (nejen 
příjem plynoucí na základě chovu zvířat), 
zřejmé, zda se jedná o základ daně a daň 
stanovenou ze všech takových příjmů, nebo 
zda se jedná pouze o základ daně a daň 

Ustanovení § 38g tohoto zákona má nadpis „Daňové přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob“. Ustanovení § 38m tohoto 
zákona má nadpis „Daňové přiznání k dani z příjmů 
právnických osob za zdaňovací období“  
Před slovo „přiznání“ bude vloženo slovo „daňové“.  
Bude doplněno „dodatečné daňové přiznání“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Slovo „splácí“ je nahrazeno slovy „plní závazek“. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Vysvětleno.  
V § 2 odst. 7 písm. a) je již na druhém řádku uvedeno, že se 
jedná o roční čistý zisk z dotčeného chovu zvířat pro 
kožešiny. Tato úprava je dostatečně jednoznačná.  
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vztahující se k příjmům plynoucím na základě 
chovu zvířat.   
 

11) K § 3: Doporučujeme prověřit odkaz na § 5 
odst. 2 veterinárního zákona – toto ustanovení 
(podle znění zákona dostupného v systému 
ASPI) upravuje povinnosti chovatele včel. 
 

12) K § 4 odst. 4: Doporučujeme zvážit vypuštění 
slov "v penězích, a to" - pokud se kompenzace 
poskytuje převodem na účet, nepřipadá podle 
našeho názoru jiný způsob než v penězích v 
úvahu. Uvedená slova proto považujeme za 
nadbytečná.  

 
 
 
Akceptováno.  
Slova „§ 5 odst. 2 veterinárního zákona“ budou nahrazena 
slovy „§ 5 odst. 4 veterinárního zákona“.  
 
 
Vysvětleno.  
Formulaci považujeme za vhodné ponechat, aby se zabránilo 
nepochopení a sporům při aplikaci právní úpravy.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

1. K § 2 odst. 4 až 7 
V úvodních větách těchto ustanovení 
doporučujeme za slovo „žádosti“ vložit slova 
„obsahující prohlášení“. Tato formulace je 
přesnější, neboť původní znění vyvolává dojem, 
že odstavec 3 písm. d) definuje ve svých 
bodech jednotlivé druhy žádosti. Žádost je však 
určena obecnými náležitostmi správního řádu a 
souhrnem požadavků vypočtených v § 2 odst. 3 
návrhu vyhlášky. 

Vysvětleno.  
Úvodní věty budou přeformulovány v souladu s připomínkou 
Ministerstva vnitra.  
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2. K § 2 odst. 5 písm. b) 
Doporučujeme slova „řádně splácí po celou 
dobu trvání smlouvy“, kde slovo „splácí“ se 
užívá v této souvislosti spíše hovorově, nahradit 
např. slovy „doposud řádně plní dluh, byl-li 
k tomu již podle ujednání stran povinen“ nebo 
jiným vhodnějším spojením zohledňujícím 
skutečnost, že ze závazku ještě nemuselo být 
plněno. Obdobně doporučujeme upravit také 
ustanovení § 2 odst. 6 písm. a). 

Akceptováno. 
Občanský zákoník hovoří o plnění závazku a plnění dluhu.  
Bude přeformulováno v souladu s uplatněnou připomínkou. 
Vyhláška neužívá slovo „dluh“, ale slovo „závazek“.  

3. K § 2 odst. 6 písm. d) 
Doporučujeme slova „odůvodnění, z jakého 
důvodu“ nahradit např. slovy „odůvodnění, 
z něhož vyplývá, že“. 

Akceptováno.  
Bude přeformulováno v souladu s uplatněnou připomínkou.  

4. K § 3 
V nadpisu doporučujeme slova „zánik žadatele“ 
nahradit vhodnějším slovním spojením (např. 
„ukončení činnosti žadatele“), neboť původní 
označení může mít, vzhledem k tomu, že 
žadatelem může být i fyzická osoba, nevhodné 
konotace. Obdobně doporučujeme nahradit 
také slovo „nezanikne“ v druhém odstavci 
tohoto paragrafu a terminologicky sladit 
příslušné části odůvodnění. 

Akceptováno částečně.  
Ustanovení § 3 bude přeformulováno na základě připomínek 
Ministerstva vnitra a Státní veterinární správy.  
Po provedení změn bude nadpis § 3 znít: „Lhůty pro podání 
žádosti“.  

5. K § 3 odst. 4 
Navrhujeme přeformulovat toto ustanovení tak, 
aby z něj bylo zřejmé, že se žadateli omezuje 
možnost požádat o zrušení živnostenského 
oprávnění nebo o výmaz z obchodního rejstříku 
z důvodu získání kompenzačního příspěvku. 
Doporučujeme tedy ustanovení např. uvést 
slovy „Pro účely získání kompenzačního 
příspěvku je žadatel oprávněn…“. Dále 

Vysvětleno.  
Ustanovení bude na základě připomínky Ministerstva vnitra 
vypuštěno.  
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upozorňujeme na skutečnost, že živnostenské 
oprávnění ruší ze zákonem vypočtených 
důvodů živnostenský úřad, nikoliv jeho držitel (v 
tomto případě žadatel), proto doporučujeme 
uzpůsobit této skutečnosti formulaci 
předmětného ustanovení. Nadbytečné je pak 
ve spojení „požádat o výmaz společnosti 
z obchodního rejstříku“ také slovo „společnosti“, 
neboť žadatelem požadujícím výmaz 
z obchodního rejstříku je v tomto případě 
právnická osoba, tedy sama společnost. 

6. K § 4 odst. 1 
Slova „§ 2 odstavci 3 písmeno d) bodu 3“ 
doporučujeme nahradit slovy „§ 29c odst. 4 
zákona“. V § 2 návrhu vyhlášky jsou totiž 
určeny pouze náležitosti žádosti  
o kompenzační příspěvek. 

Vysvětleno.  
Ustanovení bude na základě uplatněných připomínek 
vypuštěno.   

7. K § 4 odst. 2 
Doporučujeme slova „pouze žadateli, který by 
se ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak 
bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním 
dlouhodobých finančních závazků, a“ vypustit 
pro jejich nadbytečnost, neboť jejich platnost 
pro toto ustanovení je patrná již z předchozího 
odkazu na zákonné ustanovení. 

Akceptováno.  
Uvedená slova budou vypuštěna.  
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Ministerstvo průmyslu 
a obchodu  
 

1. K návrhu vyhlášky – k § 2 odst. 5, 6 a 7  
V § 2 odst. 4 vyhlášky se stanoví, jaké doklady 
jsou povinnými přílohami žádosti o poskytnutí 
kompenzačního příspěvku, přičemž tyto 
doklady jsou shodné pro všechny druhy 
kompenzačního příspěvku. 
Žadatel ovšem ke své žádosti kromě dokladů 
uvedených v § 2 odst. 4 vyhlášky bude povinen 
přiložit další doklady a tyto se liší podle toho, o 
jaký konkrétní druh kompenzačního příspěvku 
se bude jednat. Konkrétní doklady jsou pak 
stanoveny v § 2 odst. 5, 6 a 7 vyhlášky pro 
každý druh kompenzačního příspěvku 
samostatně. Z tohoto důvodu doporučujeme v § 
2 odst. 5 úvodní části ustanovení slovo „je“ 
nahradit slovy „je dále“. 
Obdobně doporučujeme upravit i úvodní 
ustanovení § 2 odst. 6 a 7. 

Akceptováno.  
Slovo „je“ bude nahrazeno slovy „je dále“.  

2. K návrhu vyhlášky – k § 2 odst. 4 písm. b), § 
2 odst. 6 písm. b) bodu 1, § 2 odst. 7 písm. 
b) a § 4 odst. 3 
V navrhovaných výše uvedených ustanoveních 
je použit text „přede dnem nabytí účinnosti 
zákona č. 255/2017 Sb.“.  Doporučujeme 
navrhovaný „obecný“ termín nahradit přímo 
pevným datem, tj. uvedený text nahradit textem 
„přede dnem 1. října 2017“, neboť uvedení 
konkrétního data je pro adresáty příslušné 
právní normy komfortnější a srozumitelnější.  

Akceptováno.  
Text bude upraven v souladu s uvedenou připomínkou 
a uvedení tohoto data bude vysvětleno v odůvodnění 
k vyhlášce.  
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3. K návrhu vyhlášky – k § 4 odst. 1 
V navrhovaném textu § 4 odst. 1 doporučujeme 
slova „v § 2 odstavci 3 písmeno d) bodu 3“ 
nahradit slovy „v § 2 odst. 3 písm. d) bodě 3“. 

Vysvětleno.  
Ustanovení § 4 odst. 1 bude vypuštěno.  
 
  

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

1. K úvodní větě 
Upozorňujeme na chybně zavedenou legislativní 
zkratku. Doporučujeme zavést legislativní zkratku 
„(dále jen „zákon“)“ na samý konec úvodní věty, 
tedy až za příslušnou novelu zákona. 

Akceptováno. 

2. K § 1 
Doporučujeme vypustit poznámku pod čarou pro 
nadbytečnost. O který kompenzační příspěvek jde, 
vyplývá ze zákona. 

Vysvětleno.  
Odkaz bude ponechán, neboť směřuje k legislativní zkratce 
„kompenzační příspěvek“, která je uvedena v zákoně. Odkaz 
má přispět ke větší srozumitelnosti právní úpravy, aniž by 
docházelo k opisování legislativní zkratky ze zákona.  

3. K § 2 odst. 1 
Z důvodu lepší přehlednosti doporučujeme vypustit 
část „ , podle § 29c odst. 3 a 4 zákona“. Opět 
vzhledem k obsahu vyhlášky je zřejmé, o jakou 
situaci jde a je nadbytečné normativní text 
zahlcovat odkazy. 

Vysvětleno. 
Odkazy v tomto případě nepovažujeme za zahlcování právní 
úpravy, ale za přínos směřující ke větší srozumitelnosti právní 
úpravy.  
V ustanovení § 2 odst. 1 je obsažen název žádosti tak, jak 
bude uveden na formuláři na internetových stránkách. 
Z tohoto důvodu považujeme navržené zestručnění za 
nežádoucí.  

4. K § 2 odst. 3, písm. e) 
Na konci textu v písm. e) doporučujeme nahradit 
čárku spojkou „a“. Dle čl. 42 odst. 2,  
písm. a) Legislativních pravidel vlády se 
kumulativní výčet vyjadřuje tak, že se mezi 
poslední dvě možnosti vloží spojka „a“, před níž se 
čárka nepíše. 
V tomto smyslu doporučujeme upravit i ostatní 
kumulativní výčty v návrhu vyhlášky,  
tzn. výčty v § 2. 

Legislativa 
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5. K § 2 odst. 4, písm. c) 
Upozorňujeme, že odkaz na § 5 odst. 2 
veterinárního zákona je chybný. Odkaz míří na již 
neaktuální znění veterinárního zákona. Po novele 
zákonem č. 302/2017 Sb. je třeba odkaz patřičně 
upravit, tzn. odkázat na § 5 odst. 4 veterinárního 
zákona. 
Stejné doporučení platí pro odkaz v § 3 odst. 1. 

Akceptováno.  
Slova „§ 5 odst. 2 veterinárního zákona“ budou nahrazena 
slovy „§ 5 odst. 4 veterinárního zákona“.  
 

6. K § 2 odst. 5, písm. b) 
Navrhujeme ustanovení pozměnit. Ustanovení 
neřeší situaci, kdy věřitel závazku potvrzení 
odmítne udělit z jiného důvodu, než že žadatel 
řádně nesplácí po celou dobu trvání smlouvy. 
Představitelné je to například v případě 
probíhajícího vedlejšího soudního sporu o spornou 
pohledávku.  

Neakceptováno.  
Uvedená připomínka není zpracována v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. Podle čl. 5 odst. 6 těchto 
pravidel připomínky, musejí být formulovány jednoznačně 
a konkrétně, musejí být řádně odůvodněny a je-li požadováno 
nahradit určitý text jiným textem, musí být navržena nová 
formulace. Není jasné, jak má být ustanovení pozměněno.  

7. K § 2 odst. 7 písm. a) 
Doporučujeme nahradit chybně užitý středník 
v části „průměr; přičemž za“ prostou čárkou; užití 
středníku v uvedeném případě není opodstatněné. 

Akceptováno.  

8. K § 3 odst. 4 
Doporučujeme vypustit poslední větu „Tímto nejsou 
dotčeny povinnosti související se zánikem subjektu 
stanovené jinými právními předpisy.“ pro 
nadbytečnost. Vyhláškou není možné upravovat 
povinnosti vyplývající ze zákona. 

Akceptováno.  
Ustanovení § 3 odst. 4 bude na základě připomínky 
Ministerstva vnitra vypuštěno.  
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9. K § 4 odst. 1 
Doporučujeme vypustit bez náhrady a to pro 
nadbytečnost. Skutečnost, že na kompenzační 
příspěvek v tomto případě není právní nárok, 
vyplývá přímo ze zákona, kde je použita formulace, 
že Ministerstvo zemědělství může kompenzační 
příspěvek poskytnout. 

Akceptováno. 
Ustanovení § 4 odst. 1 bude vypuštěno.  
 
 

10. K účinnosti vyhlášky 
Doporučujeme stanovit účinnost vyhlášky na 15. 
den po jejím vyhlášení. Pro odložení účinnosti 
nespatřujeme žádný důvod. Takto stanovená 
účinnost omezuje adresáty vyhlášky. Chovatelé 
jsou dle § 29c odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů, povinni ukončit chov nejpozději do 31. 
ledna 2019.  
Dle § 3 odst. 1 vyhlášky může žadatel podat žádost 
nejdříve 3 měsíce před faktickým ukončením chovu 
zvířat pro kožešiny. I při ukončení chovu 
k nejzazšímu možnému datu,  
tzn. k 31. lednu 2019 žadatel při takto stanovené 
účinnosti vyhlášky nemůže podat žádost  
3 měsíce předem, jelikož vyhláška ještě není 
účinná a není tak možné na jejím základě podávat 
žádné žádosti. Ustanovení § 3 odst. 1 věty druhé 
vyhlášky by v tom případě bylo zcela obsoletní. Při 
navrhované účinnosti vyhlášky by bylo možno 
žádost podat nejdříve  
1. ledna 2019, tedy pouze 1 měsíc před ukončením 
chovu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Ministerstvo zemědělství nemá pro rok 2018 ze státního 
rozpočtu přidělené prostředky na výplatu kompenzačních 
příspěvků.  
Ze „Závěrečné zprávy k hodnocení dopadů regulace“ 
citujeme: „Poskytování kompenzačních příspěvků chovatelům 
kožešinových zvířat bude mít zvýšené finanční dopady na 
státní rozpočet. Navrhuje se zajištění těchto prostředků 
v rozpočtu kap. 329 – Ministerstvo zemědělství, a to v letech 
2019 až 2020.“ 

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.   
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Ministerstvo  
vnitra  
 

K § 2 odst. 6: 
Domníváme se, že není důvod pro odlišné 
nastavení podmínek pro podání žádosti  
o kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty 
první a věty druhé. Věta druhá pouze rozšiřuje 
dobu, v níž může vzniknout závazek, který je 
kompenzován příspěvkem, a toto rozšíření 
podmiňuje okolnostmi hodnými zvláštního zřetele. 
Navrhujeme proto stanovit, že přílohou k žádosti o 
kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty 
druhé zákona bude i odůvodněné čestné 
prohlášení žadatele o tom, že by se ukončením 
chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal 
do vážných obtíží s plněním dlouhodobých 
finančních závazků, obdobně jako je tomu v § 2 
odst. 5 navrhované vyhlášky.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.  

Akceptováno.  
 
Znění vyhlášky bude upraveno v souladu s připomínkou. 

K § 3 odst. 3: 
Upozorňujeme, že může dojít k zániku žadatele 
bez právního nástupce i bez jeho rozhodnutí 
(například na základě soudního rozhodnutí). 
Z logiky věci navíc vyplývá, že žadatel, který zanikl 
bez právního nástupce, nemůže podat žádost o 
kompenzační příspěvek. Stanovovat jako povinnost 
podat žádost před výmazem společnosti 
z obchodního rejstříku proto považujeme za 
nadbytečné. Ostatně podání žádosti nemůže být 
z povahy věci povinné (totéž viz odstavec 2).  
Zcela také chybí stanovení lhůty pro podání žádosti 
v případě žadatele, u kterého dojde po ukončení 
chovu zvířat pro kožešiny k zániku s právním 
nástupcem, neboť dle § 29c odst. 5 prováděného 

Akceptováno.  
 
§ 3 odst. 2 bude znít takto: „Žadatel je povinen podat žádost 
nejpozději do 12 měsíců ode dne ukončení chovu zvířat pro 
kožešiny.“ 
 
 
Ustanovení § 3 odst. 3 bude vypuštěno.  
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zákona je žádost oprávněn podat i právní nástupce 
chovatele. 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme vypustit 
odstavec 3 a jednotně stanovit, že lhůta pro podání 
žádosti je 12 měsíců ode dne ukončení chovu pro 
kožešiny. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
K § 3 odst. 4: 
Zrušení živnostenského oprávnění a výmaz 
z obchodního rejstříku jsou upraveny 
v živnostenském zákoně a v zákoně o obchodních 
korporacích, respektive v zákoně o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob. Ke zrušení 
živnostenského oprávnění či k výmazu 
z obchodního rejstříku může dojít i z důvodů 
nesouvisejících s ukončením chovu pro kožešiny, 
v některých případech i bez návrhu nebo souhlasu 
podnikatele (například pokud osoba přestane 
splňovat podmínky dané zákonem k provozování 
živnosti či nebude mít dostatek členů pro 
pokračování své existence). S ohledem na 
rozdílnou právní sílu předpisů není možné práva a 
povinnosti stanovené zákonem měnit vyhláškou 
jako podzákonným právním předpisem.  
Upozorňujeme dále, že navrhovaná úprava není 
vhodná i s ohledem na možné právní nástupnictví 
v případě zániku žadatele, které dle § 29c odst. 5 
prováděného zákona není překážkou pro vyplacení 
kompenzačního příspěvku. Upravena je i situace, 
kdy dojde k zániku právnické osoby bez právního 
nástupce před ukončením řízení o přiznání 
kompenzačního příspěvku, neboť bude 

Akceptováno.  
 
Ustanovení § 3 odst. 4 bude vypuštěno. Uvedený text bude 
po úpravě doplněn do odůvodnění k vyhlášce.  
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postupováno podle § 66 odst. 1 písm. f) správního 
řádu, řízení tedy bude zastaveno. 
Nevhodná je i formulace „Žadatel je oprávněn 
zrušit živnostenské oprávnění“, neboť živnostenské 
oprávnění ruší živnostenský úřad, nikoliv podnikatel 
(viz § 58 živnostenského zákona) a může tak učinit 
i z úřední povinnosti.  
Navrhované ustanovení proto považujeme za 
nadbytečné a nesystémové a požadujeme jej 
vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.      
Doporučující připomínka: 
K § 2 odst. 1: 
Domníváme se, že navrhované ustanovení je 
nadbytečné, neboť pouze stanovuje, že žádost 
podává žadatel. Z logiky věci vyplývá, že žadatel je 
jediným oprávněným subjektem k podání žádosti. 
Ustanovení proto navrhujeme vypustit. 

Akceptováno.  
Bude spojeno ustanovení § 2 odst. 1 a 2.  
Nový odstavec 1 bude znít takto: „Žádost o poskytnutí 
kompenzačního příspěvku chovateli, který v rámci 
podnikatelské činnosti provozuje chov zvířat pro kožešiny 
a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019, podle § 29c odst. 3 
a 4 zákona (dále jen „žádost“) podává ministerstvu žadatel na 
formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých 
internetových stránkách.“ 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
K § 2 odst. 1: 
S ohledem na čl. 44 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme důsledně používat zavedenou 
legislativní zkratku a slova „chovateli, který v rámci 
podnikatelské činnosti provozuje chov zvířat pro 
kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019,“ 
nahradit slovem „žadateli“. 

 
 
Vysvětleno.  
V ustanovení § 2 odst. 1 je obsažen název žádosti tak, jak 
bude uveden na formuláři na internetových stránkách. 
Z tohoto důvodu nepovažujeme za vhodné zde použít 
uvedenou legislativní zkratku.  

K § 2 odst. 2: 
Doporučujeme slovo „webových“ nahradit slovem 
„internetových“. Pojem „webové stránky“ je v 

Akceptováno.  
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českém právním řádu překonán, obsahuje ho jen 
minimum právních předpisů. 
V této souvislosti uvádíme, že všechny základní 
předpisy České republiky používají pojem 
„internetové stránky“. 
K § 2 odst. 3 písm. d): 
Dáváme ke zvážení, zda je skutečně nezbytné 
požadovat „prohlášení“ žadatele, neboť § 45 odst. 
1 správního řádu jako obecnou náležitost žádosti 
uvádí, že musí být patrné, co žadatel žádá nebo 
čeho se domáhá. Domníváme se tedy, že by bylo 
vhodnější údaj o druhu dožadovaného 
kompenzačního příspěvku stanovit jako upřesňující 
informaci k obecné části žádosti.  

Akceptováno.  
Ustanovení § 2 odst. 3 písm. d) bude vypuštěno.   

K § 2 odst. 4: 
1. V úvodní větě ustanovení navrhujeme vypustit 

slova „podle odstavce 3 písm. d) bodu 1, 2 
nebo 3“ pro nadbytečnost, neboť uvedené 
přílohy musí být součástí každé podané 
žádosti. 

 
2. Navrhujeme opravit chybně uvedený odkaz, 

neboť § 5 odst. 2 veterinárního zákona 
upravuje povinnosti chovatele, který chová 
včelstva, při zjištění úhynu včelstev. Tuto 
připomínku uplatňujeme i k § 3 odst. 1. 

 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Slova „§ 5 odst. 2 veterinárního zákona“ budou nahrazena 
slovy „§ 5 odst. 4 veterinárního zákona“.  
 

K § 2 odst. 5 až 7: 
Upozorňujeme, že odstavec 3 písm. d) upravuje 
prohlášení žadatele o druhu kompenzačního 
příspěvku podle prováděného zákona. Formulaci 
„žádost podle odstavce 3 písm. d)“ proto 
nepovažujeme za vhodnou a doporučujeme upravit 
znění úvodních vět odstavců 5 až 7 využitím 

Akceptováno.  
Ve vyhlášce budou jednotlivé příspěvky označeny odkazem 
na příslušné ustanovení zákona na ochranu zvířat, tedy:  

- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty první 
zákona, 

- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty 
druhé zákona, 
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odkazu na příslušné ustanovení prováděného 
zákona, například pomocí formulace „Přílohou 
žádosti o kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 
X zákona je“. 

- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 4 zákona.  
 

K § 3 odst. 1: 
Upozorňujeme na nevhodnost formulace „Žadatel 
je oprávněn podat žádost“, neboť žadatel může 
podat žádost kdykoliv, na základě žádosti podané 
po uplynutí stanovené lhůty však nebude 
kompenzační příspěvek vyplacen. Doporučujeme 
proto ustanovení v tomto směru upravit. 

Neakceptováno.  
Uvedená připomínka není zpracována v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. Podle čl. 5 odst. 6 těchto 
pravidel připomínky, musejí být formulovány jednoznačně 
a konkrétně, musejí být řádně odůvodněny a je-li požadováno 
nahradit určitý text jiným textem, musí být navržena nová 
formulace. Není jasné, jak má být ustanovení upraveno. 

K § 3 odst. 2: 
Doporučujeme čárku mezi slovy „kožešiny, 
nezanikne“ vypustit pro nadbytečnost. 

Vysvětleno. 
§ 3 odst. 2 bude znít na základě výše uvedené připomínky 
Ministerstva vnitra takto: „Žadatel je povinen podat žádost 
nejpozději do 12 měsíců ode dne ukončení chovu zvířat pro 
kožešiny.“ 

K § 4 odst. 1: 
Navrhujeme specifikovat druh kompenzačního 
příspěvku spíše odkazem na ustanovení 
prováděného zákona, obdobně jako je tomu 
v odstavci 3. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky bude vypuštěno. 

K § 4 odst. 2: 
1. Doporučujeme využít zavedenou formulaci a 

slovo „souvisejících“ nahradit slovy „vzniklých 
v účelné souvislosti“. 

2. Doporučujeme mezi slova „kožešiny po“ vložit 
čárku, neboť se jedná o větu vloženou. 
 

3. S ohledem na zavedenou legislativní praxi 
doporučujeme slova „Ministerstvo bude při 
stanovení výše kompenzačního příspěvku 
vycházet“ nahradit slovy „Ministerstvo při 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
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stanovení výše kompenzačního příspěvku 
vychází“. 

K obecné části odůvodnění: 
S ohledem na čl. 14 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme doplnit obecnou část odůvodnění 
o předpokládané dopady na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno: 
Na uvedené skupiny vyhláška nebude mít žádné dopady.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Ministerstvo zahraničních věci upozorňuje, že z 
předložených materiálů není patrno, zda 
předkladatel provedl posouzení, zda by 
kompenzační příspěvek mohl být považován za 
státní podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o 
fungování Evropské unie a zda je nutno vyhlášku v 
tomto ohledu Komisi oznámit. V této souvislosti 
doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí obrátit 
se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
který je poradním místem pro oblast státních 
podpor. 

Akceptováno. 
Návrh vyhlášky bude zaslán Komisi k posouzení ve smyslu 
čl. 107.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

1. Obecně k návrhu 
Máme pochybnosti o tom, že zmocnění v zákoně 
České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon na ochranu zvířat“) umožnuje, aby 
byly vyhláškou stanoveny další podmínky pro 
přiznání kompenzačního příspěvku nad rámec 
stanovený zákonem, a aby vyhláška dále 
upravovala postup pro přiznání kompenzačního 
příspěvku. Podle našeho názoru nelze stanovení 
postupu podřadit pod zmocnění k úpravě způsobu 
a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku. 
Konkrétní připomínky uvádíme níže.  
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2. K § 2 a 3 
Máme za to, že zákonné zmocnění neumožňuje 
v prováděcím předpisu vyhláškou stanovit právní 
úpravu postupu podávání žádosti a její náležitosti. 

Vysvětleno.  
Ustanovení § 2 a § 3 budou upravena na základě připomínek 
Ministerstva vnitra a dalších připomínkových míst.  

3. K § 2 odst. 4 písm. b) 
Není zřejmé, o jaké ustanovení zákona na ochranu 
zvířat by se povinnost vydat vyjádření potvrzující 
provedení dozoru u žadatele podle § 22 odst. 1 
písm. a) zákona na ochranu zvířat měla opírat.   
Ustanovení upravuje podmínky pro přiznání 
kompenzačního příspěvku nad rámec zákonného 
zmocnění. Ve zmocnění není uvedeno, že vyhláška 
stanoví další podmínky pro přiznání 
kompenzačního příspěvku. Upozorňujeme, že 
vyhláškou nelze stanovit další povinnosti nad 
rámec stanovený zákonem. 

Vysvětleno.  
Nejedná se o další stanovení podmínek nad rámec zákona, 
ale o doložení toho, že daný chovatel skutečně v minulosti 
choval kožešinová zvířata, a to s vědomím krajské veterinární 
správy. Cílem je zabránit případným žádostem 
neoprávněných osob. 

4. K § 2 odst. 5 písm. a) 
Upozorňujeme, že podle § 53 odst. 5 správního 
řádu, pokud půjde o správní řízení, lze požadavek 
čestného prohlášení stanovit pouze zákonem. 

Vysvětleno. 
Uvedené podle správního řádu platí tehdy, pokud se čestným 
prohlášením nahrazuje listina. V tomto případě čestné 
prohlášení listinu nenahrazuje.  
Ustanovení § 53 odst. 5 správního řádu zní: „Předložení 
listiny je v případech a za podmínek stanovených zvláštním 
zákonem možné nahradit čestným prohlášením účastníka 
nebo svědeckou výpovědí.“ 

5. K § 3 odst. 1 
Upozorňujeme, že text ustanovení odkazuje v první 
větě na ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), které bylo 
novelou (zákon č. 302/2017 Sb.) zrušeno 
a nahrazeno jiným zněním. 

Akceptováno.  
Slova „§ 5 odst. 2 veterinárního zákona“ budou nahrazena 
slovy „§ 5 odst. 4 veterinárního zákona“.  
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Ministerstvo životního 
prostředí 
 

1. § 2 odst. 4 písm. c) a § 3 odst. 1 navrhované 
vyhlášky chybně odkazují na § 5 odst. 2 
veterinárního zákona [zákon č. 166/1999 Sb., o 
veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů].  
Předmětná ustanovení navrhované vyhlášky by 
měla správně odkazovat na povinnost žadatele 
(chovatele) oznámit krajské veterinární správě 
ukončení podnikatelské činnosti, jež je 
upravena dle našeho názoru v § 5 odst. 4 písm. 
a) veterinárního zákona. § 5 odst. 2 
veterinárního zákona stanovuje chovateli 
povinnost hlásit úhyn včelstev na stanovišti 
včelstev nad limit stanovený prováděcím 
právním předpisem. 

Akceptováno.  
Slova „§ 5 odst. 2 veterinárního zákona“ budou nahrazena 
slovy „§ 5 odst. 4 veterinárního zákona“.  
 

2. V § 3 odst. 2 doporučujeme zrušit čárku před 
slovem „nezanikne“. 

Vysvětleno. 
§ 3 odst. 2 bude znít na základě výše uvedené připomínky 
Ministerstva vnitra takto: „Žadatel je povinen podat žádost 
nejpozději do 12 měsíců ode dne ukončení chovu zvířat pro 
kožešiny.“ 

Úřad vlády - Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
spravedlnosti a 
předseda LRV 

  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
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zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 
 
Po stránce materiální: 
 
Předkladatel návrh vyhlášky předkládá na základě 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). Novelou zákona z roku 2017 dochází k 
ukončení chovu zvířat pro kožešiny, k čemuž má 
dojít do 31. 1. 2019. Ke zmírnění negativních 
dopadů nové právní úpravy na chovatele zvířat pro 
kožešiny (dále jen „chovatelé“) počítá novela 
zákona s vyplacením jednorázového finančního 
příspěvku (tzv. kompenzační příspěvek), jehož 
způsob a rozsah poskytování stanoví ministerstvo 
vyhláškou (§ 29c  odst. 6 zákona). 
 
Předkladatel uvádí, že „cílem je stanovit 
prováděcím právním předpisem takové podmínky, 
aby bylo poskytnutí kompenzačního příspěvku 
možné, a aby měli žadatelé právní jistotu ohledně 
toho, jaké údaje, informace a doklady od nich 
budou požadovány, a jaká je maximální možná 
výše těchto příspěvků.“ 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrh vyhlášky nezapracovává právo EU. 
Předkladatel nicméně uvádí, že vyhláška bude 
notifikována Evropské komisi na základě čl. 5 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
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2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti, v platném znění (dále jen „notifikační 
směrnice“). 
 
Upozorňujeme, že podle čl. 9 notifikační směrnice 
je nutné ve vyhlášce na směrnici odkázat, a to 
podle čl. 48 odst. 7 LPV. 
 
Návrhu vyhlášky se v širších souvislostech dotýká: 
- Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 
24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování, v 
platném znění. 
 
Připomínky a návrhy změn – nad rámec 
posuzování slučitelnosti s právem EU: 
 
K § 1: 
 
Návrh vyhlášky je vydáván na základě § 29c odst. 
6 zákona, který zmocňuje ministerstvo zemědělství 
k přijetí vyhlášky ke stanovení podrobností o 
způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního 
příspěvku. Vyhláška je tedy vydávána na základě 
tohoto ustanovení a její předmět a obsah se musí 
pohybovat v mezích § 29c zákona, což odpovídá 
základní zásadě pro přijímání sekundární 
legislativy, která se musí pohybovat na základě 
zákona a v jeho mezích (secundum et intra legem). 
 
Vyhláška obsahuje nepřesné formulace, což může 
vyvolat pochybnosti, zda se stále drží v rámci 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Do vyhlášky bude doplněn odkaz na notifikační směrnici.  
 
 
Toto nařízení je bodě 3 odůvodnění k vyhlášce uvedeno.  
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zákonného zmocnění. Na některých místech však 
ze zákonného zmocnění zřetelně vybočuje (viz 
dále). 
 
Pod prvně uvedený případ spadá formulace § 1 
vyhlášky, který vymezuje předmět právní úpravy. 
Vyhláška upravuje: „podrobnosti o způsobu a 
rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku 
chovatelům, kteří v rámci podnikatelské činnosti 
provozují chov zvířat pro kožešiny a svou činnost 
ukončí do 31. ledna 2019 (dále jen „žadatel“).“ 
 
Problém může spočívat v použití slov „ukončí do 
31. ledna 2019“, neboť zákon používá formulaci 
„ukončí v souladu s dosavadními předpisy do 31. 
ledna 2019“. Tento zdánlivě nepatrný rozdíl může 
v praxi znamenat to, že se mohou kompenzačního 
příspěvku domáhat i ti chovatelé, kteří svůj chov 
ukončí jako důsledek svého protiprávního jednání, 
což zřejmě nebylo úmyslem zákonodárce, neboť 
ten zamýšlel poskytování kompenzačního 
příspěvku jako jistou formu satisfakce za povinné 
ukončení chovu do 31. ledna 2019. 
 
Ustanovení § 1 je třeba upravit tak, aby bylo jasné, 
že dopadá pouze na ty chovatele, kteří chov zvířat 
pro kožešiny ukončí řádně v souladu s 
dosavadními právními předpisy. Tuto úpravu je 
třeba provést i na dalších místech návrhu 
(například hned v následujícím § 2 odst. 1). 
 
K § 2 odst. 3 písm. d): 
 

 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Ve vyhlášce budou jednotlivé příspěvky označeny odkazem 
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Ustanovení § 2 odst. 3 stanoví náležitosti žádosti o 
kompenzační příspěvek. Podle písm. d) musí 
žadatel uvést, o který kompenzační příspěvek 
žádá. Ustanovení § 2 odst. 3 písm. d) upravuje tři 
typy kompenzačních příspěvků: 
 
1. kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 
věta první zákona, na který má žadatel právní 
nárok, 
2. kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 
věta druhá zákona, který poskytuje ministerstvo na 
základě správního uvážení tehdy, jsou – li k 
poskytnutí dány okolnosti hodné zvláštního zřetele 
a  
3. kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 4 
zákona, který poskytuje ministerstvo na základě 
správního uvážení i tehdy, když nejsou splněny 
podmínky pro jeho poskytnutí dle písm. a) a b). 
 
Předkladatel na některých místech v materiálu a v 
odůvodnění hovoří o kategorii chovatelů či 
kompenzačním příspěvku dle § 2 odst. 3 písm. d) 
bodu 1, 2 nebo 3 vyhlášky. Na jiném místě však 
předkladatel odkazuje na zákon a hovoří o 
chovatelích či kompenzačním příspěvku dle § 29c 
odst. 3 věta první, § 29c odst. 3 věta druhá či § 29c 
odst. 4. 
 
Například v § 2 odst. 5 návrhu vyhlášky je uvedeno 
„přílohou žádosti podle odstavce 3 písm. d) bodu 1 
je“, zatímco v § 4 odst. 3 vyhlášky je uvedeno 
„ministerstvo může kompenzační příspěvek 
chovateli podle § 29c odst. 4 zákona snížit“. 

na příslušné ustanovení zákona na ochranu zvířat, tedy:  
- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty první 

zákona, 
- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty 

druhé zákona, 
- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 4 zákona.  

 
Na základě připomínky Ministerstva vnitra bude ustanovení 
§ 2 odst. 3 písm. d) vyhlášky vypuštěno. Nicméně označení 
příspěvků v dalších ustanoveních vyhlášky bude upraveno.  
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Obdobně odkaz na kompenzační příspěvek dle 
zákona je i v § 4 odst. 2. 
 
Je třeba, aby v návrhu i odůvodnění při pojednání 
o určité kategorii chovatelů či kompenzačním 
příspěvku bylo jednotně odkazováno buď na 
kategorie vymezené vyhláškou, nebo kategorie 
vymezené zákonem. 
 
K § 2 odst. 4 písm. b) a c): 
 
Ustanovení § 2 odst. 4 stanoví seznam příloh, 
které chovatel musí přiložit k žádosti o 
kompenzační příspěvek. Podle písm. b) musí 
přiložit též „vyjádření vydané krajskou veterinární 
správou potvrzující, že byl u žadatele přede dnem 
nabytí účinnosti zákona č. 255/2017 Sb. proveden 
výkon dozoru podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona, 
při kterém bylo ověřeno nebo zjištěno, že žadatel 
provozuje chov zvířat pro kožešiny.“ Podle písm. c) 
má dále doložit „doklad vydaný krajskou 
veterinární správou potvrzující, že žadatel oznámil 
krajské veterinární správě ukončení podnikatelské 
činnosti podle § 5 odst. 2 veterinárního zákona, s 
uvedením data ukončení podnikatelské činnosti v 
oblasti chovu zvířat pro kožešiny.“ 
 
Při úvahách, které doklady má chovatel k žádosti 
doložit, by měl navrhovatel zohlednit, zda se jedná 
o doklady či informace, kterými chovatel disponuje 
(například doložení svých závazků) a které je třeba 
opatřit od jiných orgánů. V případě, že je třeba 
vyžádat součinnost jiných orgánů, bylo by vhodné, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
 
K § 2 odst. 4 písm. b) 
 
Uvedenou otázkou se zabývá § 6 odst. 2 správního řádu, 
z tohoto ustanovení citujeme: „Správní orgán postupuje tak, 
aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co 
možná nejméně zatěžuje. Podklady od dotčené osoby 
vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však 
potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou správní 
orgán sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je 
povinen jejich obstarání zajistit. Při opatřování údajů podle 
tohoto ustanovení má správní orgán vůči třetím osobám, jichž 
se tyto údaje mohou týkat, stejné postavení jako dotčená 
osoba, na jejíž požádání údaje opatřuje.“ 
Správní řád hovoří o úřední evidenci, kterou správní orgán 
sám vede. Ministerstvo zemědělství nevede evidenci 
provedených kontrol. Tyto skutečnosti eviduje Státní 
veterinární správa.  
Pokud si bude uvedený doklad vyžadovat Ministerstvo 
zemědělství po obdržení žádosti, povede to k prodloužení 
délky správního řízení.  
Podle ustanovení § 71 odst. 4 správního řádu po dobu 
nezbytnou k opatření údajů podle § 6 odst. 2 lhůty pro vydání 
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aby si tyto doklady od příslušných orgánů vyžádalo 
samo ministerstvo. Není totiž žádoucí, aby žádost 
o kompenzační příspěvek sloužící k satisfakci za 
vzniklou újmu s sebou nesla paradoxně další 
nepřiměřenou administrativní či dokonce finanční 
zátěž. 
 
V případě dokladů vydaných krajskou veterinární 
správou dle písm. b) a c) není zřejmé, zda těmito 
doklady chovatel disponuje nebo zda si je bude od 
krajské veterinární správy muset nejdříve vyžádat. 
V případě dokladu prokazujícího provedení výkonu 
dozoru dle písm. b) navíc není zřejmé, zda v 
případě, že výkon dozoru nebyl ze strany krajské 
veterinární správy dosud proveden, znamená, že 
má chovatel nejdříve iniciovat provedení takového 
dozoru, vyčkat zpracování vyjádření krajské 
veterinární správy, a teprve poté toto vyjádření 
doložit k žádosti o kompenzační příspěvek, nebo 
zda lze podat žádost i bez tohoto vyjádření. 
 
Ustanovení § 2 odst. 4 písm. b) a c) je vhodné 
upravit tak, aby nepředstavovalo nepřiměřenou 
zátěž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rozhodnutí neběží.  
Na základě § 79 odst. 7 správního řádu má dotčená osoba, 
která o takové obstarání údajů správní orgán požádala, 
povinnost uhradit správnímu orgánu náklady, jež mu 
v souvislosti s ním vznikly. Z ustanovení § 79 odst. 7 
správního řádu citujeme: „Náklady na opatření údajů podle 
§ 6 odst. 2 tvoří hotové výdaje správního orgánu zvýšené 
o částku odpovídající správním poplatkům, které by byla 
povinna zaplatit dotčená osoba, která o opatření údajů 
požádala, kdyby si je opatřovala sama; tyto náklady hradí 
dotčená osoba, jež o opatření údajů požádala.“ 
Pokud chovatel sám požádá krajskou veterinární správu 
o vyjádření, nebude hradit žádné výdaje správního orgánu 
nebo poplatky, a nedojde k prodloužení doby správního 
řízení.  
Navíc žadatel v každém případě musí s krajskou veterinární 
správou jednat, neboť jí bude oznamovat ukončení své 
podnikatelské činnosti podle § 5 odst. 4 veterinárního zákona. 
 
Na základě výše uvedeného nepovažujeme návrh, aby 
podklady obstarávalo Ministerstvo zemědělství za přínosný 
pro účastníka správního řízení. Takový postup by naopak 
administrativní a finanční zátěž účastníka řízení zvýšil.  
 
Je nutné také brát v úvahu, že se jedná o řízení o žádosti 
(iniciované žadatelem a v jeho zájmu), a nikoliv o řízení 
z moci úřední (iniciované orgánem státní správy).  
 
Krajské veterinární správy kontrolují kožešinové farmy 
pravidelně v souladu s víceletým plánem kontrol, a to 2x 
ročně. Legálně provozovaná farma, na které dosud nebyl 
proveden výkon dozoru, by se neměla vyskytovat. 
Z dlouhodobého hlediska se počet kožešinových farem 
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nezvyšuje, naopak se snižuje.  
 
Krajská veterinární správa je při provádění kontroly povinna 
seznámit kontrolovanou osobu s protokolem o kontrole. 
Chovatelé – kontrolované osoby – tedy mají k dispozici 
uvedené protokoly.  
Podle § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), je kontrolující v souvislosti s výkonem kontroly 
povinen vyhotovit protokol o kontrole a doručit jeho stejnopis 
kontrolované osobě. Ustanovení § 10 odst. 1 tohoto zákona 
upravuje práva a povinnosti kontrolované osoby a povinné 
osoby takto:  
„(1) Kontrolovaná osoba je oprávněna  
a) požadovat po kontrolujícím předložení pověření ke 
kontrole a dalšího dokumentu, který dokládá, že se jedná 
o osobu uvedenou v pověření ke kontrole,  
b) namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby,  
c) seznámit se s obsahem protokolu o kontrole,  
d) podávat námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným 
v protokolu o kontrole.“ 
 
K § 2 odst. 4 písm. c) 
 
Toto ustanovení bude upraveno na základě připomínky Státní 
veterinární správy takto: „oznámení chovatele o ukončení 
podnikatelské činnosti podle § 5 odst. 4 písm. a) 
veterinárního zákona2) s uvedením data ukončení 
podnikatelské činnosti v oblasti chovu zvířat pro kožešiny, 
potvrzené krajskou veterinární správou“. Po této úpravě je 
zátěž pro chovatele naprosto minimální. Chovatel je povinen 
provést oznámení podle veterinárního zákona. Toto 
oznámení si chovatel nechá pouze potvrdit (potvrzení 
o přijetí) a zašle ho na Ministerstvo zemědělství.  
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K § 2 odst. 4 písm. d): 
 
Podle písm. d) musí chovatel k žádosti doložit též 
přiznání k dani z příjmů za posledních 5 let přede 
dnem podání žádosti. 
 
Upozorňujeme, že ministerstvo má (resp. může) 
kompenzační příspěvek poskytnout k náhradě 
dlouhodobých finančních závazků vzniklých 
nejpozději 30. 6. 2016 (podle § 29c odst. 3 věta 
první zákona), ale i po 30. 6. 2016 (podle § 29c 
odst. 3 věta druhá zákona), a dokonce i bez 
splnění těchto podmínek (podle § 29c odst. 4 
zákona). 
 
Zákon nepojednává o době, po kterou musí 
chovatel podnikat s chovem zvířat pro kožešiny. Je 
tak teoreticky možná i situace, kdy žadatel s 
chovem zvířat pro kožešiny započal teprve 
nedávno (například v roce 2016) a do té doby 
pracoval jako zaměstnanec v pracovněprávním 
vztahu, a z tohoto důvodu proto nepodával 
přiznání k dani z příjmů. Teoreticky tak může 
nastat situace, kdy žadatel nebude moci 
požadavku na doložení daně z příjmů za 
posledních 5 let přede dnem podání žádosti 
vyhovět. Není proto jasné, jak budou řešeny 
situace, kdy chovatel přiznáním k dani z příjmů za 
posledních 5 let přede dnem podání žádosti 
fakticky nebude disponovat. 
 
Požadujeme vysvětlit, případně toto ustanovení ve 

 
Vysvětleno.  
Ministerstvo zemědělství má od Státní veterinární správy 
k dispozici seznam chovatelů kožešinových zvířat. Žádný 
z těchto chovatelů nezačal podnikat po roce 2016 a všichni 
vykonávají svoji činnost již několik let. Tuto skutečnost lze 
ověřit u dotčených chovatelů také výpisem z obchodního 
rejstříku nebo z registru ekonomických subjektů. V minulosti 
došlo ke změně názvu u několika firem, ale to nepředstavuje 
z hlediska předložení daňového přiznání problém. Žádný 
z dotčených chovatelů k tomuto připomínku neuplatnil.  
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smyslu připomínky upravit. 
 
K § 2 odst. 5 
 
Podle § 2 odst. 5 písm. c) musí žadatel dokládat 
posudek vypracovaný soudním znalcem v oboru 
ekonomika s náležitostmi dále vymezenými v 
bodech 1 – 3. Podle bodu 1 a 2 musí být součástí 
znaleckého posudku seznam a výše závazků 
chovatele a podle bodu 3 dále tržní hodnota 
majetku využívaného v souvislosti s chovem ke dni 
ukončení chovu zvířat pro kožešiny. 
 
Ustanovení § 29c odst. 3 zákona stanoví, že „při 
určování výše kompenzačního příspěvku podle 
tohoto odstavce přihlédne ministerstvo zejména k 
celkové výši neuhrazených závazků, jejich 
účelnosti a tržní hodnotě majetku využívaného v 
souvislosti s chovem.“ 
 
Zákon nestanoví, že by měl být seznam a výše 
závazků a tržní hodnota majetku předmětem 
znaleckého posuzování. Je tudíž pochybné, zda se 
nejde nad rámec zákona. Co věcné stránce je pak 
možno namítnout, že zatímco ke zjištění tržní 
hodnoty majetku je zpracování znaleckého 
posudku zřejmě namístě, v případě zjištění 
seznamu a výše závazků není zřejmé, proč by je 
chovatel nemohl doložit sám bez nutnosti 
znaleckého zkoumání soudním znalcem. 
 
Tuto skutečnost požadujeme vysvětlit a zúžit 
povinnost chovatele obstarat si obsáhlý znalecký 

 
 
Vysvětleno.  
 
Ministerstvo zemědělství nemá kompetence ke zpracování 
znaleckých posudků. Podle správního řádu (viz výše § 79 
odst. 7) náklady na vypracování znaleckého posudku ponese 
žadatel, bez ohledu na to, zda vypracování tohoto posudku 
objedná žadatel nebo Ministerstvo zemědělství.  
Z odůvodnění k vyhlášce citujeme: „Vyhláška stanoví, že se 
bude vycházet především z údajů obsažených v posudku 
vypracovaném soudním znalcem v oboru ekonomika. 
Požadavek znaleckého posudku má zajistit správnost 
a objektivitu údajů o finanční situaci žadatele.“ 
 
Úkolem Ministerstva zemědělství není provádění kontroly 
účetnictví jednotlivých subjektů nebo provádění účetní 
závěrky. Cílem znaleckého posudku je, aby do žádosti byly 
zařazeny pouze ty závazky a v té výši, která odpovídá 
požadavkům vyhlášky.  
 
Jedná se o řízení o žádosti (iniciované žadatelem a v jeho 
zájmu), a nikoliv o řízení z moci úřední (iniciované orgánem 
státní správy).  
 
Ministerstvo zemědělství předběžně oslovilo chovatele 
s dotazem ohledně dlouhodobých nesplacených závazků. 
Předběžně pouze tři chovatelé uvedli, že mají takový 
závazek. Každý z těchto tří chovatelů uvedl jeden závazek. 
Není tedy pravděpodobné, že by se jednalo o obsáhlé 
znalecké posudky. 
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posudek. 
 
Nadto zdůrazňujeme, že vypracování soudního 
znaleckého posudku může být pro žadatele 
finančně a administrativně zatěžující (viz předchozí 
připomínka k § 2 odst. 4 písm. b) a c) a jde tedy o 
další nepřiměřenou zátěž chovatele, která jde nad 
rámec účelu § 29c zákona (viz výše). 
 
Dále je třeba uvést, že odpovědnost za určení výše 
kompenzačního příspěvku leží na straně 
ministerstva, které si za tímto účelem může samo 
zpracovat znalecký posudek. Není vhodné, aby byl 
tento úkol přenášen na žadatele, kterého může v 
konečném důsledku od podání žádosti zcela 
odradit. 
 
Podle § 2 odst. 5 písm. d) musí žadatel dále 
odůvodnit účelnost jednotlivých závazků 
uvedených v písm. c) bod 2. 
 
Není zřejmé, jak má být „účelnost“ posuzována.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Označení „účelnost“ je uvedeno v novele zákona na ochranu 
zvířat. Vyhláška používá shodnou formulaci. Spojení 
„v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny“ 
a slovo „účelnost“ viz § 29c odst. 3 zákona na ochranu zvířat.  
 
Do textu vyhlášky bude doplněno, že za finanční závazky 
vzniklé v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro 
kožešiny se považují závazky, které vznikly výhradně za 
účelem použití získaných finančních prostředků při chovu 
kožešinových zvířat a tyto prostředky nebyly použity k jinému 
účelu.  
 
Ve vztahu k účelnosti bude doplněno také odůvodnění 
k vyhlášce.  
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K § 2 odst. 6 
 
Toto ustanovení se týká příloh žádosti podle odst. 
3 písm. d) bodu 2 vyhlášky (§ 29c odst. 3 věta 
druhá zákona). Zatímco § 2 odst. 5 písm. a) 
vyhlášky požaduje doložení „odůvodněného 
čestného prohlášení žadatele o tom, že by se 
ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své 
viny dostal do vážných obtíží s plněním 
dlouhodobých finančních závazků vzniklých 
nejpozději 30. června 2016 v účelné souvislosti s 
provozem chovu zvířat pro kožešiny“, obdobný 
požadavek odst. 6 neobsahuje, třebaže se jedná o 
tutéž situaci, která se od předchozí liší pouze 
odlišně stanovenou dobou vzniku dlouhodobých 
závazků a požadavkem, aby šlo o případ hodný 
zvláštního zřetele. 
 
Domníváme se proto, že je-li tak stanoveno v odst. 
5, měl by i v odst. 6 žadatel doložit odůvodněné 
čestné prohlášení o tom, že by se ukončením 
chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal 
do vážných obtíží s plněním dlouhodobých 
finančních závazků vzniklých po 30. červnu 2016. 
 
Nicméně slova „v účelné souvislosti s provozem 
chovu zvířat pro kožešiny“ nedávají dobrý smysl, je 
třeba reformulovat. 
 
 
Je třeba doplnit nové písm. a), kde bude 
požadavek na doložení odůvodněného čestného 
prohlášení zakotven.  

Akceptováno.  
 
Obdobnou připomínku uplatnilo Ministerstvo vnitra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Formulace odpovídá tomu, jaké požadavky na hodnocení 
nákladů jsou stanoveny zákonem. Spojení „v účelné 
souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny“ a slovo 
„účelnost“ viz § 29c odst. 3 zákona na ochranu zvířat. 
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Ke znaleckému posudku a účelnosti viz připomínka 
k § 2 odst. 5. 
 
 K § 4 odst. 1 
 
Návrh vyhlášky uvádí, že „na poskytnutí 
kompenzačního příspěvku uvedeného v § 2 
odstavci 3 písmeno d) bodu 3 není právní nárok.“ 
Upozorňujeme, že nenárokový je příspěvek rovněž 
podle § 2 odstavci 3 písmeno d) bodu 2. Je proto 
třeba bod 2 do tohoto ustanovení doplnit. 
Do § 4 odst. 1 je třeba doplnit § 2 odst. 3 písm. d) 
bod 2. 
 
K § 4 odst. 2 
 
Předkladatel v tomto ustanovení upravuje způsob 
výpočtu kompenzačního příspěvku pro chovatele 
vymezené v § 29c odst. 3 zákona. Uvádí: 
„Ministerstvo poskytne kompenzační příspěvek … 
pouze žadateli, který by se ukončením chovu zvířat 
pro kožešiny jinak bez své viny dostal  
do vážných obtíží s plněním dlouhodobých 
finančních závazků, a maximálně v částce, která 
se rovná součtu neuhrazených dlouhodobých 
finančních závazků žadatele souvisejících s 
provozem chovu zvířat pro kožešiny, které nebyly 
uhrazeny ke dni ukončení chovu zvířat pro 
kožešiny po odečtení tržní hodnoty majetku 
využívaného v souvislosti s chovem ke dni 
ukončení chovu zvířat pro kožešiny.“ 
 

 
 
 
 
Vysvětleno.  
Na základě připomínek dalších připomínkových míst bude 
uvedené ustanovení vypuštěno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Příspěvek podle § 29c odst. 3 zákona na ochranu zvířat 
(varianta 1 a 2) mohou získat pouze někteří chovatelé 
kožešinových zvířat. Jedná se pouze o chovatele, kteří mají 
dlouhodobé finanční závazky vzniklé v účelné souvislosti 
s provozem chovu zvířat pro kožešiny  
a zároveň prokáží, že by se ukončením chovu zvířat pro 
kožešiny jinak bez své viny dostali do vážných obtíží 
s plněním těchto závazků. Chovatelé, kteří mají dlouhodobé 
finanční závazky vzniklé v účelné souvislosti s provozem 
chovu zvířat pro kožešiny, ale jsou schopni je splácet 
(nedostanou se do vážných obtíží s plněním těchto závazků), 
nemají ze zákona na tento příspěvek nárok. Viz § 29c odst. 3 
zákona na ochranu zvířat.  
 
Ze zákona tedy Ministerstvo zemědělství nemůže poskytnout 
kompenzaci ve vztahu ke všem dlouhodobým závazkům, ale 
pouze k těm, které by způsobily vážné obtíže chovatele 
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Ustanovení § 29c odst. 3 zákona stanoví, že 
ministerstvo má „přihlédnout k tržní hodnotě 
majetku využívaného v souvislosti s chovem.“ 
Přihlédnutí k tržní hodnotě majetku podle našeho 
názoru apriorně neznamená, že se má hodnota 
tržního majetku od vypočtené částky pro 
kompenzační příspěvek odečítat. Zjištění tržní 
hodnoty majetku totiž neznamená pouze zjištění 
výše majetkových aktiv chovatele, ale představuje 
též zjištění, jaké množství finančních prostředků 
chovatel investoval do pořízení majetku, který s 
ohledem na ukončení chovu nebude moci nadále 
využívat (a bude jej například muset zlikvidovat 
nebo „pod cenou“ prodat). 
 
Toho si ostatně navrhovatel sám všímá, když v 
odůvodnění uvádí: „Z uvedeného tak lze dovodit, 
že stát nejprve snížil zisky chovatelů tím, že je nutil 
investovat do větších a lepších klecí, tím snížil 
jejich zisk, a nyní se navrhuje od tohoto zisku 
odvodit kompenzaci chovatelům ve chvíli, kdy tuto 
činnost zakáže úplně, poté, co chovatelé 
investovali do své podnikatelské budoucnosti.“ 
 
Ustanovení § 4 odst. 2 je třeba upravit tak, aby 
tržní hodnota majetku využívaného v souvislosti s 
chovem nebyla od vypočtené výše pro 
kompenzační příspěvek odečítána, nýbrž aby byla 
spravedlivě zohledněna. V úvahu je přitom třeba 
vzít nejen možný zisk vzniklý z prodeje tohoto 
majetku, ale též výši zmařených podnikatelských 
investic. 
 

s jejich plněním. Z tohoto důvodu je nutné při výpočtu 
kompenzačního příspěvku odečíst od součtu neuhrazených 
dlouhodobých finančních závazků žadatele souvisejících 
s provozem chovu zvířat pro kožešiny, které nebyly uhrazeny 
ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny, tržní hodnotu 
majetku využívaného v souvislosti s chovem ke dni ukončení 
chovu zvířat pro kožešiny. Chovatel, který má majetek, se 
nemůže dostat do vážných obtíží s plněním svých závazků.  
 
Z odůvodnění k vyhlášce citujeme: 
„Při určování výše kompenzačního příspěvku má Ministerstvo 
zemědělství podle znění zákona na ochranu zvířat 
přihlédnout zejména k celkové výši neuhrazených závazků, 
jejich účelnosti a tržní hodnotě majetku využívaného 
v souvislosti s chovem. Novela zákona na ochranu zvířat 
blíže nestanoví, jakým způsobem má být k uvedeným 
faktorům přihlíženo.  
Lze dovodit, že pokud například bude mít chovatel 
kožešinových zvířat majetek využívaný v souvislosti 
s chovem o vyšší tržní hodnotě, nebude moci být 
považován za chovatele, který by se ukončením chovu 
zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných 
obtíží s plněním dlouhodobých závazků.“ 
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K § 4 odst. 3 
 
Toto ustanovení umožňuje kompenzační příspěvek 
chovateli podle § 29c odst. 4 zákona snížit, pokud 
byla žadateli v posledních 3 letech přede dnem 
nabytí účinnosti předmětné novely zákona uložena 
sankce na úseku ochrany zvířat proti týrání. 
 
Opětovně zdůrazňujeme, že zákon v § 29c odst. 6 
zmocňuje ministerstvo zemědělství k přijetí vy-
hlášky ke stanovení podrobností o způsobu a 
rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku. 
Zákon ministerstvu neumožňuje, aby stanovoval 
podmínky pro výplatu kompenzačního příspěvku, 
včetně podmínek pro jeho odnětí či snížení. Pokud 
by bylo úmyslem zákonodárce upravit podmínky 
pro odnětí či zkrácení kompenzačního příspěvku v 
závislosti na jednání chovatele, muselo by se tak 
stát explicitně formou zákona. Pokud však 
zákonodárce tyto podmínky nestanovil a 
ministerstvo zmocnil toliko k úpravě způsobu a 
rozsahu poskytnutí příspěvku (nikoliv jeho 
snížení!), nemůže si nad rámec tohoto zmocnění 
ministerstvo vytvářet podmínky další. 
 
Ustanovení § 4 odst. 3 je nutné vypustit. 
 
K odůvodnění materiálu: 
K obecné části – bod 1 a 2 
Z odůvodnění je patrná nevole předkladatele k 
zákonu na ochranu zvířat proti týrání, který v § 29c 
zmocňuje ministerstvo k přijetí prováděcí právní 
úpravy. To je patrně i důvodem, proč předkladatel 

Akceptováno. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Odůvodnění bylo upraveno. 
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podrobně popisuje legislativní proces přijímání 
zákona na ochranu zvířat proti týrání – uvádí do-
konce seznam skupiny poslanců, kteří zákon 
navrhli, a dále se vyjadřuje rovněž ke stanovisku 
vlády k návrhu zákona. Předkladatel uvádí, že „tato 
úprava nestanoví jasný a aplikovatelný způsob 
odškodňování chovatelů kožešinových zvířat. 
Tento problém se pak dále přenáší na 
připravovaný prováděcí právní předpis, který může 
jen obtížně problematické zákonné zmocnění 
naplnit.“ A dále: „Ustanovení § 29c novelizovaného 
zákona na ochranu zvířat upravuje rozsah 
poskytování kompenzačního příspěvku tak 
limitujícím způsobem, že Ministerstvo zemědělství 
má zcela minimální možnost rozsah poskytování 
tohoto příspěvku ovlivnit.“ 
V bodě 2 odůvodnění předkladatel dále 
zpochybňuje ústavnost zákona na ochranu zvířat 
proti týrání, když odkazuje na dva nálezy 
Ústavního soudu a své názory shrnuje úvahou nad 
nelogičností právní úpravy:  „Z uvedeného tak lze 
dovodit, že stát nejprve snížil zisky chovatelů tím, 
že je nutil investovat do větších a lepších klecí, tím 
snížil jejich zisk, a nyní se navrhuje od tohoto zisku 
odvodit kompenzaci chovatelům ve chvíli, kdy tuto 
činnost zakáže úplně, poté, co chovatelé 
investovali do své podnikatelské budoucnosti.“ 
Aniž bychom chtěli rozporovat tvrzení 
předkladatele, je třeba zdůraznit, že zákon, resp. 
jeho ustanovení § 29c odst. 6, představuje právní 
základ pro odvozenou normotvorbu ministerstva 
(„po-drobnosti o způsobu a rozsahu poskytování 
kompenzačního příspěvku stanoví ministerstvo vy-
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hláškou"), přičemž meze podzákonné úpravy 
stanoví § 29c odst. 1 – 5 zákona. Ministerstvo tedy 
vyhlášku vydat musí a při tom se musí pohybovat v 
mezích zákonného zmocnění (secundum et intra 
legem). Přestože může ministerstvo mít k zákonu 
své výhrady, není oprávněno jej v odůvodnění k 
prováděcí vyhlášce jakkoliv zpochybňovat, hodnotit 
jeho racionalitu či snad ústavnost. Takový postup 
by zpochybňoval princip vázanosti ministerstva 
zákonem, což je jedna z podstatných náležitostí 
právního státu.  
Hodnocení zákona o ochraně zvířat proti týrání v 
bodech 1 – 2 odůvodnění tedy považujeme za ne-
vhodné. 
Za nadbytečné až matoucí je dále třeba považovat 
podrobné popisování legislativního procesu v 
návrhu vyhlášky (zejména pokud jde o jmenný 
seznam skupiny navrhujících poslanců). 
Ve smyslu výše uvedené připomínky považujeme 
za vhodné zdůvodnění v bodech 1 a 2 podstatně 
upravit a zestručnit. 
 
K obecné části – bod 1 
V bodě 1 předkladatel rovněž uvádí, že „novela 
zákona na ochranu zvířat upravuje oprávnění 
Ministerstva zemědělství poskytnout ze státního 
rozpočtu jednorázový finanční příspěvek.“ 
Podotýkáme, že použití slova „oprávnění“ je 
zavádějící. Zaprvé v souvislosti s činností orgánu 
státní správy je vhodné hovořit spíše o 
„pravomoci“, nežli o „oprávnění“, zadruhé 
předkladatel použitím slova „oprávnění“ nerozlišuje 
mezi kompenzačním příspěvkem podle § 29c odst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně.  
Slovo „oprávnění“ bude nahrazeno slovem „kompetence“. 
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3 věta první zákona, na který má žadatel právní 
nárok, a zbývajícími dvěma příspěvky (§ 29c odst. 
3 věta druhá zákona a § 29c odst. 4), na něž 
žadatel právní nárok nemá. 
 
Na místo slova „oprávnění“ je třeba používat slovo 
„pravomoc“. Pokud by se chtěl navrhovatel slovu 
„pravomoc“ vyhnout, lze použít obecné souvětí 
„poskytování kompenzačního příspěvku ze strany 
ministerstva“. 
 
Závěr: 
Návrh nezapracovává právo EU a po provedení 
odkazu na notifikační směrnici nebude ani s 
právem EU v rozporu. 
Návrh vyhlášky je třeba notifikovat Evropské 
komisi podle čl. 5 notifikační směrnice. 
 
Uvedené připomínky nad rámec slučitelnosti s 
právem EU je třeba zapracovat. 

Agrární komora České 
republiky 

  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  
Český statistický úřad Bez připomínek.  
Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad Bez připomínek.  
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zeměměřičský  
a katastrální 
Družstevní asociace 
ČR 

  

Energetický regulační 
úřad 

  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 

  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  
Sdružení místních 
samospráv ČR 

  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí 
České republiky 

  

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky  

  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou   
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normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví 
Sekretariát Rady 
hospodářské a sociální 
dohody 

  

Státní zemědělská a 
potravinářská inspekce 

Bez připomínek.  

Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

  

Česká akademie 
zemědělských věd 

  

Zemědělský svaz ČR   
Českomoravský svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

  

Státní veterinární 
správa 

K § 2 odstavci 4 písmenu c):  
Navrhujeme upravit znění textu „doklad vydaný 
krajskou veterinární správou potvrzující, že žadatel 
oznámil krajské veterinární správě ukončení 
podnikatelské činnosti podle § 5 odst. 2 
veterinárního zákona2), s uvedením data ukončení 
podnikatelské činnosti v oblasti chovu zvířat pro 
kožešiny“ 
  
takto:  
 

 
Akceptováno.  
Znění bude upraveno v souladu s připomínkou. V souladu 
s terminologií vyhlášky nebude užito slovo „chovatel“, ale 
slovo „žadatel“.  
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„oznámení chovatele o ukončení podnikatelské 
činnosti podle § 5 odst. 4 písm. a) veterinárního 
zákona2) s uvedením data ukončení podnikatelské 
činnosti v oblasti chovu zvířat pro kožešiny, 
potvrzené krajskou veterinární správou“.  
 
Nově navržené znění je v souladu s veterinárním 
zákonem a nezavádí vydání nového dokladu 
formou vyhlášky.  
 
Odkaz na § 5 odst. 2 veterinárního zákona je dále 
třeba nahradit odkazem na § 5 odst. 4 písm. a) 
zákona. Úprava odstavců v § 5 veterinárního 
zákona byla provedena zákonem č. 302/2017 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 některé související zákony, s účinností 
od 1. 11. 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Slova „§ 5 odst. 2 veterinárního zákona“ budou nahrazena 
slovy „§ 5 odst. 4 veterinárního zákona“.  
 

K § 2 odst. 7 písm. b): 
Upozorňujeme na skutečnost, že  dle § 28 zákona 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
přestupky podle tohoto zákona projednává obecní 
úřad obce s rozšířenou působností, s výjimkou 
přestupků podle § 27 odst. 1 písm. q) a podle § 27a 
odst. 1 písm. n), které projednává obec. Na území 
hlavního města Prahy projednávají přestupky podle 
tohoto zákona městské části hlavního města Prahy. 
Tedy by bylo vhodné do § 2 odst. 7 písm. b) návrhu 
vyhlášky doplnit výše uvedené příslušné. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
 

K § 3 odstavci 1:  
Věta první: Je třeba nahradit odkaz na § 5 odst. 2 
veterinárního zákona odkazem na § 5 odst. 4 písm. 

Akceptováno.  
Slova „§ 5 odst. 2 veterinárního zákona“ budou nahrazena 
slovy „§ 5 odst. 4 veterinárního zákona“.  
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a) veterinárního zákona - viz výše připomínka k § 2 
odstavci 4 písmenu c).  
 
Věta druhá: Upozorňujeme, že navrhovaný 
požadavek nepřímo novelizuje ustanovení § 5 odst. 
4 písm. a) veterinárního zákona. 

 
 
 
Věta druhá bude vypuštěna. Vzhledem k tomu, že vyhláška 
má nabýt účinnosti dne 1. 1. 2019, tedy měsíc před datem 
povinného ukončení chovu, není nutné, aby úprava uvedená 
ve druhé větě § 3 odst. 1 byla ve vyhlášce obsažena.  

K § 4 odstavci 1 a 3:  
Doporučujeme sjednotit označení kompenzačního 
příspěvku, který je v odstavci 1 označen jako 
příspěvek „uvedený v § 2 odstavci 3 písmeno d) 
bodu 3“ a v odstavci 3 je tentýž příspěvek označen 
jako příspěvek „podle § 29c odst. 4 zákona“. 

Akceptováno.  
Ve vyhlášce budou jednotlivé příspěvky označeny odkazem 
na příslušné ustanovení zákona na ochranu zvířat, tedy:  

- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty první 
zákona, 

- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty 
druhé zákona, 

- kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 4 zákona.  
 
Ustanovení § 4 odst. 1 vyhlášky bude vypuštěno na základě 
připomínek dalších připomínkových míst.  

Český svaz chovatelů, 
z. s. 

Český svaz chovatelů, z. s., jakožto subjekt 
sdružující veškeré chovatele masožravých 
kožešinových zvířat, touto cestou dává své 
připomínky, resp. stanovisko k textu vyhlášky o 
kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří 
provozují chov zvířat pro kožešiny. 
 
Český svaz chovatelů odmítá podobu vyhlášky jako 
celku, neboť ji nepovažuje za akt kompenzace 
hodný současného postavení zainteresovaných 
stran ve společnosti 21. století a je jen důsledkem 
neadekvátního přístupu zákonného procesu, který 
v tomto případě podlehl nezasvěcenému lobbismu. 
 
Český svaz chovatelů disponuje v současnosti 

Vysvětleno.  
Jak již bylo uvedeno v odůvodnění k vyhlášce, ustanovení 
§ 29c novelizovaného zákona na ochranu zvířat upravuje 
rozsah poskytování kompenzačního příspěvku tak limitujícím 
způsobem, že Ministerstvo zemědělství má zcela minimální 
možnost rozsah poskytování tohoto příspěvku ovlivnit. 
Ministerstvo zemědělství není oprávněno stanovit 
vyhláškou vyšší nebo jiné kompenzace, než které jsou 
upraveny zákonem.  
 
Připomínáme, že autoři novely zákona neměli za cíl 
formulovat návrh tak, aby chovatelům poskytl významné 
finanční náhrady. Z důvodové zprávy k poslaneckému návrhu 
zákona (sněmovní tisk č. 742) citujeme:  
„Podle souhrnné zprávy o chovu kožešinových zvířat v ČR, 
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komplexním materiálem, který hodlá 
prostřednictvím resortu zemědělství obnovit 
zákonodárný proces tak, aby byla přijata novela 
zákonného předpisu, která by mj. změnila postup 
v oblasti kompenzací. 

kterou v roce 2015 vypracovala Státní veterinární správa pro 
zemědělský výbor Poslanecké sněmovny, je v současné 
době v České republice registrováno pouhých 
9 podnikatelských subjektů, které chovají zvířata za účelem 
jejich usmrcení pro kožešiny (celkem zhruba 20 tisíc mláďat 
ročně). Podle údajů z Registru ekonomických subjektů nemá 
většina těchto podnikatelů žádné zaměstnance, pouze tři 
z nich jsou vedeni v kategorii 1 - 5 zaměstnanců. Díky 
přechodnému období do konce roku 2018 bude těmto 
několika zaměstnancům poskytnuta dostatečně dlouhá doba 
pro hledání jiného uplatnění na trhu práce. 
Vzhledem k malému rozsahu dotčeného podnikatelského 
segmentu nebude mít navrhovaná úprava žádný významný 
vliv na daňový příjem státního rozpočtu. Ministerstvu 
zemědělství je dáno k uvážení, zda a v jakém rozsahu 
poskytne ke zmírnění dopadů jednorázové finanční příspěvky 
chovatelům, kteří budou muset své chovy v přechodném 
období ukončit. V úvahu připadá především příspěvek ke 
krytí investičních nákladů, které někteří chovatelé vynaložili 
za účelem přizpůsobení svých chovů předpisům účinným od 
začátku roku 2014. Jak lze však dovodit ze zmíněné 
souhrnné zprávy Státní veterinární zprávy, tyto náklady se za 
celý segment pohybují v řádu jednotek milionů korun, přičemž 
lze předpokládat, že do konce přechodného období (pět let 
od účinnosti nových předpisů) budou tyto investice již z velké 
části navráceny. Celkový dopad na státní rozpočet a jiné 
veřejné rozpočty tak bude zcela zanedbatelný.“. 

Ústřední komise pro 
ochranu zvířat 

Bez připomínek.  

Komora veterinárních 
lékařů 

Bez připomínek.  

Norek s.r.o. Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům 
není pro nás v tomto znění jako celek přijatelná, 

Viz vypořádání připomínky Českého svazu chovatelů, z. s. 
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jelikož žádný z chovatelů nemá nárok dle této 
vyhlášky na odpovídající finanční příspěvek, který 
by zmírnil následky přijetí novely zákona č. 
255/2017 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 
(246/1992 Sb.) 

Marie Ducháčková S návrhem prováděcí vyhlášky o kompenzačním 
příspěvku nesouhlasím, pro chovatele je naprosto 
nepřijatelný. Neřeší majetkovou újmu, která vznikla 
okamžitým ukončením chovu kožešinových zvířat 
bez odpovídající kompenzace. Podle dané 
vyhlášky nemá žádný z chovatelů nárok na 
odpovídající kompenzační příspěvek. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná výše tohoto příspěvku v průměru 
ročního zisku vypočítaného z pěti určených let 
popírá Listinu základních práv a svobod čl. 11 odst. 
4 – „vyvlastnění nebo nucené omezení 
vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a 
to za náhradu“. 
 
Stanovená výše odškodnění zákonem je výsměch 
všem lidem, kteří mají odvahu v této společnosti 
podnikat. V našem případě po ukončení činnosti 
zůstane zařízení a majetek farmy, který je 
nepoužitý a neprodejný ve výši cca 10 mil.  Kč. 
Dále vznikne ztráta na ušlých příjmech. Stavební 
povolení nám ukládá uvést pozemek do původního 
stavu v případě ukončení chovu. Tyto náklady 
přesáhnou 1 mil. Kč. Navrhovaná náhrada podle 
návrhu změny zákona č. 246/1992 Sb. bez odpočtu 
zaplacené daně mé firmy činí 230 tis. Kč.  

Viz vypořádání připomínky Českého svazu chovatelů, z. s. 

Petr Hanzal S navrhovaným zněním vyhlášky nesouhlasím, Viz vypořádání připomínky Českého svazu chovatelů, z. s. 
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protože podle něho nemám nárok na odpovídající 
kompenzační příspěvek. 
Stejné stanovisko zastává i můj bratr Jan Hanzal, 
se kterým společně provozujeme farmu norků  
v Dolní Cerekvi. 

Břetislav Plachý Tato vyhláška je pro nás absolutně nepřijatelná. 
Jeden roční zisk se rovná 0 Kč, protože jsme 
veškeré příjmy investovali do farmy. 
Zasílám Vám pro Vaší informaci inventuru prodeje 
kůží firmou NAFA Toronto, Kanada. 
Tyto prostředky (příjmy) byly investovány do farmy 
a zařízení s tím spojeny. Tyto investice byly státem 
zmařeny. Kdyby nás stát nechal podnikat dalších 
10 let, tak i tyto příjmy by byly zmařeny. 
Ve všech zemích EU stát zemědělcům pomáhá, 
ale u nás se po 70ti letech zase znárodňuje a dělají 
se nové křivdy na nás chovatele. 
Doufáme, že se dohodneme na adekvátním 
mimosoudním vyrovnání. 
 
Děkuji. 
 
Plachý Břetislav 
Příjmy za rok 2012: 
Únor          16 794,48 € 
Červen       36 959,81 € 
Celkem      53 754,29 € ( 1 365 615 Kč ) 
 
Příjmy za rok 2013: 
Únor          25 267,24 € 
Červen       36 141,28 € 
Celkem      61 408,62 € ( 1 579 487 Kč) 
 

Viz vypořádání připomínky Českého svazu chovatelů, z. s. 
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Příjmy za rok 2014: 
 
Únor         12 345,23 € 
Květen      15 685,68 € 
Září             7 786,76 € 
Celkem     35 817,67 € ( 983 206 Kč) 
 
Příjmy za rok 2015: 
Únor             6 157,19 € 
Duben        15 440,20 € 
Červenec    28 189,11 € 
Celkem       49 786,5 € ( 1 355 128 Kč) 
 
Příjmy za rok 2016: 
Únor           2 648,45 € 
Duben         3 088,39 € 
Červen        5 990,02 € 
Celkem      11 725,86 € ( 320 759 Kč) 
 
Příjmy za kůže 5 let zpětně jsou dokladovány 
uzávěrkou firmou NAFA. 
Tyto příjmy byly investovány do nových nerezových 
klecí a strojů na zpracování kůží. 
Tato investice byla státem zmařena a veškeré 
klece a stroje jsou v celé EU neprodejné kvůli 
nemocem nebo nákaze. 
Veškeré údaje jsou dohledatelné v našem 
účetnictví a v účetnictví NAFA online. 
Státem zmařená investice činí 5 604 195 Kč. (za 
roky 2012-2016) 
1 roční průměr příjmu za kůže činí 1 120 839 Kč. 
Státem zmařené příjmy za 10 let činí 11 208 390 
Kč. 
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Státem zmařené příjmy a investice činí 16 812 
585 Kč. 

Jarmila Vaňková 
 

Je obecně známo, že ústavní pořádek České 
republiky, konkrétně v čl. 26 Listiny základních práv 
a svobod, zaručuje právo občana na získávání 
prostředků na své životní potřeby prací a dále i 
právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou 
činnost. Listina základních práva a svobod 
připouští možnost, zákonem stanovených 
podmínek a omezení pro výkon určitých činností, 
tak jak se to stalo zákonem č. 255/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
S ohledem na uvedené však nemohu souhlasit 
s navrhovaným znění odstavce 1 v § 4 navrhované 
vyhlášky, v něž se uvádí „Na poskytnutí 
kompenzačního příspěvku uvedeného v § 2 
odstavci 3 písm. d) bodu 3 není právní nárok.“. 
Je totiž zřejmé, že stát zákonem č. 255/2017 Sb., 
kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
omezil výkon mnou provozované činnosti tj. chov 
zvířat pro kožešiny, sice v rámci jednání 
dovoleného, avšak současně tak omezil i mi 
ústavním pořádkem garantované právo na 
podnikání. 
Tento zásah státu, který je svou povahou zásahem 
do kategorie „základních práv a svobod jednotlivce 
na podnikání“ by navrhovaným zněním odstavce 1 
v § 4 vyhlášky o kompenzačním příspěvku 
chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro 
kožešiny, představoval možnost státu uplatnit svou 
libovůli vůči občanovi i ve sféře majetkové tím, že 

Viz vypořádání připomínky Českého svazu chovatelů, z. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skutečnost, že na uvedený příspěvek není právní nárok, 
vyplývá ze znění zákona na ochranu zvířat. Na základě 
uplatněných připomínek bude ustanovení § 4 odst. 1 
z vyhlášky vypuštěno pro nadbytečnost. Nic to ale nemění na 
faktu, že na poskytnutí tohoto kompenzačního příspěvku není 
právní nárok. Viz slovo „může“ v § 29c odst. 4 zákona na 
ochranu zvířat. 
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by pouze na základě podzákonného předpisu, 
jakým je vyhláška, rozhodoval, zda kompenzační 
příplatek vyplatí, tedy zda na něj má občan, který je 
nyní zákonem omezen v podnikání v chovu zvířat 
pro kožešiny, vůbec nárok a zda mu příspěvek 
vyplatí. 
Z tohoto důvodu považuji navrhované znění 
odstavce 1 v § 4 vyhlášky za nedemokratické a 
diskriminační. 
Odvolávám se při tom i na stanoviska uvedená 
opakovaně v judikatuře Ústavního soudu, týkající 
se náhrady za omezení vlastnického práva, které 
lze aplikovat i na případ omezení práva na 
podnikání tak, jak se to stalo v případě omezení 
v podnikání v chovu zvířat pro kožešiny. 
Ústavní soud ve své judikatuře připustil, že mohou 
nastat situace, kdy sice dochází k omezení 
vlastnického práva, avšak za toto omezení je 
vlastníkovi potřeba poskytnout náhradu, když uvedl 
„Vyvlastněním či omezením vlastnického práva je 
třeba rozumět takové omezení, které vylučuje 
realizaci vlastnického práva buď zcela, nebo 
v rozsahu, který podstatnou měrou znemožňuje 
výkon vlastnického práva v některé z jeho složek“. 
Za znaky kvalifikovaného omezení vlastnického 
práva, jež nezbytně vyžaduje poskytnutí náhrady, 
Ústavní soud ve své rozhodovací činnosti výslovně 
označil omezení vlastnického práva jdoucí nad 
rámec povinností, které zákon obecně stanovuje 
pro všechny subjekty vlastnického práva za 
dodržení principu rovnosti. Druhou podmínkou, 
kterou v této souvislosti Ústavní soud připouští, je 
intenzita omezení vlastnického práva, jež může být 
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vyjádřena více faktory, a to především otázkou 
rozsahu samotného omezení, a dále trvání 
takového omezení, tedy zda jde o omezení 
dočasné nebo trvalé. 
Jak vyplývá z uvedeného, je nutno považovat 
povinnost uloženu zákonem č. 255/2017 Sb. 
ukončit chov zvířat pro kožešiny nejpozději do 31. 
12. 2019 za omezení podnikání každého chovatele 
zvířat pro kožešiny a těmto chovatelům náleží 
nárok na kompenzační příspěvek. 
S ohledem na uvedení navrhuji, aby navrhované 
znění odstavce 1 v § 4 vyhlášky bylo změněno 
následovně: 
„Na poskytnutí kompenzačního příspěvku 
uvedeného v § 2 odstavci 3 písmeno d) bodu 3 má 
nárok chovatel, který v rámci podnikatelské činnosti 
ukončí chov zvířat pro kožešiny nejpozději ke dni 
31. 12. 2019.“. 

 
 
V Praze dne 13. února 2019 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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