
IV. 
  

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

 
1. Důvod předložení a cíle 
  
1.1 Název 
  
Návrh vyhlášky o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro 
kožešiny. 
 
1.2 Definice problému 
 
Návrh vyhlášky se předkládá na základě novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, která byla provedena zákonem č. 255/2017 Sb., kterým se mění zákon 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
č. 255/2017 Sb. nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího  
po dni jeho vyhlášení, tedy dnem 1. 10. 2017.  
 
Tato novela zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), zakázala v České republice chov 
a usmrcování kožešinových zvířat, a to od 1. 2. 2019. Ustanovení § 5 odst. 7 zákona  
na ochranu zvířat po novele uvádí: „Zakazuje se chov a usmrcování zvířat výhradně nebo 
převážně za účelem získání kožešin.“ Ustanovení § 29c odst. 1 zákona na ochranu zvířat 
uvádí: „Provozuje-li chovatel ke dni nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona s vědomím 
krajské veterinární správy chov zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin 
(dále jen „chov zvířat pro kožešiny“), ukončí jej v souladu s dosavadními předpisy  
do 31. 1. 2019.“. 
 
Novela zákona na ochranu zvířat ukládá v § 29c odst. 6 Ministerstvu zemědělství stanovit 
vyhláškou podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Podle právní úpravy platné do 1. 10. 2017 nebyl chov a usmrcování kožešinových zvířat 
v České republice zakázán. Do 31. 1. 2019 se jedná o legální podnikání, které je pod 
dozorem krajských veterinárních správ. Zákon na ochranu zvířat a prováděcí právní předpisy 
k němu upravují podmínky pro kožešinová zvířata.  
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 
• chovatelé kožešinových zvířat (novelou zákona na ochranu zvířat je jim stanovena 

povinnost ukončit chov kožešinových zvířat do 31. 1. 2019), 
• subjekty, které kožešiny zpracovávají, distribuují nebo prodávají (ztratí dodavatele 

kožešin), 
• krajské veterinární správy (budou vydávat vyjádření potvrzující existenci  

a ukončení podnikatelské činnosti v oblasti chovu zvířat pro kožešiny, a vyjádření, zda 
byly chovateli uloženy sankce na úseku ochrany zvířat proti týrání), 

• soudní znalci v oboru ekonomika (budou vypracovávat znalecké posudky), 
• Ministerstvo zemědělství (bude provádět správní řízení o poskytnutí kompenzačního 

příspěvku). 
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1.5 Popis cílového stavu 
 
Cílem návrhu vyhlášky je stanovit podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování 
kompenzačního příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny. Cílem je 
tedy stanovit 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.  
 
Chovatelé, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny, jej musí v souladu s § 29c odst. 1 zákona 
na ochranu zvířat ukončit nejpozději do 31. 1. 2019. Podat žádost o poskytnutí 
kompenzačního příspěvku je podle vyhlášky možné nejpozději do 12 měsíců ode dne 
ukončení chovu zvířat pro kožešiny chovatelem. Z toho plyne, že všechny žádosti musí být 
podány nejpozději do 31. 1. 2020. Všechna správní řízení proběhnou tedy pravděpodobně 
nejpozději v roce 2020.  
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
Při zachování současného stavu nebude možné poskytnout chovatelům, kteří provozují chov 
zvířat pro kožešiny, kompenzační příspěvek.  
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně - technického řešení 
 
Při zvažování různých variant, které by mohly z obecného (regulatorně - technického) 
hlediska vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě 
návrhu vyhlášky. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit pouze 
legislativní formou.  
 
Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu 
variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. 
 
2.2 Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 („nulová“) 
 
Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu vyhlášky a nenaplnění zmocnění 
upraveného v zákoně na ochranu zvířat. Při zachování současného stavu nebude možné 
poskytnout chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny, kompenzační příspěvek. 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 
 
Varianta 2 („předložení návrhu vyhlášky“) 
 
Tato varianta předpokládá zpracování návrhu vyhlášky. Novela zákona na ochranu zvířat 
ukládá v § 29c odst. 6 Ministerstvu zemědělství stanovit vyhláškou podrobnosti o způsobu  
a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku. Tato varianta je tedy jedinou možností, 
jak naplnit zákonné zmocnění.  
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
Návrh vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty. Hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty plynou z novely zákona na ochranu zvířat, k jejímuž provedení je vyhláška 
vydávána.  
 
3.2 Náklady 
 
Náklady státního rozpočtu nelze predikovat, neboť předkladatelé poslaneckého návrhu 
novely zákona – sněmovního tisku 742 – se tímto nezabývali. Při určování výše 
kompenzačního příspěvku má Ministerstvo zemědělství podle novelizovaného 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 nestanoví, jakým způsobem má být k uvedeným faktorům přihlíženo. 
 
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. 
 
Během legislativního procesu byli Ministerstvem zemědělství osloveni všichni chovatelé 
kožešinových zvířat ohledně nákladů. Odpovědi se vrátily pouze od malé části dotázaných. 
Je na místě zdůraznit, že Ministerstvo zemědělství nemá kompetence tyto podklady žádat  
a shromažďovat a chovatelé dosud nemají žádnou povinnost je Ministerstvu zemědělství 
poskytovat. 
 
3.3 Přínosy 
 
Přínosem právní úpravy bude naplnění zákonného zmocnění a možnost poskytnout 
kompenzační příspěvek chovatelům, alespoň v rozsahu stanoveném zákonem na ochranu 
zvířat.  
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Varianta 1 („nulová“) 
 
Nulová varianta by byla v rozporu s § 29c zákona na ochranu zvířat, konkrétně se 
zmocněním obsaženým v tomto zákoně, navíc je morálně nepřijatelná. Tato varianta by 
neměla žádné náklady, neboť bez vyhlášky by nebylo možné chovatelům poskytnout 
kompenzační příspěvek. Tato varianta by neměla žádné přínosy.  
 
Varianta 2 („předložení návrhu vyhlášky“) 
 
Stanovení kompenzačního příspěvku v rozsahu zmocnění stanoveného zákonem je 
v současné době jediná možnost jak vyplatit postiženým chovatelům kompenzační příspěvek 
alespoň částečně pokrývající znehodnocení majetku a investic způsobené zákonem.  
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4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy předložení návrhu vyhlášky. 
Varianta 1 (nulová) s ohledem na skutečnosti uvedené výše není přijatelná. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona na ochranu zvířat vykonávají dozor nad dodržováním 
povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým a právnickým osobám krajské 
veterinární správy. V případě nedodržování stanovených povinností (chov nebo usmrcování 
kožešinových zvířat i přes zákaz) budou přestupky podle zákona na ochranu zvířat 
projednávat obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 
 
Vyhláška se bude vztahovat pouze na chovatele, kteří sami požádají o poskytnutí 
kompenzačního příspěvku. Pro chovatele kožešinových zvířat, kteří nepodají žádost 
o poskytnutí kompenzačního příspěvku, vyhláška žádné povinnosti nestanoví.  
 
Jelikož se vyhláška vztahuje pouze na řízení o žádosti, je její vynucování irelevantní.  
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum nového předpisu bude prováděn na základě sledování a pravidelného 
vyhodnocování průběhu správních řízení o poskytnutí kompenzačního příspěvku.  
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
Ministerstvo zemědělství nemá informace o tom, zda byly ze strany předkladatelů novely 
zákona prováděny konzultace ve vztahu ke schválenému znění novely zákona, případně se 
kterými subjekty.  
 
Ministerstvo zemědělství se účastnilo pouze jednání, na kterých se diskutovalo o nutnosti 
změn předloženého návrhu zákona a o formulacích odlišných variant tohoto návrhu.  
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
• MVDr. Jiří Kruml, Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, vedoucí oddělení 

ochrany zvířat, jiri.kruml@mze.cz, 221 812 234 
• JUDr. Jana Traplová, Ministerstvo zemědělství, odbor živočišných komodit, oddělení 

ochrany zvířat, jana.traplova@mze.cz, 221 812 346 
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