
IX. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství čj. 36757/2018-MZE-12152, ze dne 6. září 2018, s termínem dodání stanovisek do 5. října 2018, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

 Resort Připomínka Vypořádání 

1.  Ministerstvo 
dopravy 

1. K názvu zákona 
Nadpis zákona je třeba uvést do souladu s čl. 31 
legislativních pravidel vlády a zohlednit v něm  
i navrhovanou novelu zákona č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Akceptováno. 

2. K bodu 12 
§ 5j odst. 1 písm. d) navrhujeme uvést v tomto 
znění: 
„d) vyhledat v souvislosti s provedenou deratizací 
poraněná nebo jinak trpící zvířata, je-li to vzhledem 
k charakteru provedené deratizace možné, 
a zajistit jejich bezodkladné usmrcení.“ 
Odůvodnění: 
Vázat povinnost usmrcení poraněných zvířat na 
podmínku jejich dalšího přežívání spojeného 
s trvalým utrpením považujeme za nadbytečné a 
z hlediska ochrany poraněných zvířat i za 
nežádoucí. Z navržené dikce § 5j odst. 1 písm. d) 
již nyní vyplývá, že provedenou deratizací 
poraněná zvířata jsou vždy zvířaty trpícími a měla 

Neakceptováno. 
Navržené znění je moc přísné a v rozporu 
s požadavky ochrany zvířat. Zvíře může trpět, ale ne 
v takové míře, aby bylo nutno ho usmrtit. Jedná se o 
zbytečnou devastaci populací volně žijících 
živočichů.  
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by být proto bezodkladně usmrcena v každém 
případě.  
Ustanovení § 5j odst. 4 navrhujeme vypustit pro 
nadbytečnost. 

2.  Ministerstvo 
financí 
 
 

1. K bodu 7 
Navrhuje se slovo „dovoz“ vypustit a slovo 
„přemístění“ nahradit slovy „nebo jiný přesun“. Je 
zřejmé, že návrh sleduje za cíl zamezit veškerému 
přesunu dotčených zvířat na území České 
republiky. Pojem „přeprava“ je definován v § 3 
písm. z) jako „přesun živých zvířat v  dopravních 
prostředcích, včetně jejich nakládky, vykládky 
nebo překládky“.   
Pojem „přemístění“ není v dotčeném zákoně 
definován, lze však dovodit, že jde o jiný přesun 
zvířat než prostřednictvím dopravního prostředku. 
S ohledem na to se navrhuje ustanovení 
přeformulovat tak, aby nebyl zaváděn nový pojem, 
který dotčený zákon jinak nepoužívá. 
Pojem „dovoz“ je obecně užíván v souvislosti s 
výměnou zboží mezi Českou republikou a státy, 
které nejsou členy Evropské Unie, čemuž 
odpovídá formulace, kterou je upraveno omezení 
uvedené v § 10a dotčeného zákona. V  daném 
ustanovení lze však pojem „dovoz“ subsumovat 
pod obecné pojmy „přeprava nebo jiný přesun“. 
Současně je nutno upozornit na to, že vzhledem 
ke skutečnosti, že ani v  rámci zákona, ani v rámci 
navrhované novely není nikde provedena definice 
pojmu „dovoz“, by daný zákaz mohl být vykládán 
tak, že dopadá pouze na tzv. výměnu zboží ze 
třetích zemí a nevztahuje se na výměnu zboží se 
státy Evropské Unie. Pojem „dovoz“ se tak 
považuje za nutné vypustit nebo popř. nahradit v 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 4a odst. 2 bylo předmětem připomínek 
celé řady připomínkových míst. Ustanovení bylo 
z novely vypuštěno.  
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jiných ustanoveních významově širším pojmem, 
který bude subsumovat nejenom přesun zboží z 
nečlenského státu Evropské Unie, ale i dodání 
zboží z jiného členského státu Evropské Unie do 
České republiky. Stejně tak by významově širší 
pojem zahrnul situace, kdy by bylo zboží přes 
území České republiky pouze prováženo, tzv. 
tranzit. Zákaz „dovozu“ by se ani při značně 
extenzivním výkladu nemohl aplikovat na tranzit. 
Bližší vysvětlení může být provedeno v příslušné 
části důvodové zprávy. 
Tato připomínka je zásadní. 

2. K  bodu 10 
Navrhuje se slovo „dovoz“ nahradit slovy „přesun 
ze zahraničí na území České republiky“. 
Odůvodnění viz připomínka k Čl. I, bod 7.  
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno.  

3. K bodům 83 a 95 
Navrhuje se slovo „doveze“ nahradit slovy 
„přesune ze zahraničí na území České republiky“. 
V  rámci dané připomínky se sjednocuje text s 
navrhovaným novelizovaným textem souvisejícího 
ustanovení. 
Tato připomínka je zásadní.        

Akceptováno. 

4. K bodu 92, § 27 odst. 12 
V novelizovaném ustanovení se upravuje oblast 
pokut. Co se týká  výše pokut, považujeme 
stávající částky, které jsou od roku 2009 stále 
stejné, za nízké, a navrhujeme proto jejich 
zdvojnásobení s tím, že by bylo pro správní 
uvážení efektivnější stanovit minimální dolní 
hranici pokuty.   

Akceptováno jinak. 
V oblasti ochrany zvířat proti týrání není maximální 
výše pokut využívána ani v současné době. Zvyšovat 
pokuty jenom proto, že nebyly v posledních letech 
zvýšeny, nepovažujeme za dostatečný argument.  
Nesouhlasíme se stanovením spodní hranice, neboť 
porušení zákona na ochranu zvířat může dosahovat 
velmi rozdílné intenzity.  
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Tato připomínka je zásadní. Bylo doplněno, že za některé přestupky na úseku 
ochrany zvířat proti týrání nelze uložit správní trest 
napomenutí.  
Jedná se o totožnou skupinu přestupků, které se 
zapisují do evidence přestupků.  

5. K  bodu 127 
Upozorňujeme, že očekáváme, že prostředky z 
kapitoly Ministerstva zemědělství do obcí 
s rozšířenou působností budou odcházet jako 
běžná úhrada a  nikoli jako dotace.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Nebude se jednat o dotaci. 

6. K Důvodové zprávě 
      Je nutné, aby výdaje vzniklé s tímto návrhem 

zákona, které nejsou v Důvodové zprávě 
konkrétně vyčísleny, byly uhrazeny v rámci 
kapitoly Ministerstva zemědělství, a to bez 
požadavku na navýšení výdajů kapitoly 
Ministerstva zemědělství v souvislosti se 
zabezpečením této agendy v roce 2019 ani 
v letech střednědobého výhledu a  letech 
následujících.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Výdaje vzniklé s tímto návrhem zákona, které nejsou 
v důvodové zprávě k návrhu zákona ve znění 
zaslaném do meziresortního připomínkového řízení 
konkrétně vyčísleny, budou hrazeny v rámci kapitoly 
Ministerstva zemědělství. 
 
Ministerstvo financí neuvedlo, kterých konkrétních 
výdajů se požadavek týká. 

7. K návrhu zákona 
V souvislosti s tím, že se plánuje zvyšovat správní 
poplatky u obcí s rozšířenou působností, které 
tuto agendu zabezpečují, očekáváme, že v rámci 
zvýšených příjmů by si měly obce s rozšířenou 
působností část výdajů na agendu taktéž 
kompenzovat vyšším výběrem ze správních 
poplatků, což by mohlo vést k nižším nárokům na 
rozpočet kapitoly Ministerstva zemědělství.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Návrh neobsahuje žádné zvyšování správních 
poplatků u obcí s rozšířenou působností. Tyto obce 
vůbec žádné správní poplatky na úseku ochrany 
zvířat nevybírají.  
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8. K bodu 1 
Požaduje se tento novelizační bod a § 14a odst. 4 
zákona na ochranu zvířat proti týrání upravit tak, 
aby zvířata podle § 14a odst. 4 byla označena 
slovně a tento slovní popis byl namísto odkazu na 
konkrétní paragraf zákona na ochranu zvířat proti 
týrání použit v zákoně o  správních poplatcích. Za 
tím účelem je třeba šelmy podle § 14a odst. 4 
označit vhodným termínem, například použitím 
vhodného přívlastku. Alternativně je možné zvolit 
vhodný společný termín pro zvířata z řádu šelmy 
uvedené v příloze k  zákonu na ochranu zvířat 
proti týrání, a jejich křížence, a  zvířata z řádu 
primáti dohromady.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Byla zavedena legislativní zkratka „vybrané druhy 
šelem“ a „lidoopi“. 

9. K  části první, Čl. I, úvodní věta 
Za slova „č. 302/2017 Sb.“ se doporučuje vložit 
čárku.   

Akceptováno. 

10. K bodu 7 
Doporučuje se přeformulovat odstavec 2 
následovně: „(2) Zakazuje se dovoz, přeprava 
nebo přemístění nově narozeného zvířete, na 
kterém byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 
písm. g), ze zahraničí na území České republiky.“  

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 4a odst. 2 bylo předmětem připomínek 
celé řady připomínkových míst. Ustanovení bylo 
z novely vypuštěno.  

11. K bodu 12 
Navrhuje se vypustit dvojtečku před výčtem metod 
usmrcení v odstavci 3.  

Neakceptováno. 

12. K bodu 18 
Doporučuje se  slovo „bod“ vyjádřit slovem „bodě“.    

Akceptováno. 

13. K bodu 19 
Doporučuje se slova „odstavce 3 doplňuje“ 

Akceptováno. 
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nahradit slovy „odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se“.    

14. K bodu 23 
Doporučuje se na konci nově vkládaného § 12g 
doplnit uvozovky nahoře.   

Akceptováno. 

15. K  bodu 25 
Za slovním spojením „způsobilost k právním 
úkonům omezena“ se doporučuje vynechat 
podruhé se vyskytující slovo „se“.   

Akceptováno. 

16. K bodu 27 
Slova „vztahující se k provozu zařízení“ nejsou 
promítnuta v platném znění tohoto ustanovení. 
Doporučuje se upravit platné znění tak, aby bylo v 
souladu s materiálem.    

Akceptováno jinak. 
Zmíněný text byl z ustanovení vypuštěn. 

17. K bodu 35 
Doporučuje se odstavec 4 uvést jako samostatný 
paragraf a následující paragraf přečíslovat. Dále 
viz připomínka k bodu 36. Před samotným výčtem 
zákazů se doporučuje neuvádět čárku. Druhou 
část věty v ust. písmene e) se doporučuje 
přeformulovat na: „s výjimkou veterinárního 
lékaře, a osoby provádějící odchyt a přepravu 
zvířat“.      

Akceptováno částečně.  
Samostatné ustanovení by bylo nesystematické. 
Jedná se o stanovení zákazů a zákazy ve vztahu 
k volně žijícím zvířatům jsou uvedeny v § 14a.  
Jedná se o text písmene a), nikoliv e), jak je uvedeno 
v připomínce. Text byl přeformulován.  

18. K bodu 36 
Doporučuje se zvážit, zda by nebylo na místě 
přehodit ustanovení § 14c a § 14b a současně tak 
přejmenovat § 14c, neboť obsah tohoto 
ustanovení se vztahuje pouze k § 14a odst. 4 – 
ochrana zvířat z řádu šelmy (Carnivora) a jejich 
kříženců a zvířat z řádu primáti (Primates). Dále 
se upozorňuje na nadměrný počet odstavců, 

Akceptováno. 
Ustanovení § 14c bude rozděleno do dvou 
ustanovení.  
§ 14c - Ochrana vybraných druhů šelem a lidoopů    
Obsahem § 14c budou dosavadní odstavce 1, 2, 7 
a část odstavce 8 (zmocnění pro stanovení 
podmínek pro chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4, 
vybavení a minimální velikost prostor pro zvířata 
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kterých by dle č. 39 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády nemělo být více jak 6.  
 
 
 
 
 
 
Totéž platí pro body 80, 92-94, 104-112. 

uvedená v § 14a odst. 4).  
§ 14d – Kurz k péči o vybrané druhy šelem a lidoopy 
Obsahem ustanovení budou dosavadní odstavce 4, 
5, 6 a část odstavce 8 (bez závěru, který bude 
v § 14c).  
Dosavadní odstavec 3 bude obsažen v přechodných 
ustanoveních. 
 
Neakceptováno. 
Čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády je pouze 
doporučením. V ustanoveních o přestupcích 
nepovažujeme dělení paragrafů za vhodné. 

19. K bodu 36 
Doporučuje se § 14c odst. 3 vypustit, neboť je 
jednak materiálně přechodným ustanovením, 
které do textu zákona na ochranu zvířat proti 
týrání nepatří a patří do přechodných ustanovení 
novely (ostatně slova „ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona“ přímo v novelizovaném zákoně 
nedávají smysl), a jednak je v konfliktu 
s  přechodným ustanovením v Čl. II, bodu 2.  

Akceptováno.  
Obsah odstavce 3 byl promítnut do přechodných 
ustanovení.  
 

20. K bodu 42 
Doporučuje se slovo „písmeno d)“ nahradit slovem 
„písm. d)“.  

Akceptováno. 

21. K bodu 43 
Doporučuje se nahradit čárku za slovem 
„kvalifikaci“ tečkou a následující větu začít velkým 
počátečním písmenem.  

Akceptováno. 

22. K bodu 70 
Doporučuje se, aby nově doplněná věta byla 
uvedena jako samostatný odstavec a následující 
odstavce přečíslovat.  

Neakceptováno.  
Ke změně nevidíme důvod. Vyžádalo by si to další 
změny v zákoně, kde je odkazováno na toto 
ustanovení. Např. v § 16e odst. 5. 
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23. K bodu 79 
Do nově vložené části věty  se doporučuje vložit 
předložku „ve“ za slova: „…částku 30 000 Kč “.   

Akceptováno. 

24. K bodu 93 
Doporučuje se vložit sloveso „uložit“ před slova: 
„propadnutí zvířete“. Totéž platí pro bod 111.   

Neakceptováno. 

25. K bodu 118 
Slova „které zní“ se doporučuje vyjádřit slovy 
„které znějí“.   

Akceptováno. 

26. K bodu 120 
Doporučuje se přehodit slovosled a namísto 
„poslední věta“ uvést: „věta poslední“.   

Akceptováno. 

27. K bodu 121 
Text "písmeno e)"  se doporučuje nahradit textem 
"písm. e)".    

Akceptováno. 

28. K bodu 127 
Navrhuje se rozdělit § 28d na dvě samostatná 
paragrafová znění (počínají odstavcem 6). 

Neakceptováno. 
Po provedených změnách se snížil počet odstavců. 

29. K bodu 128 
Za text „§15d odst. 7“ se doporučuje vložit slovo 
„se“.   

Akceptováno. 

30. K části druhé 
V návrhu zákona se doporučuje doplnit přechodné 
ustanovení k části druhé, které zní:  "Bylo-li řízení 
ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se 
poplatek podle dosavadních právních předpisů, 
a  to i v případech, kdy se poplatek stane 
splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona."   

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBAMCXGNN)



 
 

9 
 

31. K Důvodové zprávě, Zvláštní část, část druhá 
Doporučuje se doplnit důvodovou zprávu o 
zdůvodnění úpravy položky 74, která spočívá v 
rozdělení na písmena a) a b), což reaguje na nové 
ustanovení § 14a odst. 4 zákona na ochranu 
zvířat.    

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

32. K Důvodové zprávě, Zvláštní část, část druhá 
Doporučuje se doplnit zdůvodnění úpravy položky 
75, do které se vkládá nové písmeno b), jímž se 
nově zpoplatňuje vydání rozhodnutí o schválení 
projektu pokusů podle § 16a a násl.     

Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 

33. K návrhu zákona, část druhá, Čl. IV, 
novelizační bod 3 
Nadpis "Položka 75" je třeba zarovnat vlevo.  

Akceptováno. 

34. K návrhu zákona, části druhé, Čl. IV 
V novelizačních bodech 1 a 2 se doporučuje 
vypustit text „části V“ a  v novelizačním bodě 3 se 
doporučuje vypustit text „V  části V" a slovo 
„položka“ nahradit slovem „Položka“.  

Akceptováno. 

35. K návrhu zákona, části druhé, Čl. IV,  
bodům 1 a 2 
Odkazy na poznámky pod čarou je třeba odstranit, 
neboť poznámky pod čarou nemají normativní 
charakter, samostatně se zpravidla nenovelizují a 
v moderní legislativě (novelách nebo zcela nových 
zákonech) upravujících daně, poplatky a jiná 
obdobná peněžitá plnění se z těchto důvodů 
nepoužívají. V těchto ustanoveních jsou navíc 
zřejmě nadbytečné, protože uvedená rozhodnutí 
budou v právním řádu upravena pouze jednou. V 
případech, kdy je třeba upřesnit, v jakém předpise 
má být určitý pojem nalezen, se pak používá 

Neakceptováno. 
Odkazy na poznámky pod čarou nebyly novelizovány 
samostatně, ale spolu s dotčenými ustanoveními. 
Obdobně jsou použity i u ostatních předpisů MZe. 
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normativní odkaz (např. „podle zákona 
upravujícího…“ nebo „podle zákona o…“).  

36. K části druhé, Změna zákona o správních 
poplatcích, Čl. IV 
Úvodní větu je třeba s ohledem na více 
novelizačních bodů uvést v tomto znění: 
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění zákona č.  217/2005 Sb., 
zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., 
zákona č. 553/2005 Sb., zákona č 48/2006 Sb., 
zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., 
zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., 
zákona č.  112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., 
zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., 
zákona č. 226/2006 Sb., zákona č.  227/2006 Sb., 
zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., 
zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., 
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., 
zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 
zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., 
zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., 
zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., 
zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., 
zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., 
zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., 
zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 
zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., 

Akceptováno. 
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zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., 
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., 
zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., 
zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., 
zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., 
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., 
zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., 
zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., 
zákona 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., 
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., 
zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., 
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., 
zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., 
zákon č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., 
zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., 
zákona č, 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., 
zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., 
zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., 
zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., 
zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., 
zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., 
zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., 
zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., 
zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., 
zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., 
zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., 
zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., 
zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., 
zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., 
zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., 
zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., 
zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., 
zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., 
zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., 
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zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., 
zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., 
zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., 
zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., 
zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., 
zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., 
zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., 
zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., 
zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., 
zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., 
zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., 
zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., 
zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb., 
zákona č. 199/2017 Sb., zákona č.202/2017 Sb., 
zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., 
zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., 
zákona č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., 
zákona č 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., 
zákona č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., 
zákona č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., 
zákona č. 90/2018 Sb., zákona č.171/2018 Sb., 
zákona č. 193/2018 Sb., a zákona …/2018 Sb., se 
mění takto:“. 

3.  Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

4.  Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

5.  Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

6.  Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

1.  K názvu návrhu zákona  
Doporučujeme doplnit název o zákon  

Akceptováno. 
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č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, vzhledem k jeho navrhované 
změně.  

2.  K části 1. bodu 36 § 14c odst. 7 
Mezi údaje vedené v evidenci o chovaném zvířeti 
doporučujeme doplnit datum jeho úhynu, a to 
i vzhledem ke způsobu stanovení povinné doby pro 
uchovávání této evidence.  

Akceptováno. 

7.  Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu 
 
 

1. K bodu 19 návrhu zákona  
Doporučujeme za slovo „3“ vložit slova „tečka 
nahrazuje čárkou a“ a za slovo „doplňuje“ vložit 
slovo „se“.  

Akceptováno. 

2. K bodu 28 - § 13 odst. 10  
Doporučujeme za slovo „obsahující“ vložit slova 
„údaje o“, slovo „druh“ nahradit slovem „druhu“, 
slovo „datum“ nahradit slovem „datu“ a slovo 
„popis“ nahradit slovem „popisu“, a to především z 
lingvistických důvodů. Obdobně doporučujeme 
provést stejné úpravy v § 13 odst. 10 platného 
znění zákona s vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno. 

3. K bodu 79  - § 25 odst. 6  
Doporučujeme za slovo „Kč“ vložit slovo „ve“. 
Obdobně doporučujeme provést stejné úpravy  
v § 25 odst. 6 platného znění zákona  
s vyznačením navrhovaných změn. 

Akceptováno. 

4. K § 16b odst. 6 
Navrhujeme doplnit nový odstavec 6, který zní: 
„(6) Hodnocení projektu pokusů se provádí také 
v případě změny projektu pokusů.". 
Upozorňujeme, že projekt pokusů, u kterého 
v průběhu provádění došlo ke změně, která byla 

Akceptováno. 
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ohlášena příslušnému státnímu orgánu, musí dojít 
k opětovnému hodnocení projektu pokusů. 

5. K názvu zákona 
Vzhledem k tomu, že předmětem návrhu zákona 
je i změna zákona o správních poplatcích, 
doporučujeme v tomto smyslu upravit i název 
zákona a v návaznosti na to pak i jeho název 
uváděný v ostatních částech materiálu (v návrhu 
usnesení vlády ČR, předkládací zprávě ad.). 

Akceptováno.  

6. K bodu 1 
Upozorňujeme, že z důvodové zprávy k návrhu 
zákona vyplývá, že dochází k adaptaci zákona na 
nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014, avšak toto 
nařízení není uvedeno v taxativním výčtu přímo 
použitelných předpisů EU v poznámce pod čarou 
č. 1a. 

Akceptováno jinak.  
Na základě připomínky Ministerstva životního 
prostředí bude z textu zákona i z důvodové zprávy 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci 
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů vypuštěno. 

7. K § 3 zákona nad rámec návrhu 
V písmenu d), které obsahuje definici pojmu 
„hospodářské zvíře“, jsou demonstrativním výčtem 
uváděna zvířata, která jsou za hospodářské zvíře 
považována (např. skot, prasata, kozy ad.). S 
ohledem na takto volně koncipovanou definici 
hospodářských zvířat dáváme ke zvážení, zda 
nedoplnit uvedený pozitivní výčet negativním 
výčtem zvířat, která hospodářským zvířetem být 
nemohou, neboť jsou s ohledem na historické 
společensko-kulturní tradice ČR považována za 
společníky a pomocníky člověka (zejména psi a 
kočky). 
 
 
 

Neakceptováno. 
Zákon na ochranu zvířat člení zvířata do jednotlivých 
kategorií podle účelu chovu. Psi a kočky mohou být 
chováni za různým účelem. Samozřejmě, že velká 
část psů a koček jsou zvířaty v zájmovém chovu, 
neboť slouží jako společník člověka. Na druhou 
stranu je ale nutné upozornit, že navržená změna by 
znemožnila např. použití psů jako psů služebních 
(Armáda ČR, Policie ČR, obecní policie, Celní 
správa) nebo za účelem provádění pokusů. Služební 
pes ani pes pokusný neslouží jako společník člověka 
a tudíž se nejedná o zvířata v zájmových chovech. 
Co se týče služebních psů, tak zvířata, která slouží 
pro práci, jsou právě zvířaty hospodářskými. 
Upozorňujeme, že služební psi se nepovažují v rámci 
hospodářských zvířat za zvířata v intenzivních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBAMCXGNN)



 
 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 

chovech, ani za zvířata jatečná. Považovat 
služebního psa za zvíře hospodářské tedy není 
neetické.  
Výše uvedené platí rovněž pro psy ovčácké 
a pastevecké a pro psy strážních agentur. 
Hospodářským zvířetem se podle platné definice 
může stát kterékoliv zvíře bez ohledu na 
společensko-kulturní tradice ČR. 

8. K bodu 7 
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější 
obsah poslední věty přenést do přechodných 
ustanovení návrhu zákona. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 4a odst. 2 bylo předmětem připomínek 
celé řady připomínkových míst. Ustanovení bylo 
z novely vypuštěno.  

9. K bodu 16 a 17 
Z návrhu zákona vyplývá, že bude vydán 
prováděcí právní předpis, kterým budou stanoveny 
podmínky pro rozmnožování psů a koček, jež musí 
dodržovat každý chovatel. Upozorňujeme, že v 
případě nového prováděcího právního předpisu by 
přílohou materiálu měl být návrh tohoto předpisu 
nebo alespoň jeho teze, pokud má tento právní 
předpis nabýt účinnosti současně s návrhem 
zákona (viz čl. 10 odst. 5 Legislativních pravidel 
vlády). Dále doporučujeme zvážit, zda by nebylo 
vhodné základní požadavky stanovit přímo 
zákonem (např. požadavek určitého vybavení, 
minimální velikosti prostor apod.) a teprve bližší 
podrobnosti upravit prováděcím právním 
předpisem. Rovněž je třeba posoudit, zda zúžení 
stanovení podmínek pouze na rozmnožování, 
nikoliv i na chov těchto zvířat (aniž by bylo 
prokázáno jejich rozmnožování) nedojde ke 
snížení možnosti ochrany těchto zvířat. 

Vysvětleno.  
Nebude vydán nový právní předpis. Bude dál platit 
stávající vyhláška. Jedná se o vyhlášku č. 21/2013 
Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček.  
Tato vyhláška bude novelizována. Případné rozpory 
budou odstraněny novelou vyhlášky. 
Ustanovení § 7a bylo nově naformulováno, a to 
včetně základních povinností chovatelů. 
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10. K bodu 18 
Navrhujeme zvážit, zda vložením slova „adresa“ 
do textu zákona bude naplněn záměr 
předkladatele, aby bylo vždy přesně určeno místo 
veřejného vystoupení, a zda by nebylo vhodnější 
údaje adresy blíže vymezit např. v závorce za 
slovem „adresa“ nebo odkazem na zákon č. 
111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Akceptováno. 
Ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) bod 1 bylo upraveno 
a bude znít takto: 
„a) adresu místa nebo jiné přesné označení místa 
konání a datum konání,“. 

11. K bodu 21 
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že nová 
podmínka týkající se celoročního vazného ustájení 
se má vztahovat pouze na nově postavené či 
rekonstruované stavby pro zvířata. Doporučujeme 
zvážit, zda takto naformulované ustanovení 
nebude v praxi působit potíže a zda by nebylo 
vhodnější část ustanovení týkající se účinků jen na 
nově zřizované nebo rekonstruované stavby 
přenést do přechodného ustanovení návrhu 
zákona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno.  
Právní úprava byla zvážena a je považována za 
nejvhodnější řešení situace. Tato formulace byla 
doplněna na základě připomínek uplatněných ve 
vnitřním připomínkovém řízení Ústřední komisí pro 
ochranu zvířat.  
Ústřední komise pro ochranu zvířat požadovala úplný 
zákaz vazného ustájení, nedoložila však, kolika 
chovu a chovatelů by se právní úprava dotkla, a jaké 
by byly náklady. Jako nejvhodnější se proto jeví 
nestavět nové stáje s vazným ustájením a při 
rekonstrukci investovat do jiné technologie.  
Do přechodného ustanovení se text přesouvat 
nebude.  
Obdobným způsobem jsou požadavky na nové 
a nově budované stáje formulovány ve vyhlášce 
č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro 
ochranu hospodářských zvířat, která je prováděcím 
právním předpisem v oblasti ochrany hospodářských 
zvířat. 

12. K bodu 23 
V odstavci 1 doporučujeme čárku za slovem 
„chovu“ zrušit.  
 

Akceptováno.  
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Dále upozorňujeme, že se novým ustanovením § 
12g odst. 3 zavádí povinnost Ministerstva 
zemědělství vydat prováděcí právní předpis 
upravující minimální standardy pro chov zvířat, 
proto je třeba do materiálu doplnit i návrh tohoto 
předpisu, má-li být nově vydán a zároveň nabýt 
účinnosti spolu s návrhem zákona (viz naše 
připomínka k bodu 16). 

Vysvětleno.  
Nebude vydán nový právní předpis. Bude dál platit 
stávající vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních 
standardech pro ochranu hospodářských zvířat.  

13. K bodu 25 
V souvislosti s úpravou § 13 odst. 4 upozorňujeme 
na praxi některých soudů, které v souvislosti s 
novou právní úpravou zavedenou zákonem č. 
89/2012 Sb. ponechávají osobám, které měly před 
nabytím účinnosti tohoto zákona omezenou 
způsobilost k právním úkonům a jejich stav se 
přitom nezměnil, plnou svéprávnost, aby nebylo 
nutné omezení svéprávnosti v zákonem stanovené 
lhůtě přezkoumávat, ale přesto těmto osobám 
ustanovují opatrovníky, bez jejichž souhlasu 
nemohou osoby činit právně závazné úkony.  

Informace vzata na vědomí. 

14. K bodu 26 
Doporučujeme zvážit vhodnost a nezbytnost 
uvedení slov „v příloze“ v nově doplňovaných 
písmenech e) a f). 

Neakceptováno.  
Slova „v příloze“ zůstanou v textu zákona. Musí být 
jasné, že se nejedná o kolonku ve formuláři, který 
upravuje vyhláška, ale o samostatnou přílohu.  

15. K § 13a odst. 2 nad rámec návrhu 
Za slovo „provozování“ doporučujeme vložit slovo 
„živnosti“ /viz § 58 odst. 2 nebo 3 zákona č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů/. 

Akceptováno. 

16. K bodu 31 
Doporučujeme zvážit, zda nově zaváděný zákaz 

Neakceptováno. 
Problematika prodeje zvířat v tržnicích a na tržištích 
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prodeje psů, koček a primátů v obchodech se 
zvířaty pokrývá i případně prováděný prodej mimo 
tzv. kamenné provozovny, např. na tržnicích. 

už je upravena jinými právními předpisy.  
Ustanovení § 25 veterinárního zákona upravuje 
„Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na 
tržištích, prodej živočišných produktů určených ke 
krmení zvířat“.  
Ustanovení § 25 odst. 5 písm. b) veterinárního 
zákona uvádí: „Prováděcí právní předpis stanoví, 
která zvířata lze prodávat v tržnicích a na 
tržištích.“ 
Ustanovení § 46 písm. a) veterinárního zákona 
uvádí: „Obec schvaluje místa, na nichž lze konat trhy 
určené k prodeji zvířat a živočišných produktů 
(tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek 
místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje 
konání těchto trhů a svodů. Na území hlavního 
města Prahy schvalují tato místa a povolují konání 
těchto trhů a svodů městské části hlavního města 
Prahy.“ 
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních 
a hygienických požadavcích na živočišné produkty, 
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství, v ustanovení § 6 upravuje 
pravidla pro prodej zvířat na tržnicích a tržištích. 
Z § 6 odst. 1 této vyhlášky citujeme: „V tržnici nebo 
na tržišti je možno prodávat jen živá selata, jehňata a 
kůzlata o živé hmotnosti do 15 kg, drůbež patřící do 
rodů kur, krůta, perlička, kachna a husa, holuby, 
králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu s výjimkou 
zvířat nebezpečných druhů5), jestliže jsou tato 
zvířata uvedena v tržním řádu a 
a) jsou určena k dalšímu chovu, nebo 
b) produkty získané z těchto zvířat s výjimkou zvířat 
v zájmovém chovu jsou určeny ke spotřebě 
v domácnosti spotřebitele. 
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17. K bodu 32 
Za slovo „a“ doporučujeme vložit slova „ve větě 
druhé se“ a slovo „se“ zrušit.  

Neakceptováno. 
Text se vyskytuje v ustanovení pouze jednou, 
z tohoto důvodu není nutná bližší konkretizace. 

18. K bodu 35 
Doporučujeme zvážit vhodnost použití termínu 
„venčení“, zejména s ohledem na to, zda tento 
pojem nemůže vést v praxi k výkladovým 
pochybnostem a obcházení zákona. 
Doporučujeme jeho význam objasnit alespoň v 
důvodové zprávě. 

Akceptováno. 
Byla doplněna důvodová zpráva. 

19. K bodu 36 
V odst. 1 písm. c) navrhujeme čárku za slovy 
„podle odstavce 4“ zrušit.  
 
Dále shodně jako v naší připomínce k bodům 16 a 
23 upozorňujeme na požadavek vyplývající z 
Legislativních pravidel vlády týkající se nově 
vydávaného prováděcího právního předpisu. 

Vysvětleno. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
 
 
Vysvětleno. 
Co se týče obsahu kurzu, vzoru potvrzení o účasti na 
tomto kurzu, rozsahu odborných znalostí nezbytných 
pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata 
uvedená v § 14a odst. 4, požadavků na zkušebního 
komisaře, požadavků na nejvyšší dosažené vzdělání 
a praxi lektorů od ukončení nejvyššího dosaženého 
vzdělání, průběhu zkoušky a vzoru osvědčení, bude 
se jednat o novelu vyhlášky č. 22/2013 Sb., 
o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání.  
 
K návrhu novely zákona bude přiložen návrh nové 
vyhlášky o ochraně vybraných druhů šelem při 
chovu. Tato vyhláška bude upravovat podmínky pro 
chov zvířat uvedených v § 14a odst. 4, vybavení 
a minimální velikost prostor pro zvířata uvedená 
v § 14a odst. 4.  
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20. K bodu 44 
Text nově vkládaného odstavce doporučujeme z 
důvodu větší srozumitelnosti rozdělit do několika 
vět, a to např. tak, že se za slovem „dohled“ čárka 
nahradí tečkou a slovo „pracovník“ se nahradí 
slovem „Pracovník“. 

Akceptováno. 

21. K bodu 79 
Doporučujeme zvážit správnost doplňovaného 
textu týkajícího se stanovení výše účelně 
vynaložených nákladů. 

Vysvětleno.  
Částka 30 000 Kč je tam správně. Dosud se hradila 
částka od nuly výše, nově se bude hradit od 
30 000 Kč výše.  

22. K bodu 127 
Doporučujeme zvážit, zda podmínka nesplnění 
úhrady ani v exekuci nebude na překážku včasné 
výplaty náhrady vynaložených nákladů obci, 
pakliže přihlédneme k délce exekučního řízení, jež 
může probíhat i několik let. 

Vysvětleno.  
Nejedná se o to, aby exekuční řízení bylo ukončeno, 
ale aby se obecní úřad obce s rozšířenou působností 
alespoň pokusil uvedené prostředky exekučně 
vymoci. Cílem je, aby se obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností neobracely se svými 
finančními požadavky automaticky rovnou na 
Ministerstvo zemědělství, aniž by se obrátily na 
exekutora.  
Budou doplněna ustanovení § 28d odst. 1 a odst. 2.  
Na konec § 28d odst. 1 bude doplněno: „Žádost se 
podává ministerstvu vždy nejpozději do 3 měsíců od 
doby, kdy vynaložené a obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností uhrazené náklady přesáhly 
částku 200 000 Kč.“ 
Na konec § 28d odst. 2 bude doplněno: „Žádost se 
podává ministerstvu vždy nejpozději do 3 měsíců od 
doby, kdy obecní úřad obce s rozšířenou působností 
obdržel informaci exekutora o důvodech 
neúspěšnosti exekuce, nejpozději však do dvou let 
od zahájení neúspěšné exekuce.“ 
Do důvodové zprávy bylo doplněno: 
U předběžné náhradní péče podle § 28c zákona na 
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ochranu zvířat není k dispozici rozhodnutí ve věci 
přestupku nebo rozhodnutí ve věci nákladů 
spojených s předběžnou náhradní péčí, které by bylo 
vykonatelné a exekučně vymahatelné. U předběžné 
náhradní péče nelze jednoznačně časově stanovit 
délku jejího trvání. Předběžná náhradní péče trvá po 
dobu, kdy se vede správní řízení ve věci přestupku. 
V případě přestupkového řízení je na správním 
orgánu, aby řízení vedl tak, aby nedocházelo 
k průtahům v tomto řízení na straně obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností a ke zbytečnému 
navyšování nákladů na péči o zvířata. Může však 
docházet k průtahům ve správním řízení 
způsobeným účastníky tohoto řízení.  
V případě zvláštního opatření podle § 28a zákona na 
ochranu zvířat je již vydáno meritorní rozhodnutí 
(rozhodnutí ve věci) ve vztahu k nákladům 
vynaloženým na zajištění zvláštního opatření, které 
je vykonatelné a vymahatelné.  
Z § 28a odst. 6 zákona na ochranu zvířat ve znění 
připravované novely citujeme: „O nákladech podle 
odstavců 3 a 4 rozhoduje obecní úřad obce s 
rozšířenou působností ve správním řízení. Pokud 
osoba, jejíž zvíře bylo umístěno do náhradní péče, 
neuhradí náklady podle věty první do 3 měsíců ode 
dne oznámení rozhodnutí o nákladech, a zvíře je 
vlastnictvím této osoby, může obecní úřad obce s 
rozšířenou působností rozhodnout, že se zvíře stává 
vlastnictvím státu. Na tuto skutečnost musí být 
vlastník v rozhodnutí o nákladech výslovně 
upozorněn. Stát zabezpečí péči o takové zvíře. 
Pokud osoba, jíž chované zvíře bylo umístěno do 
náhradní péče, neuhradí náklady podle věty první do 
3 měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o nákladech, 
a zvíře není vlastnictvím této osoby, může obecní 
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úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout o 
zabrání týraného zvířete postupem podle § 27c odst. 
3 až 5.“ 
U zvláštního opatření je vzhledem k výše 
uvedenému doba, kdy je obecní úřad obce 
s rozšířenou působností nucen vynakládat náklady 
místo chovatele, který je nehradí, omezena dobou 3 
měsíců ode dne oznámení rozhodnutí o nákladech. 
Náklady na zvláštní opatření by tam měly být 
z hlediska jejich výše zpravidla nižší než u 
předběžné náhradní péče a z hlediska časového se 
bude jednat o kratší dobu.  
Zatímco u předběžné náhradní péče nelze náklady 
v průběhu jejího trvání vymáhat exekučně, u 
zvláštního opatření lze náklady na jeho zajištění 
vymáhat na základě vydaného rozhodnutí podle § 
28a odst. 6. Není cílem právní úpravy to, aby se 
obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti obracely 
rovnou na Ministerstvo zemědělství, aniž by se 
pokusily náklady vymoci v rámci exekuce (výkonu 
rozhodnutí). Nejedná se o to, aby exekuční řízení 
bylo ukončeno, ale aby se obecní úřad obce 
s rozšířenou působností alespoň pokusil uvedené 
prostředky exekučně vymoci. Jsme si vědomi toho, 
že exekuce může neúspěšně probíhat i řadu let. 
Proto je právní úprava koncipována tak, že obecní 
úřad obce s rozšířenou působností musí nejprve 
vymáhat náklady v rámci exekuce, pokud však bude 
exekuce dlouhodobě zcela neúspěšná, má obecní 
úřad obce s rozšířenou působností požádat 
Ministerstvo zemědělství o úhradu nákladů i před 
skončením exekučního řízení. Žádost o úhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených se 
zajištěním zvláštního opatření podle § 28a zákona na 
ochranu zvířat se podává ministerstvu vždy 
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nejpozději do 3 měsíců od doby, kdy obecní úřad 
obce s rozšířenou působností obdržel informaci 
exekutora o důvodech neúspěšnosti exekuce, 
nejpozději však do dvou let od zahájení neúspěšné 
exekuce. 

23. K bodu 131 
Namísto slov „Příloha zní“ doporučujeme uvést 
„Doplňuje se příloha, která zní:“ a v pravém 
horním řádku pak uvést „ „Příloha k zákonu č. 
246/1992 Sb.“.  

Akceptováno. 

24. K bodu 7 důvodové zprávy 
Do textu odůvodňujícího novou právní úpravu 
doporučujeme doplnit i odůvodnění poslední věty, 
z níž vyplývá, že by se předmětné ustanovení 
mělo vztahovat pouze na nově narozená zvířata.  

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 4a odst. 2 bylo předmětem připomínek 
celé řady připomínkových míst. Ustanovení bylo 
z novely vypuštěno.  

25. K bodům 20, 67 a 82 důvodové zprávy 
Doporučujeme prověřit, zda se odůvodnění 
uvedené na str. 21 skutečně váže ke všem 
uváděným bodům a ustanovením návrhu zákona 
(odůvodnění k bodu 82 je rovněž uvedeno na str. 
48). 

Vysvětleno. 
Důvodová zpráva byla upravena.  

8.  Ministerstvo 
spravedlnosti 
 
 

1.  K názvu návrhu zákona 

Doporučujeme v názvu návrhu zákona reflektovat 
také změnu zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno. 

2.  K Čl. I bodu 7. 

Ve vztahu k pojmu „nově narozená zvířata“ - není 
jednoznačně jasné, na jaká zvířata se toto 
ustanovení má vztáhnout (zvířata narozená po 
nabytí účinnosti úpravy?).  Doporučujeme upravit, 
doplnit důvodovou zprávu nebo případně zvážit 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 4a odst. 2 bylo předmětem připomínek 
celé řady připomínkových míst. Ustanovení bylo 
z novely vypuštěno. 
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doplnění přechodného ustanovení. 

3.  K Čl. I bodu 12 

Doporučujeme vypustit čárky před slovem „a“ 
v odst. 1 písm. c) a d). 

Akceptováno. 

4.  K Čl. I bodu 12 

Odstavec 4 navrhujeme pro nadbytečnost vypustit.  

Neakceptováno. 

5.  K Čl. I bodu 21 

Obdobně jako v připomínce č. 2 doporučujeme 
zvážit doplnění přechodného ustanovení.  

Vysvětleno.  
Právní úprava byla zvážena a je považována za 
nejvhodnější řešení situace. Tato formulace byla 
doplněna na základě připomínek uplatněných ve 
vnitřním připomínkovém řízení Ústřední komisí pro 
ochranu zvířat.  
Ústřední komise pro ochranu zvířat požadovala úplný 
zákaz vazného ustájení, nedoložila však, kolika 
chovu a chovatelů by se právní úprava dotkla, a jaké 
by byly náklady. Jako nejvhodnější se proto jeví 
nestavět nové stáje s vazným ustájením a při 
rekonstrukci investovat do jiné technologie.  
Do přechodného ustanovení se text přesouvat 
nebude.  
Obdobným způsobem jsou požadavky na nové 
a nově budované stáje formulovány ve vyhlášce 
č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro 
ochranu hospodářských zvířat, která je prováděcím 
právním předpisem v oblasti ochrany hospodářských 
zvířat.  

6.  K Čl. I bodu 36 

Úpravu obsaženou ve větě první v § 14c odst. 3 
doporučujeme na tomto místě vypustit, neboť je 
rovněž pro svoji povahu obsažena v přechodných 
ustanoveních. 

Akceptováno.  
Ustanovení bude upraveno v souladu s připomínkou 
Ministerstva životního prostředí. 
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7.  K Čl. I bodu 36 

Požadujeme odstranit duplicity v § 14c odst. 1 
písm. c) a odst. 4. 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo upraveno.  

8.  K Čl. I bodu 36 

Slova „, a to ještě“ v § 14c odst. 5 doporučujeme 
pro nadbytečnost vypustit. 

Neakceptováno.  
Dokumentace se nevede až od ukončení činnosti, 
ale i v průběhu provádění činnosti. Z tohoto důvodu 
je nutné uvedená slova zachovat.  

9.  K Čl. I bodu 36 
V ustanovení § 14c odst. 7 doporučujeme zvážit 
zahrnutí údaje o datu úhynu zvířete mezi údaje 
povinně vedené v evidenci (také ve vztahu k době, 
po kterou má být po úhynu uchovávána). 

Akceptováno. 

10.  K Čl. I bodu 40 

Slova „žadatel nesplňuje požadavky uvedené ve 
větě první nebo nepředloží posuzovatelům údaje 
uvedené ve větě druhé,“ doporučujeme pro 
nadbytečnost vypustit a zbývající část ustanovení 
formulačně upravit.  

Neakceptováno. 

9.  Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
 
 

1. K návrhu zákona obecně:  

Návrh zákona podle našeho názoru nedostatečně 
zohledňuje potřeby praxe při využití zvířat pro 
pokusné nebo jiné vědecké účely. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy požaduje 
celkovou revizi návrhu a vyhodnocení jednotlivých 
ustanovení s ohledem na konkurenceschopnost 
české vědy a vůbec praktičnost pravidel v zákoně 
uvedených pro pokusné nebo jiné vědecké účely. 
Na této revizi jsme připraveni úzce spolupracovat 
a využít odborné názory akademického prostředí, 
které může MŠMT zprostředkovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Úprava ochrany pokusných zvířat obsažená 
v zákoně na ochranu zvířat je z naprosté většiny 
transpozicí 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. 1. 2013. 
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 
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22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro 
vědecké účely ve vnitrostátním právním řádu 
(formální upozornění navazuje na EU Pilot č. 
8619/16/ENVI). 
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby Česká 
republika byla vystavována dalšímu riziku žalob 
ze strany Evropské unie tím, že bude měnit 
požadavky stanovené směrnicí.  
Jelikož je tato směrnice závazná v celé Evropské 
unii, jsou podmínky v celé Evropské unii na stejné 
úrovni. Ustanovení obsažená v zákoně na ochranu 
zvířat tedy nemohou snižovat konkurenceschopnost 
české vědy oproti vědcům z jiných zemí EU. 
Po vysvětlení na připomínce netrvá.  

2.  K návrhu zákona, § 14c odst. 6:  
Upozorňujeme, že navrhovanou úpravu 
požadovaného vzdělání chovatelů lze zjednodušit 
ve smyslu usnesení vlády ze dne 27. února 2013 
č. 135 k návrhu na podporu využití Národní 
soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů. Tímto usnesením vlády bylo 
členům vlády uloženo zohlednit existenci Národní 
soustavy kvalifikací a zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání při tvorbě vlastních právních 
předpisů upravujících oblasti kvalifikací, 
kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání či 
ověřování a zkoušky kvalifikační způsobilosti. 
Tímto by docházelo ke zjednodušení tvorby 
právních předpisů, kdy je často postačující se v 
příslušném právním předpisu odvolat na zákon č. 
179/2006 Sb. a na příslušnou profesní kvalifikaci v 

 
Akceptováno.  
Byl přidán odkaz.  
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Národní soustavě kvalifikací, viz např. § 85 zákona 
č. 326/2004 Sb., § 21 zákona č. 455/1991 Sb. 
apod. Požadované kompetence jsou pak popsány 
standardem profesní kvalifikace. Tyto standardy 
jsou pravidelně revidovány a případná změna 
požadavků je možná bez legislativního procesu a 
ve spolupráci se gesčním ministerstvem. MŠMT je 
připraveno pomoci k naplňování výše uvedeného 
usnesení vlády. 
 
Doporučujeme slova „nebo osoby, které získaly 
vysokoškolské vzdělání v oboru chovatelství, 
pokud byl jeho součástí předmět chov 
cizokrajných zvířat nebo chov exotických zvířat.“ 
nahradit slovy „nebo osoby, které získaly 
vysokoškolské vzdělání ve studijním programu 
nebo oboru zaměřeném na chovatelství, pokud byl 
jeho součástí předmět chov cizokrajných zvířat 
nebo chov exotických zvířat.“ Jedná se o 
zachování získaného vysokoškolského vzdělání 
jak podle dřívějšího znění zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, tak i podle jeho stávajícího 
znění a užití terminologie v souladu s nařízením 
vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve 
vysokém školství. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak.  
MŠMT upravilo svůj požadavek, a ten byl po 
projednání částečně akceptován. 
 
 
 
 

10.  Ministerstvo 
vnitra  
 
 

1. K čl. I bodu 78 – k § 24b: 
a) Využívání údajů ze základních registrů 

a informačních systémů veřejné správy uvedené 
v odstavci 1 je nutno koncipovat tak, že Státní 
veterinární správa, krajské úřady, obecní úřady 
obcí s rozšířenou působností a obce využívají 
pro výkon působnosti podle zákona na ochranu 

 
Akceptováno. 
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zvířat proti týrání údaje ze základního registru 
obyvatel, informačního systému evidence obyvatel 
a informačního systému cizinců. Takové znění 
přesněji vystihuje technické řešení čerpání údajů 
ze základních registrů, informačního systému 
evidence obyvatel a informačního systému cizinců 
(orgány veřejné moci disponující oprávněním 
k čerpání údajů z informačního systému veřejné 
správy a samy je z informačních systémů veřejné 
správy vytěžují, nežádají jejich správce 
o poskytnutí). Toto znění je i v aktuální legislativní 
praxi preferováno. 

b) V ustanovení upravujícím využívání údajů ze 
základního registru obyvatel není dále vhodné 
hovořit o využívaných údajích jako o údajích 
„referenčních“. V základních registrech jsou 
vedeny referenční údaje a jiné údaje, přičemž 
zákonem, který určí referenčnost, by měl být 
výlučně zákon č. 111/2009 Sb., o základních 
registrech. Při duplicitní kvalifikaci údajů jako údajů 
referenčních (v zákoně č. 111/2009 Sb. 
i v zákonech upravujících využívání údajů ze 
základních registrů) hrozí, že reklasifikace údaje z 
referenčního na „nereferenční“ v zákoně č. 
111/2009 Sb. nemusí být zohledněna ve 
zvláštních zákonech, což může vyvolat 
interpretační nejasnosti o povaze takového údaje. 
V daném smyslu požadujeme dotčená ustanovení 
upravit. 

c) Současně není nutné označovat informační 
systém evidence obyvatel a informační systém 
cizinců za „agendový“. Přívlastek „agendový“ 
charakterizuje vlastnost daných informačních 
systémů, není součástí jejich názvů. Pojem 
„agendový informační systém“ užívá zákon č. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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111/2009 Sb. pro odlišení ostatních informačních 
systémů veřejné správy od základních registrů 
jako specifického typu informačního systému 
veřejné správy a také pro vymezení množiny 
informačních systémů veřejné správy 
zabezpečujících využívání základních registrů. 
Mimo zákon č. 111/2009 Sb. nemá jeho užití valný 
význam, neboť v zásadě každý informační systém 
veřejné správy je z povahy agendovým 
informačním systémem.   

d) V souladu s ustálenou legislativní praxí využívání 
údajů ze základních registrů a informačních 
systémů veřejné správy požadujeme v odstavci 6 
nahradit slovo „použít“ slovem „využít“.  
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

2. K čl. I bodu 78 – k § 24b odst. 4 písm. b): 
Požadujeme ustanovení uvést do souladu se 
zněním zákona o pobytu cizinců. Rozsah 
požadovaných údajů by měl vycházet z rozsahu 
údajů obsažených v informačním systému cizinců. 
Doporučujeme obsah navrženého písmene b) 
rozdělit do dvou samostatných písmen 
formulovaných takto: 
„b) datum narození, 
 c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, 
že se narodil na území České republiky, místo 
a okres narození,“. 
V návaznosti považujeme za příhodné celé 
ustanovení terminologicky sjednotit. Tedy 
v odstavci 2 písmeni b) slova „a místo“ nahradit 
slovy „, místo a okres“. V odstavci 3  
písmeno b) uvést ve znění: „datum, místo a okres 
narození, u občana, který se narodil v cizině, 

Akceptováno. 
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datum, místo a stát, kde se narodil“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.  

3. K čl. I bodu 80 – k § 25 odst. 10: 
Nově se výslovně uvádí, že se při úhradě nákladů 
podle § 25 odst. 6 nepoužije správní řád. 
Důvodová zpráva odkazuje na materiál „Informace 
k postupu při zajištění péče o zvíře podle § 25 
odst. 6 zákona na ochranu zvířat, ve znění zákona 
č. 312/2008 Sb. ze dne 13. 5. 2010“, dle kterého z 
hlediska prokazování účelně vynaložených 
nákladů spojených se zajištěním péče o zvíře je 
nezbytné, aby byla uzavřena smlouva. Spolupráce 
s osobou, která má péči o zvíře zajistit, se pak 
uskutečňuje na základě smlouvy, pokud tuto péči 
nezajistí příslušný obecní úřad nebo úřad městské 
části sám, např. umístěním zvířete do obecního 
útulku. Součástí smlouvy by měla být rovněž 
povinnost osoby zajišťující péči o zvíře poskytnout 
obecnímu úřadu nebo úřadu městské části doklady 
o nákladech spojených se zajištěním péče. 
Spolupráce s osobou, která má péči o zvíře zajistit, 
se sice uskutečňuje na základě smlouvy, a tudíž se 
žádné rozhodnutí nevydává, nicméně v případě 
povinnosti náhrady nákladů, kterou má vlastník 
zvířete, by se podle našeho názoru vydávat 
rozhodnutí podle správního řádu mělo, neboť se 
rozhoduje o povinnosti vlastníka zvířete zaplatit 
náhradu nákladů. Z ustanovení § 25 odst. 10 by 
tak mělo být zřejmé, že správní řád se nepoužije 
pouze v případě hrazení nákladů mezi správním 
orgánem a osobou, se kterou byla uzavřena 
smlouva o zajištění péče zvířete. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
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zásadní.   

4. K čl. I bodu 92 – k § 27 odst. 12: 
Požadujeme dané ustanovení revidovat. Pokuta 
pro přestupky podle § 27 odst. 2 písm. c) a § 27 
odst. 2 písm. f) je uvedena dvakrát a naopak není 
stanovena výše pokut pro přestupky podle § 27 
odst. 2 písm. e) a § 27 odst. 2 písm. g) a § 27 odst. 
3 písm. k) a § 27 odst. 3 písm. l). Uvedené 
ustanovení je třeba upravit tak, aby byla stanovena 
výše pokut pro každou skutkovou podstatu. 
Obdobně požadujeme revidovat i navrhovaný § 
27a odst. 19 písm. c), který stanoví výši pokuty pro 
neexistující přestupek podle § 27a odst. 3 písm. i), 
a zároveň opomíjí přestupek podle § 27a odst. 3 
písm. h) a § 27a odst. 12 písm. r). 
Doporučujeme rovněž překontrolovat odkazy 
uvedené v § 27 odst. 13 a § 27 odst. 14 a § 27a 
odst. 20 a § 27a odst. 21. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za 
zásadní.   

Akceptováno. 
 

5. K čl. I bodům 94 a 112 – k § 27 odst. 14 a § 27a 
odst. 21: 
Ustanovení § 27 odst. 14 stanoví, které přestupky 
se zapisují do evidence přestupků. V centrální 
evidenci přestupků by však měly být evidovány 
pouze vybrané přestupky, u kterých je pociťováno, 
že nedostatek informací o deliktní minulosti 
pachatele by vedl k ukládání neadekvátních 
správních trestů, resp. u kterých je na místě 
uvažovat pro případy jejich opakovaného páchání 
v kratším časovém úseku o zpřísněném přístupu k 
postihu, a zároveň, u nichž evidence naplňuje 
určitý účel stanovený zákonem. Pro příklad lze 

Akceptováno.  
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uvést přestupky podle zákona č. 119/2002 Sb., o 
střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), 
které se zapisují do evidence přestupků za účelem 
posuzování spolehlivosti osoby žadatele o vydání 
nebo držitele zbrojního průkazu.  
Zapisování pravomocných rozhodnutí o přestupku, 
resp. pravomocných rozhodnutí o účasti na 
amnestii do evidence přestupků je vždy určitá 
administrativní zátěž jak pro Rejstřík trestů, tak i 
pro dotčené orgány, a proto je vždy třeba pečlivě 
zvážit nutnost zapisování přestupků do této 
evidence. Požadujeme proto znovu zvážit zápis 
těchto přestupků do evidence a zároveň do zákona 
zakotvit účel této evidence (např. formou 
zpřísněných sazeb pokut v případě recidivy). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.   

6. K čl. I bodu 126 – k § 28c odst. 6: 
Podle daného ustanovení lze rozhodnutí o 
předběžné náhradní péči vydat před zahájením 
řízení o přestupku nebo trestního stíhání. 
Oznámení o zahájení řízení o přestupku musí 
přitom být vydáno nejpozději do 10 dnů ode dne 
vydání rozhodnutí o předběžné náhradní péči.  
Ustanovení § 28c odst. 1 však výslovně stanoví, že 
prvním úkonem v řízení o předběžném opatření 
může být vydání rozhodnutí o předběžném 
opatření. Domníváme se, že ustanovení § 28c 
odst. 6 je tudíž nadbytečné, neboť správní řízení 
o předběžné náhradní péči může předcházet řízení 
o přestupku nebo trestnímu řízení, aniž by tak bylo 
explicitně stanoveno.  
 
Dále postrádáme následek pro případ, kdy nebude 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo po dohodě s Ministerstvem vnitra 
přeformulováno takto: 
„Rozhodnutí o předběžné náhradní péči lze vydat 
před zahájením řízení o přestupku. Při postupu podle 
věty první obecní úřad obce s rozšířenou působností 
zahájí řízení o přestupku do 20 dnů ode dne vydání 
rozhodnutí o předběžné náhradní péči. 
 
Lhůta byla míněna jako pořádková, bez vlivu na další 
průběh sankčního řízení.  
Lhůta má zabránit tomu, co se děje v praxi, a to že 
ORP sice umístí zvířata do náhradní péče (která se 
nařizuje mimo sankční řízení), ale situaci dál neřeší.  
Úprava má návaznost na nový § 28d odst. 4.  
Ustanovení § 90 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
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oznámení o zahájení řízení o přestupku do 10 dnů 
ode dne vydání rozhodnutí o předběžné náhradní 
péči vydáno. Požadujeme tedy ustanovení 
vypustit, případně upravit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.   

upravuje lhůty pro vydání rozhodnutí. V tomto 
ustanovení není uveden následek pro případ, kdy 
není rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydáno. 
Z komentáře k uvedenému zákonu (Jemelka, L., 
Vetešník, P., Zákon o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich, Zákon o některých přestupcích. 
Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 
1153 s.) citujeme: „Případné ochrany před nečinností 
správního orgánu je možné se následně domáhat 
i postupem podle soudního řádu správního. Jak 
v této souvislosti potvrzuje například rozhodnutí MS 
v Praze 9 A 128/2010, lhůta pro vydání správního 
rozhodnutí je lhůtou toliko pořádkovou. Samotné 
nedodržení této lhůty nemůže být důvodem pro 
zrušení správního rozhodnutí soudem. Může být 
pouze důvodem pro přijetí opatření proti nečinnosti, 
zde uložení povinnosti vydat rozhodnutí.“ 
 
Do důvodové zprávy bylo doplněno: Ustanovení 
§ 28c odst. 6 zákona na ochranu zvířat dále uvádí, 
že obecní úřad obce s rozšířenou působností je 
povinen zahájit řízení o přestupku do 20 dnů ode dne 
vydání rozhodnutí o předběžné náhradní péči. Tato 
lhůta je lhůtou pořádkovou a nemůže být důvodem 
pro zrušení rozhodnutí správního orgánu soudem. 
Cílem právní úpravy je zabránit tomu, aby zvířata 
byla umístěna v předběžné náhradní péči (která není 
správním trestem), aniž by bylo zároveň vedeno 
řízení o přestupku (o uložení správního trestu).  

 
Pokud nebude řízení o přestupku v dané lhůtě 

zahájeno, je možnost postupovat podle § 80 
správního řádu, který upravuje ochranu před 
nečinností. Ustanovení § 80 odst. 2 správního řádu 
uvádí: „Opatření proti nečinnosti učiní nadřízený 
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správní orgán i tehdy, nezahájí-li příslušný správní 
orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se 
dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení 
řízení z moci úřední.“ Zákon na ochranu zvířat 
v ustanovení § 28c odst. 6 stanoví oproti správnímu 
řádu speciální kratší lhůtu, v ostatním se ale použije 
úprava obsažená ve správním řádu.  

 
Úprava má ovšem návaznost také na nový 

§ 28d odst. 4 zákona na ochranu zvířat. Podle tohoto 
ustanovení za účelně vynaložené náklady se 
nepovažují náklady vzniklé v době, kdy došlo 
k průtahům ve správním řízení o uložení správního 
trestu anebo umístění týraného zvířete do předběžné 
náhradní péče nebo při zajišťování zvláštního 
opatření způsobeným obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností. 

 
Jestliže nebude řízení o přestupku zahájeno do 20 
dnů ode dne vydání rozhodnutí o předběžné 
náhradní péči, bude to považováno za průtah v řízení 
způsobený obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností.  

7. K čl. I bodu 127 – k § 28d odst. 9: 
Ustanovení stanoví, že na postup ministerstva při 
úhradě nákladů spojených se zajištěním 
předběžné náhradní péče a zvláštního opatření se 
správní řád nepoužije.  Odstavec 5 však dává 
Ministerstvu zemědělství možnost snížit částku 
uhrazených nákladů spojených se zajištěním 
předběžné náhradní péče a zvláštního opatření, a 
je tak zřejmé, že ministerstvo o výši úhrady 
nákladů může rozhodovat. Nedomníváme se, že 
by v takovém případě mohlo dojít k vyloučení 

Akceptováno.  
Odstavce 5 a 9 byly vypuštěny. 
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aplikace správního řádu a požadujeme odstavec 9 
vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 
zásadní.   

8. K čl. I bodu 7 – k § 4a odst. 2: 
Doporučujeme vyjasnit, z jakého důvodu se 
zakazuje dovoz, přeprava nebo přemístění pouze 
nově narozených zvířat, na kterých byl proveden 
zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g) 
předmětného zákona, ze zahraničí na území 
České republiky. Nadto pojem „nově narozené 
zvíře“ je značně neurčitý, a není tedy jasné, na jak 
stará zvířata by se ustanovení již nevztahovalo. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 4a odst. 2 bylo předmětem připomínek 
celé řady připomínkových míst. Ustanovení bylo 
z novely vypuštěno. 

9. K čl. I bodu 16 – k § 7a odst. 1: 
Přestože chápeme a podporujeme snahu zlepšit a 
zvýšit kontrolu chovatelů, kteří se zabývají 
rozmnožováním psů a koček, považujeme 
ustanovení v navrhovaném znění ve vztahu 
k fyzickým osobám, které zvíře chovají pouze jako 
domácího mazlíčka, za poněkud přísné. Má-li 
směřovat k regulaci tzv. množíren, dáváme na 
zvážení doplnění, že účelem rozmnožování je 
dosažení zisku. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo upraveno.  

10. K čl. I bodu 21 – k § 9 odst. 1 písm. f): 
Ve zvláštní části důvodové zprávy doporučujeme 
náležitě zdůvodnit zavedení zákazu chovat zvířata 
celoročně ve vazném ustájení jen v nově 
postavených zrekonstruovaných nebo poprvé do 
provozu uvedených staveb pro zvířata, neboť tyto 
hospodářské chovy jsou oproti stávajícím chovům, 
resp. chovům v již používaných stavbách 
znevýhodněni.  

Vysvětleno.  
O žádné znevýhodnění se nejedná. Vazné ustájení 
je zastaralou a překonanou technologií.  
Není jasné, v čem má spočívat znevýhodnění stájí 
s volným ustájením. Trend volného ustájení není jen 
výsledkem snah o welfare, ale především 
ekonomický. Tyto provozy jsou stavebně i provozně 
levnější. 
Právní úprava byla zvážena a je považována za 
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nejvhodnější řešení situace. Tato formulace byla 
doplněna na základě připomínek uplatněných ve 
vnitřním připomínkovém řízení Ústřední komisí pro 
ochranu zvířat.  
Ústřední komise pro ochranu zvířat požadovala úplný 
zákaz vazného ustájení, nedoložila však, kolika 
chovu a chovatelů by se právní úprava dotkla, a jaké 
by byly náklady. Jako nejvhodnější se proto jeví 
nestavět nové stáje s vazným ustájením a při 
rekonstrukci investovat do jiné technologie.  
Technologie vazného ustájení jsou výběrově 
podporovány již dnes jak z pohledu opatření 
„Dobrých životních podmínek“, tak nastavením 
podpor (PRV). 

11. K čl. I bodu 36 – k § 14c odst. 3 a § 14c odst. 4: 
Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější 
sloučit odstavce 3 a 4, aby ustanovení jednotně 
upravovalo povinnost chovatele zvířat uvedených v 
§ 14a odst. 4 zúčastnit se kurzu k péči o tato 
zvířata a povinnost získat osvědčení o způsobilosti 
k péči o ně, které vydává Ministerstvo zemědělství, 
popř. zajistit, aby péči o ně vykonávala osoba, 
která se zúčastnila kurzu a získala osvědčení.  
 
Nevidíme důvod, proč by měl stávající chovatel 
těchto zvířat získávat pouhé potvrzení o účastni na 
kurzu do dvou let od účinnosti navrhovaného 
zákona a ne rovnou samo osvědčení. V návaznosti 
by bylo nutné upravit odstavec 8 a související 
ustanovení. 

Akceptováno částečně.  
Odstavec 3 bude obsahově přesunut do 
přechodných ustanovení.  
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Problém je v tom, jak naložit se zvířaty, která již jejich 
chovatelé v současné době chovají, a kteří by 
nesložili zkoušku. Je nereálné taková zvířata všem 
neúspěšným účastníkům kurzu odebrat. Nebylo by je 
kam umístit. Cílem bylo vytvořit právní úpravu, která 
se dá reálně aplikovat.  
Vycházíme z toho, že stávající chovatelé zvířat, by již 
měli mít praktické zkušenosti s chovem zvířat.  
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12. K čl. I bodu 40 – k § 15b odst. 2: 
Doporučujeme slova „žadatel nesplňuje požadavky 
uvedené ve větě první nebo nepředloží 
posuzovatelům údaje uvedené ve větě druhé,“ 
vypustit pro nadbytečnost a zbývající část 
formulačně upravit tak, aby z ustanovení plynulo, 
že při rozhodování o udělení daného oprávnění 
posuzovatelé přihlíží i k opakovaným nedostatkům 
žádosti. Stanovit, že posuzovatelé posoudí 
zařízení chovatele pokusných zvířat, dodavatele 
pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat 
v jednom správním řízení maximálně dvakrát, nám 
nepřipadá jako příliš vhodná či používaná 
konstrukce. 

Neakceptováno. 
Posuzovatelé neposuzují žádost z právního hlediska, 
ale na základě předložené žádosti fyzicky posuzují 
zařízení určené k používání, chovu nebo dodávce 
zvířat a dokumentaci k této činnosti.  

13. K čl. I bodu 41 – k § 15b odst. 3: 
Doporučujeme namísto vložení nové věty na konec 
odstavce 3 podmínku pro udělení oprávnění na 
dobu 5 let zakomponovat do stávajícího znění 
ustanovení. Např. za slova „vydává na dobu 5 let“ 
vložit slova „, avšak pouze v případě, že žadatel 
požádá o udělení dalšího oprávnění před 
skončením platnosti dosavadního oprávnění“. 

Akceptováno. 

14. K čl. I bodu 69 – k § 20 odst. 3: 
Ustanovení § 20 odst. 2 písm. e) a f) se nemají 
vztahovat na kurz k péči o zvířata uvedená v § 14a 
odst. 4, ve kterém se vydává potvrzení o účasti na 
tomto kurzu. Jelikož však novelizačním bodem č. 
67 bylo písmeno f) změněno tak, že počítá 
s vydáváním potvrzení o účasti na kurz podle § 
14c odst. 3, doporučujeme jeho použití ve vztahu 
ke kurzu k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 
zachovat. 

Akceptováno.  
Novelizační bod byl vypuštěn.  
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15. K čl. I bodu 127 – k § 28d odst. 3: 
Formulaci úvodní části ustanovení nepovažujeme 
za příliš zdařilou. Slovní spojení „Osoba, která 
zvíře týrala“ je velmi obecné a zavádějící. 
Doporučujeme se přiklonit např. ke znění: „Osoba, 
která byla pravomocně uznána vinnou z přestupku 
podle § 27 a § 27a“.  

Akceptováno.  
Ustanovení bylo přeformulováno v souladu 
s připomínkou.  

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
16. K nadpisu zákona: 

Jelikož se návrhem novelizuje nejen zákon č. 
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ale i 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je 
nutné tuto skutečnost promítnout v nadpisu 
předkládaného zákona. 

 
 
 
Akceptováno. 

17. K čl. I bodu 1 – k poznámce pod čarou č. 1a: 
Navrhujeme citaci nařízení Evropského parlamentu 
a Rady … o sladění povinností podávání zpráv 
v oblasti politiky životního prostředí o změně 
směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 
2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení 
(ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení 
Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 uvést 
na samostatném řádku. 

Vysvětleno.  
Od adaptace Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady … o sladění povinností podávání zpráv 
v oblasti politiky životního prostředí a o změně 
směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 
2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení 
(ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady 
(ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 bylo upuštěno.  
Viz připomínka odboru kompatibility Úřadu vlády. 
Příslušné novelizační body byly vypuštěny a byla 
upravena důvodová zpráva. 

18. K čl. I bodu 12 – k § 5j odst. 1 písm. c) a § 5j 
odst. 1 písm. d): 

Navrhujeme vypustit chybně užité čárky před 
slovem „a“. 

Akceptováno. 

19. K čl. I bodu 14 – k § 7 odst. 3: Akceptováno. 
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Doporučujeme slovní spojení „se slova … 
nahrazují slovy …“, nahradit formulací „se slovo … 
nahrazuje slovem …“. 

20. K čl. I bodu 25 – k § 13 odst. 4 písm. b): 
Navrhujeme slovo „se“ před slovem „nahrazují“ 
vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 

21. K čl. I bodu 26 – k § 13 odst. 6 písm. e) a § 13 
odst. 6 písm. f): 

Jelikož se kolaudační souhlas či kolaudační 
rozhodnutí typicky vztahuje ke stavbě, 
doporučujeme v písmenu e) slova „dané zařízení“ 
nahradit slovy „danou stavbu“. 
 
Pro upřesnění ustanovení dále navrhujeme 
v písmenu f) za text „§14c“ vložit text „odst. 3 nebo 
4“. 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo upraveno po projednání s Kanceláří 
veřejného ochránce práv a Státní veterinární 
správou. 
 
 
 
Akceptováno.  
 Byl vložen odkaz na § 14d odst. 1, který stanoví 
požadavek na osvědčení o způsobilosti k péči 
o vybrané druhy šelem a lidoopy. 

22. K čl. I bodu 28 – k § 13 odst. 10: 
Za slova „datum narození“ doporučujeme vložit 
slovo „zvířete“. Tuto připomínku obdobně 
vztahujeme i k čl. I bodu 36 k § 14c odst. 7. 

Akceptováno. 

23. K čl. I bodu 35 – k § 14a odst. 4 písm. a) a § 14a 
odst. 4 písm. b): 

V úvodní části ustanovení navrhujeme vypustit 
čárky pro nadbytečnost.  
 
Dále v písmenu a) navrhujeme slova „se zvířaty“ 
nahradit slovy „s nimi“ 
  
a v písmeni b) za slova „odebírání mláďat“ vložit 
slovo „těchto“. 

 
 
Akceptováno. 
 
 
Neakceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
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24. K čl. I bodu 36 – k § 14c: 
Doporučujeme ustanovení formulačně upravit, 
pokud se má vztahovat pouze na chovatele zvířat 
uvedených v navrhovaném § 14a odst. 4, 
doporučujeme, aby tato skutečnost byla zřejmá již 
z nadpisu ustanovení, čímž odpadne i neustálé 
odkazovaní na zvířata uvedená v § 14a odst. 4 
v rámci samotného ustanovení. 
 
Dále navrhujeme v odstavci 5 vypustit slova „a to 
ještě“ pro nadbytečnost. 

 
Akceptováno. 
Nadpis byl upraven. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 

25. K čl. I bodu 60 – k § 20 odst. 1 písm. g): 
Navrhujeme v novelizačním bodě 60 před slova „o 
udělení“ vložit spojku „a“. 

Akceptováno. 

26. K čl. I bodu 79 – k § 25 odst. 6: 
Navrhujeme za částku „30 000 Kč“ vložit chybějící 
slovo „ve“. 

Akceptováno. 

27. K čl. I bodu 92 – k § 27 odst. 12 písm. a): 
Doporučujeme výčet písmen označujících 
pododstavce, která na sebe abecedně navazují, 
vyjádřit za pomoci slova „až“. Tuto připomínku 
obdobně vztahujeme i k bodům 94, 110 a 112, tj. k 
§ 27 odst. 14, § 27a odst. 19 písm. a) a § 27a odst. 
21. 

Akceptováno. 

28. K čl. I bodu 103 – k § 27a odst. 8 písm. b): 
Dle čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme formulaci „se text … nahrazuje 
textem …“ nahradit slovním spojením „se slova … 
nahrazují slovy …“. 

Akceptováno. 

29. K čl. I bodu 116 – k § 27b odst. 4: 
Doporučujeme zamýšlenou změnu odpovídajícím 

Akceptováno. 
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způsobem promítnout do materiálu, který obsahuje 
platné znění předmětného zákona s vyznačením 
navrhovaných změn. V předložené podobě je § 
27b odst. 4 již v jeho zamýšleném znění. 

30. K čl. I bodu 131 – k příloze: 
Navrhujeme označení přílohy uvést v následujícím 
znění: „Příloha k zákonu č. 246/1992 Sb.“. 

Akceptováno. 

11.  Ministerstvo 
zahraničních věcí 

1.   Doporučujeme zvážit doplnění názvu 
navrhovaného zákona o text „, a zákon  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů“, jelikož tento zákon má 
přinést změnu i v sazebníku příslušných 
správních poplatků.  

Akceptováno. 

2.  Doporučujeme rovněž v návětí čl. IV nahradit 
sousloví „ve znění pozdějších předpisů“ výčtem 
těch právních předpisů (jejich zkrácenou citací), 
které sazebník správních poplatků neboli přílohu 
zákona o správních poplatcích měnily.  

Akceptováno. 

12.  Ministerstvo 
zdravotnictví 
 
 

1. K bodu 37 - § 15a odst. 2   
Požadujeme na konci navrhované věty doplnit 
slova „za dodržení podmínek stanovených 
zvláštním právními předpisyx).“ a vložit poznámku 
pod čarou č. x: 
„x) Zákon č. 166/1999 Sb. veterinární zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Zákon č. 114/1992 Sb., 
na ochranu přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Pokusy ve volné přírodě nelze provádět, pokud by 
byly negativně ovlivněny zájmy vyplývající 
z uvedených zákonů. Například v případě vzniku 

Vysvětleno.  
Poznámka pod čarou není normativní.  
Ochrana zvířat při provádění pokusů ve volné přírodě 
je již zákonem na ochranu zvířat dostatečně 
zabezpečena, viz § 16a odst. 1 písmeno g), h), i), 
§ 17b, § 17c, 17d, § 23 odst. 2 písm. a).  
Dále viz § 56b veterinárního zákona, který upravuje 
veterinární podmínky pokusu. Uživatel pokusných 
zvířat je povinen požádat o stanovení veterinárních 
podmínek pro provádění pokusů pro zvířata, která 
hodlá použít k pokusu mimo schválené zařízení 
uživatele pokusných zvířat.  
Po vysvětlení na připomínce netrvá. 
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nákaz a vyhlášení mimořádných veterinárních 
opatření by stanovisko k provádění pokusů vydala 
místně příslušná Krajská veterinární správa. 
Obdobně při ochraně přírody nelze provádět pokus 
za určitých situací a podmínek, které by narušovaly 
chráněné zájmy. Například sledování a pochůzky a 
další činnosti nelze provádět v době hnízdění 
chráněných druhů ptáků, pokud jejich sledování 
není cílem pokusu. Stanovisko k těmto pokusům 
by měl vydat místně příslušný orgán ochrany 
přírody. 

2. K bodu 7- § 4a odst. 2 
Navrhujeme pro úpravu obsaženou v nově 
navrhovaném § 4a odst. 2 doplnit do návrhu 
zákona přechodné ustanovení, aby bylo zřejmé, že 
jde o zvířata narozená po dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 
Odůvodnění: 
Považujeme za žádoucí upřesnit, že nejde o 
zvířata narozená dříve. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení § 4a odst. 2 bylo předmětem připomínek 
celé řady připomínkových míst. Ustanovení bylo 
z novely vypuštěno.  

3. K bodu 28 - § 13 odst. 10 
Navrhujeme za slova „uvedených v § 124 odst. 4“ 
vložit slova „markrem DNA“. 
Obdobné doplnění doporučujeme dále v § 13 odst. 
3, § 14c, § 20 odst. 2 písm. a) bodu 9, písm. f) a g) 
a v odstavci 3. 
Odůvodnění: 
Jedná se o zpřesnění o další způsob označování 
zvířete, resp. zahrnutí označování způsobem DNA 
markery. 

Vysvětleno.  
Doplnění není třeba, protože tato činnost je již 
upravena v § 30 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb., 
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 
Z tohoto ustanovení citujeme: „Osoba, která nakládá 
s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z tuleně 
nebo regulovanou kožešinou, je povinna též umožnit 
inspekci vykonávající kontrolu zjištění jejich 
identifikačního označení k určení totožnosti 
exempláře a další úkony potřebné k určení jejich 
totožnosti. Dále je tato osoba povinna umožnit 
inspekci vykonávající kontrolu provést analýzu krve 
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nebo tkáně nebo části exempláře nebo jiného jedince 
k zjištění rodového původu (předků) exempláře 
a umožnit zajištění a odběr potřebných vzorků.“  
Není třeba již jednou stanovenou povinnost uvádět 
duplicitně v dalším právním předpise. 
 
DNA markery se v současné době netýkají všech 
druhů zvířat. DNA marker je způsob, jak identifikovat 
zvíře, ale nejedná se o označení, které by se 
nacházelo na zvířeti.  
DNA markery nelze zavádět jako rutinní metodu 
označování, v současné době nejsou kontrolní 
orgány, tj. SVS - KVS a ČIŽP, schopny s nimi rutinně 
pracovat. Konzultací s Ministerstvem životního 
prostředí bylo zjištěno, že jde o zajištění součinnosti 
chovatele při poskytování vzorků pro tento účel. 

4. K bodu 31 - § 13a odst. 4 (nově 5) 
Navrhujeme za slova „primátů“ vložit slova „na 
trzích a“.  
Odůvodnění: 
Navrhujeme z důvodu ochrany zvířat určených o 
zájmové chovy doplnit navrhovaný zákaz možného 
druhu prodeje o prodej na trzích. 

Neakceptováno.  
Problematika prodeje zvířat v tržnicích a na tržištích 
už je upravena jinými právními předpisy.  
Ustanovení § 25 veterinárního zákona upravuje 
„Prodej zvířat a živočišných produktů v tržnicích a na 
tržištích, prodej živočišných produktů určených ke 
krmení zvířat“.  
Ustanovení § 25 odst. 5 písm. b) veterinárního 
zákona uvádí: „Prováděcí právní předpis stanoví, 
která zvířata lze prodávat v tržnicích a na 
tržištích.“ 
Ustanovení § 46 písm. a) veterinárního zákona 
uvádí: „Obec schvaluje místa, na nichž lze konat trhy 
určené k prodeji zvířat a živočišných produktů 
(tržnice a tržiště) a po určení veterinárních podmínek 
místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje 
konání těchto trhů a svodů. Na území hlavního 
města Prahy schvalují tato místa a povolují konání 
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těchto trhů a svodů městské části hlavního města 
Prahy.“ 
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních 
a hygienických požadavcích na živočišné produkty, 
které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství, v ustanovení § 6 upravuje 
pravidla pro prodej zvířat na tržnicích a tržištích. 
Z § 6 odst. 1 této vyhlášky citujeme: „V tržnici nebo 
na tržišti je možno prodávat jen živá selata, jehňata 
a kůzlata o živé hmotnosti do 15 kg, drůbež patřící 
do rodů kur, krůta, perlička, kachna a husa, holuby, 
králíky, ryby a zvířata v zájmovém chovu s výjimkou 
zvířat nebezpečných druhů5), jestliže jsou tato zvířata 
uvedena v tržním řádu a 
a) jsou určena k dalšímu chovu, nebo 
b) produkty získané z těchto zvířat s výjimkou zvířat 
v zájmovém chovu jsou určeny ke spotřebě 
v domácnosti spotřebitele. 

5. K bodu 35 - § 14 a odst. 4 
Navrhujeme doplnit do výčtu i velké kopytníky.  
Odůvodnění: 
Navrhujeme doplnění výčtu zvířat, pro které platí 
zákaz činností uvedený v § 14 a), o další řád – o 
velké kopytníky. 

Neakceptováno. 
Skupina „velcí kopytníci“ je neostře ohraničena 
slovem „velký“. Není jednotně vyložitelná hranice. 
Jedná se o lichokopytníky, např. koně, 
a sudokopytníky, např. tuři, jelenovití, prasata. Tato 
zvířata nelze do takové právní úpravy zařadit.  
Skupinu vyjmenovanou v § 14a není vhodné 
rozšiřovat o druhy či jiné taxonomické jednotky 
zvířat, u kterých nevznikají problémové situace 
specifikované v daném ustanovení.  

Připomínky nad rámec novely 
6. K § 13 odst. 11 

Považujeme za potřebné doplnění prováděcí 
vyhlášky č. 411/2008 Sb., o stanovení druhu zvířat 
vyžadujících zvláštní péči, o způsob a termíny 

Neakceptováno.  
Viz vypořádání připomínky č. 3.  
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označování čipem nebo u stanovených druhů 
uvedených v § 14a odst. 4 markerem DNA. Proto 
navrhujeme rozšířit v tomto smyslu rozsah 
zákonného zmocnění pro vydání prováděcího 
předpisu uvedeného v navrhovaném  
§ 13 odst. 11 zákona. 
 
Odůvodnění: Pro přečtení  čipu u velkých šelem, 
kdy je nutné čtecí zařízení přiložit cca 10 – 20 cm 
k tělu zvířete, je nutná jejich imobilizace (většinou 
prováděná distanční metodou narkotizační 
střelou); z řady důvodů je tento zákrok nejen pro 
zvíře, ale i pro nutný obsluhující personál riskantní 
a nebezpečný. Jiný způsob objektivní identifikace 
při tomto způsobu označení není možný.  Pokud 
by mělo být zvíře identifikováno, byla by vždy 
nutná jeho narkotizace. Proto je u zvířat těchto 
druhů zařazených do evidence podle CITES  (teda 
např. v ZOO) doporučován a prováděn systém 
identifikace podle markerů DNA, kdy je možná 
bezkontaktní identifikace.  Je doporučeno rozšířit 
již ověřený způsob identifikace i na druhy chované 
v podmínkách zájmových chovů a chovů pro 
drezúru (např. cirkusy). Pro tento způsob značení 
též následně doporučujeme prováděcím 
předpisem stanovit přechodné období. 

7. K § 15e odst. 1 větě druhé 
Doporučujeme zvážit, zda je možné změnit dobu 
platnosti osvědčení,  
 
 
resp. zda je nutné absolvovat nový kurz s osobní 
účastí na přednáškách, pokud za uvedené období 
nedošlo k zásadní změně právních předpisů a 

Neakceptováno.  
O změně doby platnosti osvědčení se v současné 
době neuvažuje. Poznamenáváme, že na již 
vydaných osvědčeních je uvedena doba platnosti.  
 
Neakceptováno.  
Vázat to, zda někdo musí na kurz, na to, zda byla 
zásadní změna právních předpisů, by bylo 
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osoba, která je držitelem osvědčení, nespáchala 
přestupek ve vztahu k ochraně zvířat, resp. 
pokusům. 
Dosud platnou formu opakování kurzů považujeme 
za finančně náročnou a zatěžující odborníky při 
jejich činnosti. Kurzy po odborné stránce mohou 
přinést jen informace o předpisech a je 
problematické vzhledem k zájmu posluchačů, kteří 
v praxi řeší různou experimentální problematiku 
(od kardiochirurgie po monitoring zvířat v přírodě) 
předat kvalifikované odborné informace 
k problémům, jimiž se oni specificky věnují. Je 
třeba zvážit formu prodlužování platnosti 
osvědčení např. absolvováním e-learningového 
testu. 

diskriminační. Pak by byla hromada lidí, co by si 
požádala o prodloužení platnosti osvědčení týden 
před nabytím účinnosti novely, jen aby nemuseli být 
na kurzu. A kdo by požádat nestihl, by musel na 
kurz. To by nemohlo v praxi fungovat.  
Vázat účast na kurzu na bezúhonnost také nelze. 
Nelze ověřovat u všech účastníků to, že nespáchali 
přestupek. A navíc v případě pokusů SVS 
dlouhodobě nevykazuje žádné porušení zákona, 
nebo jen pár deliktů za rok. Při podmínce 
bezúhonnosti by na kurz nešel nikdy nikdo.  
Již proběhlo vnitřní připomínkové řízení k novele 
vyhlášky o vzdělávání. Ta navazující kurzy částečně 
řeší.  
Ze strany Akademie věd naopak máme podněty 
k rozšiřování kurzů (i o praktickou část) a budování 
kurzů na principech, které prosazuje FELASA 
(bodový systém). Ani u FELASY to ale zatím v praxi 
nefunguje.  
Poznamenáváme, že požadavek dalšího vzdělávání 
plyne ze směrnice Evropského Parlamentu a Rady 
2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely. 

13.  Ministerstvo 
životního prostředí  
 
 

1.  K § 4 odst. 4  
Požadujeme doplňované ustanovení týkající se 
napadení zvířat mezi sebou upravit tak, aby se 
nevztahovalo na případy, kdy dojde k napadení 
pasteveckým psem při ochraně hospodářských 
zvířat.  
Navrhovaná úprava: § 4 odst. (4) Každý je 
povinen zajistit, aby jím chované zvíře nezranilo 
ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To neplatí, 
pokud se chované zvíře brání útoku zvířete jiného 
chovatele a dále v případě pasteveckých psů při 

Akceptováno.  
Ustanovení bude přeformulováno.  
„(4) Každý je povinen zajistit, aby jím chované zvíře 
nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To 
neplatí, pokud se chované zvíře brání útoku zvířete 
jiného chovatele nebo pokud chované zvíře brání 
prostor určený k jeho chovu. Volně žijící zvíře se 
považuje za chované zvíře, pouze pokud je chované 
v zajetí. Za chované zvíře se nepovažuje lovecký 
dravec, pokud je používaný podle zákona 
o myslivosti.“ 
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ochraně hospodářských zvířat. 
Odůvodnění:  
Návrh na doplnění je snahou postihnout i 
poměrně výjimečné případy, ke kterým může dojít 
v souvislosti s využitím pasteveckých psů pro 
ochranu hospodářských zvířat, které jsou z 
povahy věci určeni pro specifickou aktivitu. 
Chovatel hospodářských zvířat, který využívá k 
jejich ochraně pasteveckého psa, není schopen 
zajistit, že tento pes při výkonu hlídání, ke 
kterému je vycvičen, nezraní nebo neusmrtí jiné 
zvíře, které naruší hlídaný prostor.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
Bylo doplněno odůvodnění:  
 Za porušení zákona se nepovažuje případ, kdy se 
chované zvíře brání útoku zvířete jiného chovatele, 
nebo případ, kdy chované zvíře brání prostor určený 
k jeho chovu.  
Prostorem určeným k chovu zvířete v zájmovém 
chovu jsou zpravidla dům, byt, či zahrada chovatele. 
Prostorem určeným k chovu zvířete může být také 
např. průmyslový areál, který zvíře hlídá. V případě 
pasteveckých a ovčáckých psů je prostorem 
určeným k jejich chovu pastvina s ovcemi, které tito 
psi hlídají. Jedná se o poměrně výjimečné případy, 
ke kterým může dojít v souvislosti s využitím 
pasteveckých nebo ovčáckých psů pro ochranu 
hospodářských zvířat, kteří jsou z povahy věci určeni 
pro specifickou aktivitu. Chovatel hospodářských 
zvířat, který využívá k jejich ochraně pasteveckého 
nebo ovčáckého psa, nemůže být ve všech 
případech schopen zajistit, že tento pes při výkonu 
hlídání, ke kterému je vycvičen, nezranil nebo 
neusmrtil jiné zvíře, které naruší hlídaný prostor.  

2. K § 8  
Požadujeme doplnit nový odst. (jako odst. 2 nebo 
4), kterým se stanoví nyní chybějící limit při 
veřejném vystoupení, který reflektuje biologické 
nároky zvířete. 
 
Navrhovaná úprava: (2) Při veřejném vystoupení 
musí být zajištěny nezbytné podmínky zdraví a 
pohody zvířat odpovídající druhu a počtu 
zvířat i charakteru a podmínek vystoupení. 
Zvířata mohou být při veřejném vystoupení 
využívána pouze tak, aby to nebylo v rozporu s 

Vysvětleno.  
V zákoně na ochranu zvířat jsou tyto otázky již 
dostatečně upraveny.  
Například § 4 odst. 1 zákona na ochranu zvířat 
stanoví: 
Za týrání se považuje  
a) nutit zvíře k výkonům, které neodpovídají jeho 

fyzickému stavu a biologickým schopnostem 
a prokazatelně překračují jeho síly,  

b)  podrobit zvíře výcviku nebo veřejnému 
vystoupení anebo obdobnému účelu, je-li toto 
pro zvíře spojeno s bolestí, utrpením, zraněním 
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jejich přirozenými biologickými potřebami.  
 
Odůvodnění:  
Nyní jsou sice v § 8 stanovené podmínky kladené 
na pořadatele z hlediska přítomnosti osob, které 
podmínky zdraví a pohody rozpoznají, ale není 
nikde povinnost, aby takové podmínky byly 
respektovány; věta druhá ohledně biologických 
nároků by pak měla směřovat např. k neúnosně 
dlouhým vystoupením u druhů, které vyžadují 
delší spánek, nebo vystupování nočních druhů na 
denním světle atp.) 
Tato připomínka je zásadní. 

nebo jiným poškozením, jakož i vychovávat, 
cvičit nebo účelově používat zvíře k agresivnímu 
chování vůči člověku nebo jiným zvířatům, 

j)  vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení 
stresových vlivů biologické, fyzikální nebo 
chemické povahy,  

 Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

3.  K § 13 odst. 10 
Požadujeme doplnit k evidenci rovněž požadavek 
na identifikaci jedinců na základě čipů a DNA 
markerů (pokud je taková identifikace k dispozici), 
v případě zvířat uvedených v § 14a odst.  
 
Navrhovaná úprava:  (10) Chovatel druhu 
zvířete vyžadujícího zvláštní péči je povinen vést 
evidenci o každém chovaném zvířeti obsahující 
druh zvířete, pohlaví zvířete, datum narození, 
popis zvířete včetně identifikačních znaků, údaje o 
původu zvířete, údaje o označení zvířete, pokud je 
zvíře označeno, v případě zvířete uvedeného v 
§ 14a odst. 4 údaje obsahující číslo čipu a 
informaci o případném odběru vzorku DNA 
zvířete, je-li k dispozici, a uchovávat ji po dobu 3 
let po úhynu zvířete. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Doplnění není třeba, protože tato činnost je již 
upravena v § 30 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb.,  
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 
Z tohoto ustanovení citujeme: „Osoba, která nakládá 
s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z tuleně 
nebo regulovanou kožešinou, je povinna též umožnit 
inspekci vykonávající kontrolu zjištění jejich 
identifikačního označení k určení totožnosti 
exempláře a další úkony potřebné k určení jejich 
totožnosti. Dále je tato osoba povinna umožnit 
inspekci vykonávající kontrolu provést analýzu krve 
nebo tkáně nebo části exempláře nebo jiného jedince 
k zjištění rodového původu (předků) exempláře  
a umožnit zajištění a odběr potřebných vzorků.“  
Není třeba již jednou stanovenou povinnost uvádět 
duplicitně v dalším právním předpise.DNA markery 
se v současné době netýkají všech druhů zvířat. 
DNA marker je způsob, jak identifikovat zvíře, ale 
nejedná se o označení, které by se nacházelo na 
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zvířeti.  
DNA markery nelze zavádět jako rutinní metodu 
označování, v současné době nejsou kontrolní 
orgány, tj. SVS - KVS a ČIŽP, schopny s nimi rutinně 
pracovat. Konzultací s Ministerstvem životního 
prostředí bylo zjištěno, že jde o zajištění součinnosti 
chovatele při poskytování vzorků pro tento účel. 
 
Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

4. K § 13  
Požadujeme doplnit nový odstavec (12): 
 
Navrhovaná úprava: (12) Chovatel druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči, který je uveden v § 
14a odst. 4, je povinen umožnit Krajské 
veterinární správě, s poskytnutím aktivní 
součinnosti, ověření značení zvířete 
odečtením čipu či případné odebrání vzorku 
DNA.  
  
Odůvodnění:  
Nový odstavec navazuje na předchozí návrh 
úpravy v podobě doplnění odst. 10 a ustavuje 
povinnost chovatele umožnit kontrolnímu orgánu 
kontrolu těch druhů zvířat, které jsou uvedeny v § 
14a odst. 4, tak, aby bylo možné prokazatelně 
ověřit evidenci a uvedené údaje pro jednotlivé 
jedince, včetně kontroly značení a identifikace 
jedinců (odečtení čipů nebo odběr vzorků DNA).  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Doplnění není třeba, protože tato činnost je již 
upravena v § 30 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb.,  
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi. 
Z tohoto ustanovení citujeme: „Osoba, která nakládá 
s exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z tuleně 
nebo regulovanou kožešinou, je povinna též umožnit 
inspekci vykonávající kontrolu zjištění jejich 
identifikačního označení k určení totožnosti 
exempláře a další úkony potřebné k určení jejich 
totožnosti. Dále je tato osoba povinna umožnit 
inspekci vykonávající kontrolu provést analýzu krve 
nebo tkáně nebo části exempláře nebo jiného jedince 
k zjištění rodového původu (předků) exempláře  
a umožnit zajištění a odběr potřebných vzorků.“  
 
Není třeba již jednou stanovenou povinnost uvádět 
duplicitně v dalším právním předpise. 
DNA markery se v současné době netýkají všech 
druhů zvířat. DNA marker je způsob, jak identifikovat 
zvíře, ale nejedná se o označení, které by se 
nacházelo na zvířeti.  
DNA markery nelze zavádět jako rutinní metodu 
označování, v současné době nejsou kontrolní 
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orgány, tj. SVS - KVS a ČIŽP, schopny s nimi rutinně 
pracovat. Konzultací s Ministerstvem životního 
prostředí bylo zjištěno, že jde o zajištění součinnosti 
chovatele při poskytování vzorků pro tento účel. 
 
Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

5. K § 13a odst. 3  
Požadujeme doplnit větu: „v případě zvířete 
uvedeného v § 14a odst. 4, je povinna vést 
evidenci uvedenou v § 13 odst. 10 a 
postupovat v souladu s ustanovením 
uvedeným v § 13 odst. 11.“ 
 
Navrhovaná úprava: (3) Právnická nebo fyzická 
osoba, která obchoduje se zvířaty pro zájmové 
chovy, uvedená v odstavci 1 písm. a) je povinna 
vést evidenci o nakoupených a prodaných 
zvířatech včetně dokladů o původu zvířete a 
uchovávat ji po dobu tří let, v případě zvířete 
uvedeného v § 14a odst. 4 je povinna vést 
evidenci uvedenou v § 13 odst. 10 a 
postupovat v souladu s ustanovením 
uvedeným v § 13 odst. 11. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Ustanovení § 13 zákona na ochranu zvířat se 
vztahuje na zájmové chovy. Ustanovení § 13a se 
vztahuje na zvířata, se kterými se obchoduje, tedy 
hospodářská. Toto nelze v tomto případě směšovat. 
Navíc se to směšuje s § 14a odst. 4, který se 
vztahuje jak na zvířata zájmová, tak na zvířata 
hospodářská.  
Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

6. V § 14a odst. 1 písm. b)  
Požadujeme nahradit první větu: „u nově 
narozených jedinců druhů původně primátů, 
ploutvonožců, kytovců, vyjma delfinovitých, 
nosorožců, hrochů nebo žiraf“ větou: „u nově 
narozených jedinců druhů volně žijících 
zvířat“, dále požadujeme odstranit slovo „filmu“ a 
naopak doplnit poslední větu: „v zoologických 
zahradách licencovaných podle zvláštního 

Akceptováno jinak. 
Ministerstvo zemědělství obdrželo k problematice 
drezúry zvířat v cirkusech řadu rozdílných podnětů 
a názorů, a to jak v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k novele zákona na ochranu 
zvířat, tak mimo něj. Proto byla založena pracovní 
skupina, která projednávala podmínky pro provádění 
drezúry zvířat. Pracovní skupinu tvořili zástupci 
Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního 
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právního předpisu“, včetně doplnění odkazu na 
zákon č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách 
 
 Upravené znění: (1) Je zakázáno  
b) u nově narozených jedinců druhů volně 

žijících zvířat provádět zvláštní způsob 
výcviku pro přípravu a provedení triků nebo 
výkonu v cirkuse, divadelním a varietním 
představení, televizním programu nebo 
podobném veřejném představení, s výjimkou 
cílených pohybových aktivit zvířat v 
zoologických zahradách licencovaných 
podle zvláštních právních předpisů1 

_____________ 
1 Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách 
provozování zoologických zahrad 
 
Odůvodnění: 
Dosud platná úprava byla oproti dřívějšímu návrhu 
upravena tím, že byly umožněny výjimky pro 
primáty, ploutvonožce, kytovce - vyjma 
delfínovitých, nosorožců, hrochů nebo žiraf. V 
praxi pak došlo k tomu, že pro účely drezúry řada 
cirkusů nákupem rozšířila svoje zvěřince o další, 
tzv. atraktivní druhy zvířat (krokodýly, zebry atd.).  
Původním návrhem bylo sledováno i to, že nelze 
přímo zakázat podnikatelskou činnost a to i z 
důvodů zajištění péče o zvířata, která by nemohla 
být k uvedeným aktivitám po úplném zákazu 
použita. Drezúra ve stávajících zařízeních by po 
provedené právní úpravě byla možná až do doby 
dožití současně používaných zvířat. Podle 
zkušeností to je obdobně jako v některých 
zemích, kde už drezůra zvířat volně žijících druhů 
zvířat v současnosti neprobíhá. 

prostředí, cirkusů, Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad, Státní veterinární správy 
a Ústřední komise pro ochranu zvířat. Proběhlo 
několik jednání této pracovní skupiny, která přinesla 
kompromisní návrh obsažený v novele zákona na 
ochranu zvířat. 
Souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
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Tato připomínka je zásadní. 

7.  K § 14a odst. 1  
Požadujeme doplnit písm. c): 

 
c) rozmnožování jedinců druhů uvedených v § 

14a odst. 4 s výjimkou zoologických zahrad 
a chovu za účelem ochrany druhu, který byl 
povolen na základě zvláštního právního 
předpisu2  

 
A doplnit odkaz na zákon č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny. 
 
Odůvodnění: 
Zákaz rozmnožování jedinců druhů uvedených v § 
14a odst. 4 mimo licencované zoologické zahrady 
má zabránit nekontrolované množení jedinců 
uvedených druhů, tedy většinou jedinců s 
neznámým původem ohrožujícím v případě 
reintrodukce biodiverzitu daného druhu. V 
zájmových chovech i v chovech zvířat pro účely 
drezůry v praxi již došlo k řadě obecně veřejně 
známých problémů (např. utrpení zvířat pro 
nesplnění biologických podmínek chovu, problémy 
s tím kam umístit zvířata zvířete odebraná z 
takových podmínek, nebo z podmínek, kdy 
soukromá osoba o zvířata nemůže vykonávat péči 
o svá zvířata, nebo nemá o jejich chov další 
zájem; obavy osob žijících v sousedství chovů 
atd.). Výjimka by platila pouze pro zoologické 
zahrady s licencí podle zvláštního právního 
předpisu a pro chovy, které jsou součástí 
vybraného záchranného programu nebo projektu 
který je součástí takového záchranného 

Akceptováno jinak. 
Bylo doplněno nové ustanovení § 14a odst. 5, které 
zní: 

(5) U vybraných druhů šelem a lidoopů 
chovaných v zájmových chovech se dále 
zakazuje 
a) rozmnožování, nebo  
b) přesun ze zahraničí na území České 

republiky. 
 
Ministerstvo zemědělství obdrželo k problematice 
drezúry zvířat v cirkusech řadu rozdílných podnětů a 
názorů, a to jak v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k novele zákona na ochranu 
zvířat, tak mimo něj. Proto byla založena pracovní 
skupina, která projednávala podmínky pro provádění 
drezúry zvířat. Pracovní skupinu tvořili zástupci 
Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního 
prostředí, cirkusů, Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad, Státní veterinární správy a 
Ústřední komise pro ochranu zvířat. Proběhlo několik 
jednání této pracovní skupiny, která přinesla 
kompromisní návrh obsažený v novele zákona na 
ochranu zvířat. 
 
Souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
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programu, přičemž povolení takového chovu by 
bylo možné pouze na základě zvláštního právního 
předpisu (na základě výjimky podle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). 
Tato připomínka je zásadní. 

8. K § 14a odst. 4 
V § 14a nově navrženém odst. 4, požadujeme 
doplnit větu „u zvířat z řádu primáti (Primates)“ 
o čeleď Hominidae 
 
Nové znění § 14a odst. 4:  
(4) Zakazuje se u zvířat z řádu šelmy (Carnivora) 
uvedených v příloze k tomuto zákonu, a jejich 
kříženců, a u zvířat z řádu primáti (Primates) u 
čeledi lidoopi (Hominidae)    
 
Odůvodnění: 
Navrhované zpřísnění podmínek chovu vybraných 
druhů zvířat vyžadující zvláštní péči je reakcí na 
neudržitelnou situaci ve vztahu k chovu velkých 
šelem na území ČR. Pro zařazení celého řádu 
primátů v tuto chvíli neshledáváme dostatečné 
odůvodnění, proto považujeme za vhodné 
specifikovat omezení pouze na čeleď Homidiae.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
S touto změnou souhlasila SVS, která do ustanovení 
primáty navrhla.  

9. K příloze 
V souvislosti s navrhovaným doplněním § 14a o 
odst. 4 požadujeme do přílohy zákona, která 
stanovuje vybrané druhy zvířat z řádu šelem, 
doplnit rod rys (Lynx), a to takto: 
 
Za šelmy podle § 14a odst. 4 se považují: 
 

Akceptováno.  
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1. z čeledi kočkovitých z podčeledi 
a) velké kočky (Pantherinae) všechny druhy, 
b) malé kočky (Felinae) rod puma (Puma), rod 

rys (Lynx)  
c) gepardi (Acinonychinae) rod gepard 

(Acinonyx), 
Tato připomínka je zásadní. 

10. K § 14c odst. 2 
V § 14c požadujeme vypustit odstavec 2 
„Ustanovení odstavce 1 písmeno a) a d) se 
nevztahují na chovatele, který chová zvířata za 
účelem provádění drezúry.“ 
 
Odůvodnění:  
Je zcela proti smyslu navrhované úpravy, aby byla 
z ustanovení a podmínek uvedených v § 14c odst. 
1 vyňata jakákoliv zájmová skupina, v tomto 
případě chovatelé provádějící drezúru. 
Považujeme za zcela zásadní, aby ustanovení 
uvedená v § 14c odst. 1 byla platná pro všechny 
bez výjimky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Odstavec 2 je nutné ponechat. Pokud by nebyl § 14c 
odst. 2, musely by cirkusy dodržovat zároveň 2 různé 
vyhlášky s různými požadavky a rozměry pro zvířata. 
Byla by to zároveň vyhláška o drezúře a zároveň 
vyhláška podle § 14c. To by praxi nemohlo fungovat. 
Odstavec 2 je tam proto, že pro cirkusy již právní 
úprava je, a to vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení 
bližších podmínek chovu a drezúry zvířat.  
 
Byla doplněna důvodová zpráva a upraveno 
ustanovení § 14c odst. 2, které zní: 
(2) Ustanovení odstavce 1 písm. a) a c) se 
nevztahují na chovatele, který chová zvířata za 
účelem provádění drezúry v souladu s prováděcím 
právním předpisem upravujícím podmínky chovu 
a drezúry zvířat. 
 
Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

11. K § 15 odst. 3 písm. e) 
Do § 15 odst. 3 písm. e) požadujeme doplnit větu 
rozšiřující případy, na které se nevztahují ustavení 
upravující ochranu pokusných zvířat: 
 
Navrhované znění: 
e) úkony, jejichž hlavním účelem je identifikace 

Vysvětleno.  
 
Po vysvětlení MŽP na připomínce netrvá. 
Úprava ochrany pokusných zvířat obsažená 
v zákoně na ochranu zvířat je transpozicí směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 
22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro 
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zvířete, včetně úkonů k druhovému určení a 
zjištění bližších charakteristik či genetické 
informace volně žijících zvířat v rámci 
sledování stavu druhů pro účely jejich ochrany 
podle jiného právního předpisu 
 
V návaznosti na navrhovanou úpravu pak 
požadujeme doplnit odkaz na zákon č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Odůvodnění: 
Sledování stavu volně žijících živočichů je 
povinností vyplývající mimo jiné ze Směrnice 
92/43/EHS a v případě některých druhů je k jejich 
druhovému určení nezbytný odchyt a manipulace 
s nimi (např. u některých druhů obojživelníků) a 
potřebné je zároveň v některých případech zjistit 
bližší charakteristiky, jako je pohlaví a tělesné 
údaje (váha atp.). Při této činnosti nedochází k 
zraňování jedinců, ale představují určitou míru 
zvýšení stresu. Zahrnutí pod pojem pokusu je 
nicméně s ohledem na charakter a účel činnosti 
neadekvátní i procesně (jde o průběžnou činnost) 
zcela nevhodné. 
Tato připomínka je zásadní. 

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. 1. 2013. 
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). 
Zásadně nesouhlasíme s tím, aby Česká republika 
byla vystavována dalšímu riziku žalob ze strany 
Evropské unie tím, že bude měnit požadavky 
stanovené směrnicí.  

12. Jelikož jsou souběžně s navrženou novelou 
zákona č. 246/1992 Sb. navrhovány též změny v 
zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, tak požadujeme 
rovněž doplnit níže uvedené změny v placení 
poplatků při podávání žádostí o doklady CITES 
specifikované v sazebníku 61 uvedeného zákona. 

 
"Položka 61 

Vysvětleno.  
 
Po vysvětlení MŽP na připomínce netrvá. 
Navržené správní poplatky nijak nesouvisí s novelou 
zákona na ochranu zvířat. Doporučujeme, aby tuto 
úpravu zařadilo Ministerstvo životního prostředí do 
novely zákona o ochraně přírody a krajiny, kterou 
(jak uvádí ve svých připomínkách) připravuje. 
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1. Přijetí žádosti o 
a) vydání licence k provozování zoologické 

zahrady38a) 
Kč 10 000 

b) vydání licence na zpracování, balení nebo 
přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b) 
Kč 10 000 

c) vydání licence pro výrobce nebo 
distributora značek k označování 
exemplářů druhů volně žijících 
živočichů38b) 
Kč 1 000 

d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo 
přemístění exemplářů druhů volně žijících 
živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků 
z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího 
zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na 
které se vztahuje omezení dovozu 38b) 
Kč 1 000 

e) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo 
přemístění exemplářů druhů volně 
žijících živočichů, planě rostoucích 
rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin 
živočichů a dalšího zboží vyrobeného z 
kožešin živočichů, na které se vztahuje 
omezení dovozu, se zpětnou platností 
38c) 
Kč 5 000 

f) vydání povolení k vývozu zvláště 
chráněných živočichů nebo rostlin38b) 
Kč 1 000 

g) vydání potvrzení o putovní výstavě38d) na 
1 až 10 exemplářů druhů volně žijících 
živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b) 
Kč 1 000 
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h vydání potvrzení o putovní výstavě na více 
než 10 exemplářů druhů volně žijících 
živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b) 
Kč 2 000 

i) vydání výjimky ze zákazu obchodních 
činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně 
žijících živočichů nebo planě rostoucích 
rostlin38b) 
Kč 100 
za každý exemplář 

j) vydání výjimky ze zákazu obchodních 
činností na 21 až 200 exemplářů druhů 
volně žijících živočichů nebo planě 
rostoucích rostlin38b) 
Kč 2 000 

k) vydání výjimky ze zákazu obchodních 
činností na více než 200 exemplářů 
druhů volně žijících živočichů nebo 
planě rostoucích rostlin38b) 
Kč 4 000 
za 201 až 300 exemplářů a 1 000 Kč za 
každých dalších i započatých 100 
exemplářů 

 
2. Vydání 
a) číslovaného kroužku k předepsanému 

označení ptáka, který je exemplářem38b) 
Kč 20 

b) značky k označení exempláře druhu volně 
žijících živočichů38b) 
Kč 20 

c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele 
dovozního povolení38e) 
Kč 30 
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Osvobození 
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) a f) této 
položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání 
povolení k vývozu nebo dovozu exempláře 
majícího osobní nebo rodinný charakter včetně 
loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně 
vývozcem nebo dovozcem. 
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), f), i), j) a k) 
této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání 
povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání 
výjimky ze zákazu obchodních činností pro 
exempláře určené do záchranného chovu nebo 
pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře 
určené k chovným nebo pěstebním účelům v 
rámci záchranného programu a pro exempláře 
pocházející z chovu nebo určené do chovu, 
popřípadě sbírek zoologických a botanických 
zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd 
České republiky a dalších vědeckých pracovišť 
evidovaných Ministerstvem životního prostředí. 
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) a f) této 
položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání 
povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, 
muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného 
exempláře a živých rostlin za účelem 
neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny 
mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na 
seznamu vedeném Ministerstvem životního 
prostředí. 
4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této 
položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné 
značky pro exempláře určené do záchranného 
chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, 
pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním 
účelům v rámci záchranného programu a pro 
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exempláře pocházející z nebo určené do chovu, 
popřípadě sbírek zoologických a botanických 
zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd 
České republiky a dalších vědeckých pracovišť 
evidovaných Ministerstvem životního prostředí. 
5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d) a f) této 
položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání 
povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, 
s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 
měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho 
vlastnictví. 
____________________ 
38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách 
provozování zoologických zahrad a o změně 
některých zákonů (zákon o zoologických 
zahradách), ve znění pozdějších předpisů. 
38b) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně 
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších 
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně 
některých zákonů (zákon o obchodování s 
ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů. 
38c) Čl. 15 nařízení Komise (ES) č. 
865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích 
pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o 
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito 
druhy. 
38d) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 
865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích 
pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o 
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito 
druhy. 
38e) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 
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865/2006.". 
Odůvodnění: 
Při podávání žádostí o povolení CITES se 
zpětnou platností, které je vydáváno ve 
výjimečných případech (řádově jednotky ročně) 
podle čl. 15 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 je 
třeba odlišit poplatek za přijetí žádosti od žádostí 
o povolení CITES standardně podaných před 
realizací vývozu, dovozu či přemístění exemplářů 
CITES. Důvodem je zvýšená administrativní zátěž 
spojená s vyřizováním dodatečně podaných 
žádosti, v případě dovozu živých exemplářů je 
třeba navíc často žádost řešit přednostním 
způsobem. Zároveň by vyšší částka úhrady za 
podání žádosti o povolení CITES se zpětnou 
platností měla plnit preventivní a výchovné 
hledisko směrem k veřejnosti, kdy by mělo být 
zohledněno pochybení ze strany žadatele, který 
správně měl povolení předložit již při dovozu, 
resp. vývozu exemplářů CITES. Vydáním povolení 
CITES se zpětnou platností dochází totiž k 
zahlazení daného pochybení a ČIŽP jej již pak 
nemůže nijak sankcionovat.  
V případě podávání žádostí o vydání výjimky ze 
zákazu obchodních činností podle §15a zákona č. 
100/2004 Sb. je v současnosti podle bodu 1 písm. 
i) zvýhodněna jednotnou sazbou 2000 Kč žádost 
o vydání výjimky na více než 20 exemplářů, aniž 
by bylo limitováno maximální množství exemplářů 
na jednu žádost. To vede některé 
velkoobchodníky k tomu, že podávají jednu žádost 
na velké množství exemplářů najednou. Často jde 
o stovky až tisíce exemplářů. Podle legislativy EU 
(nařízení (ES) č. 338/97) je však třeba vydat 
potvrzení o výjimce případ od případu a na každý 
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exemplář jednotlivě, takže správní úřad musí de 
facto vynaložit víceméně stejné úsilí na prověření 
legality a zúřadování výjimky pro každý jednotlivý 
exemplář podle požadavků legislativy EU. 
Množstevní zvýhodnění žádosti na více 
exemplářů je z hlediska praktických zkušeností 
správních úřadů výhodné maximálně do cca 200 
ks na jednu žádost. Dosavadní zvýhodněný 
poplatek za žádosti nad toto množství již nemůže 
pokrýt náklady správního úřadů a takové, v 
počtech nadměrné, žádosti působí značné 
problémy také v časových možnostech vyřídit je v 
zákonné lhůtě jednoho měsíce. 
Proto navržená úprava ponechává dosavadní 
zvýhodnění jen pro žádosti na maximálně 200 
exemplářů a znevýhodňuje žádosti nad toto 
množství a tak nepřímo nutí žadatele o výjimku na 
velké množství exemplářů, aby žádost rozdělili na 
více žádostí po maximálně 200 kusech. 
Tato připomínka je zásadní. 

13. K bodu č. 9 - § 5 odst. 2 písm. k) 
Uvedeným novelizačním bodem se do § 5 odst. 2 
zákona na ochranu zvířat proti týrání doplňuje 
písmeno k), kterým se jako důvod k usmrcení 
zvířete uznává postup podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího prevenci a 
regulaci zavlékání či vysazování a šíření 
invazních nepůvodních druhů. 
 
Provedení adaptace právního řádu ČR na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a 
regulaci zavlékání či vysazování a šíření 
invazních nepůvodních druhů spadá do gesce 

Akceptováno.  
Bod č. 9 byl vypuštěn.  
Na základě připomínky Ministerstva životního 
prostředí bude z textu zákona i z důvodové zprávy 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci 
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů vypuštěno. 
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Ministerstva životního prostředí, které za tímto 
účelem připravuje návrh zákona, kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či 
vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů 
a nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání 
cizích a místně se nevyskytujících druhů v 
akvakultuře. 
  
Klíčovou část připravovaného materiálu 
Ministerstva životního prostředí představuje 
novela zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nicméně 
podstatnou součástí tohoto materiálu jsou také 
navazující úpravy v souvisejících právních 
předpisech, včetně zákona na ochranu zvířat proti 
týrání. Konkrétně v uváděném novelizačním bodě 
dochází k přímé kolizi s návrhem připravovaným v 
rámci komplexního materiálu implementujícího 
předmětné nařízení EU, který je připravován v 
dohodě s Ministerstvem zemědělství. 
 
Domníváme se, že navržené znění ustanovení § 5 
odst. 2 písm. k) je koncipováno příliš obecně. 
Jako důvod k usmrcení zvířete uvádí obecně 
postup podle přímo použitelného předpisu EU, 
kterým je nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání 
či vysazování a šíření invazních nepůvodních 
druhů. Samo nařízení však žádný konkrétní 
postup, na který by tímto způsobem mohlo být 
odkazováno, nestanoví. Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ukládá 
členským státům uplatnit eradikační opatření, 
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zjistí-li na svém území zavlečení či vysazení či 
výskyt invazního nepůvodního druhu s 
významným dopadem na Evropskou unii, který byl 
zařazen na unijním seznam, v rané fázi invaze. 
Vlastní metody, které mají být k uskutečnění 
eradikačních opatření, však nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 nestanoví a 
jejich volbu ponechává na členských státech. 
Podobně nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1143/2014 nestanoví ani konkrétní podobu 
regulačních opatření, která mají členské státy 
přijmout s cílem minimalizovat dopady značně 
rozšířených invazních nepůvodních druhů s 
významným dopadem na Evropskou unii, které 
byly zařazeny na unijní seznam. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 výslovně požaduje, aby regulační 
opatření byla uzpůsobena konkrétním podmínkám 
daných členských států.  
 
Vzhledem k výše uvedenému nepovažujeme 
navržené znění ustanovení § 5 odst. 2 písm. k) za 
dostatečně určité, neboť příslušná ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 nelze aplikovat přímo, bez náležitého 
provedení adaptačním právním předpisem. 
 
Z toho důvodu je v materiálu připravovaném 
Ministerstvem životního prostředí navrhováno, aby 
důvodem k usmrcení zvířete bylo, s odkazem na 
příslušná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, teprve provádění vlastních opatření k 
odstranění, izolaci nebo regulaci invazního 
nepůvodního druhu, a nad rámec adaptace také 
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provádění opatření k regulaci nepůvodního druhu, 
stanovených postupy upravenými v připravované 
novele. 
 
V této souvislosti se v materiálu připravovaném 
Ministerstvem životního prostředí také navrhuje 
rozšířit okruh osob, které jsou při provádění těchto 
opatření oprávněny usmrcovat zvířata. Vložením 
nového odstavce 4 se mezi tyto oprávněné osoby 
řadí osoba oprávněná k vykonávání veterinárních 
asanačních činností, rybníkář nebo uživatel 
rybářského revíru při výkonu rybářského práva 
anebo uživatel honitby při výkonu práva myslivosti 
a pracovník orgánu ochrany přírody nebo tímto 
orgánem pověřená osoba, pokud získali 
osvědčení o odborné způsobilosti podle 
veterinárního zákona.   
 
Vzhledem k výše uvedenému považujeme za 
vhodnější, aby předmětná změna ustanovení § 5 
odst. 2 písm. k) byla provedena v rámci 
komplexních změn připravovaných v souvislosti s 
adaptací implementovaného nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, jejichž 
součástí je také novelizace zákona na ochranu 
zvířat proti týrání. Z tohoto důvodu požadujeme 
novelizační bod č. 9 vypustit. 
Tato připomínka je zásadní. 

14. K bodu č. 36 - § 14c odst. 3 
Nově doplňované ustanovení § 14c odst. 3 ukládá 
stávajícími chovatelům zvířat uvedených v § 14a 
odst. 4 (tj. zjednodušeně velké šelmy a primáti) 
povinnost zúčastnit se kurzu k péči o tato zvířata 
a získat potvrzení o účasti na tomto kurzu, které 

Akceptováno.  
Dosavadní § 14c odstavec 3 bude obsažen 
v přechodných ustanoveních. 
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vydává Ministerstvo zemědělství. Uvedené 
ustanovení v tomto ohledu navazuje na nově 
ukládanou povinnost "nových" chovatelů těchto 
zvířat mít osvědčení o způsobilosti k péči o zvířata 
uvedená v § 14a odst. 4, upravenou 
v následujícím ustanovení § 14c odst. 4. 
 
Upozorňujeme předkladatele, že uvedená 
konstrukce je podle našeho názoru z hlediska 
legislativní techniky chybná. Uvedené ustanovení 
zcela naplňuje atributy přechodného ustanovení a 
jako takové by mělo být zahrnuto do čl. II 
předloženého návrhu zákona. Předmětná 
povinnost by dle našeho názoru měla být 
koncipována tak, že základní povinností chovatele 
zvířat uvedených v § 14a odst. 4 je mít osvědčení 
o způsobilosti k péči o tato zvířata, přičemž v 
přechodném ustanovení by bylo stanoveno, že 
chovatelé, kteří zvířata uvedená v § 14a odst. 4 
chovali ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. 
projednávané novely), splní tuto povinnost tím, že 
ve lhůtě 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona absolvují kurz k péči o tato zvířata a 
získají o tom potvrzení. 

14.  Úřad vlády - 

vedoucí Úřadu 

vlády  

Bez připomínek.  

15.  Úřad vlády - 

ministr 

spravedlnosti a 

předseda 

Legislativní rady 

vlády 

Bez připomínek.  
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16.  Úřad vlády - 

odbor 

kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel částečně 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 zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 
Srovnávací tabulky k adaptovaným nařízením nebyly 
přiloženy. Další nedostatky formálního rázu uvádíme 
níže. 

Akceptováno. 
Srovnávací tabulka k nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 
2017 o úředních kontrolách a jiných úředních 
činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na 
ochranu rostlin byla přiložena.  
 
Od adaptace Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady …  o sladění povinností podávání zpráv 
v oblasti politiky životního prostředí a o změně 
směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 
2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení 
(ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady 
(ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 bude upuštěno.  
Příslušné novelizační body byly vypuštěny a byla 
upravena důvodová zpráva. 
 
Na základě připomínky Ministerstva životního 
prostředí bylo z textu zákona i z důvodové zprávy 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci 
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů vypuštěno. 

Po stránce materiální: 
Předkladatel v předkládací zprávě uvádí, že důvodem 
předložení návrhu zákona je především 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. 
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s účinností od 1. ledna 2013. Evropská komise dne 
13. července 2017 zahájila s Českou republikou řízení 
o porušení smlouvy 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 (t.č. ve stádiu formální 
upozornění, které navazuje na EU Pilot č. 
8619/16/ENVI). 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
Návrh zákona má transpoziční vztah ke: 

 směrnici Evropského Parlamentu a Rady 
2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely, v platném znění 
(dále jen „směrnice 2010/63/EU“). 

 
Návrh zákona má dále dle předkladatele adaptační 
vztah k: 

 návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady … 
o sladění povinností podávání zpráv v oblasti 
politiky životního prostředí a o změně směrnic 
86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 
2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení (ES) č. 
166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady (ES) 
č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 (dále jen „návrh 
nařízení o sladění povinností“). Tento návrh 
nařízení o sladění povinností mění ve svém článku 
6 také směrnici Evropského Parlamentu a Rady 
2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely; 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a 
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regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů (dále jen „nařízení 
1143/2014“); 

 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních 
kontrolách a jiných úředních činnostech 
prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na 
ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 
396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, 
(EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 
2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 
1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES 
a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 
882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 
96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 
92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), 
v platném znění (dále jen „nařízení 2017/625“). 

Návrh zákona v širších souvislostech souvisí se: 

 směrnicí Rady 98/58/ES ze dne 20. července 
1998 o ochraně zvířat chovaných  
pro hospodářské účely, v platném znění, 

 směrnicí Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 
2007 o minimálních pravidlech  
pro ochranu kuřat chovaných na maso,  

 směrnicí Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 
2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro 
ochranu prasat, v platném znění, 
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 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely,  

 nařízením Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 
1997 o kritériích Společenství  
pro místa zastávek a o změně plánu cesty 
uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS, 
v platném znění, 

 nařízením Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. 
června 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek,  

 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 Rady (ES) č. 
1255/97, v platném znění, a 

 nařízením Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 
2009 o ochraně zvířat při usmrcování, v platném 
znění. 

Návrhu se v širších souvislostech dotýká rovněž 
úprava ochrany osobních údajů, viz nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění 
(viz např. úprava v bodu 78., § 24b návrhu). 

Obecně k adaptaci návrhu na návrh nařízení o 
sladění povinností: 
I když má předkladatel dle čl. 13 odst. 1 Metodických 
pokynů brát orientačně v úvahu též legislativní záměry 
a návrhy předpisů Evropské unie, nelze takovýto 
návrh uvádět v poznámce pod čarou č. 1, kde je dle 
čl. 48 ve spojení s čl. 47 odst. 5 Legislativních pravidel 

Akceptováno.  
Od adaptace Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady …  o sladění povinností podávání zpráv 
v oblasti politiky životního prostředí a o změně 
směrnic 86/278/EHS, 2002/49/ES, 2004/35/ES, 
2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EU, nařízení 
(ES) č. 166/2006 a (EU) č. 995/2010 a nařízení Rady 
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vlády nezbytné uvést české znění předpisu Evropské 
unie tak, jak je uveden v Úředním věstníku Evropské 
unie. Jelikož se jedná pouze o „návrh“, nemůže tento 
požadavky na uvedení (publikaci) v Úředním věstníku 
Evropské unie splňovat. 
S ohledem na informace odboru kompatibility, že výše 
uvedený návrh nařízení o sladění povinností je teprve 
v prvním čtení v Evropském parlamentu a jeho 
výsledná podoba tak může doznat větších či menších 
změn, popřípadě nemusí být přijat vůbec, je třeba ze 
strany předkladatele vyjasnit, do jaké míry počítá s 
přijetím současné podoby návrhu. Je třeba vzít v 
potaz, že při nepřijetí návrhu nařízení o sladění 
povinností zůstane v českém právním předpisu 
úprava, jež nebude mít nezbytnou návaznost na 
předpis EU, která je nyní předpokládána. Toto je třeba 
zvažovat především s ohledem na adaptační 
ustanovení návrhu zákona, která ukládají povinnosti 
soukromým subjektům, tak jak je tomu např. v případě 
bodu 49. návrhu zákona. 
Navíc, návrh nařízení o sladění povinností mění i 
mnohé další směrnice (86/278/EHS, 2002/49/ES, 
2004/35/ES, apod.). Bude-li návrh nařízení přijat, 
bude potřeba upravit stávající transpoziční ustanovení 
i k dalším návrhem nařízení dotčeným směrnicím. 
K tomu zatím nebylo přistoupeno, a tak se dílčí 
implementace návrhu nařízení, které je t.č. na začátku 
legislativního procesu v Evropském parlamentu, jeví 
jako předčasná.  
Je nutné, aby předkladatel svůj záměr více objasnil. 
Tato připomínka je zásadní. 

(ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 bude upuštěno.  
Příslušné novelizační body byly vypuštěny a byla 
upravena důvodová zpráva.  

Obecně k adaptaci návrhu na nařízení 1143/2014: 
Podle strany 5 důvodové zprávy je „návrhem zákona 
… prováděna adaptace na nařízení Evropského 

Akceptováno.  
Na základě připomínky Ministerstva životního 
prostředí bylo z textu zákona i z důvodové zprávy 
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parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 
2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a 
šíření invazních nepůvodních druhů. Cílem je soulad 
zákona na ochranu zvířat s tímto nařízením.“. Jediným 
adaptačním ustanovením je však navrhovaný § 5 
odst. 2 písm. k), který s odkazem na preambuli 
k nařízení 11443/2014 povoluje usmrcování invazních 
nepůvodních druhů. 
Z hlediska formálního požadujeme lépe vykázat, ze 
kterého ustanovení nařízení 1143/2014 uvedené 
povolení k usmrcování vyplývá. Rozhodné by mělo být 
příslušné ustanovení vlastního textu směrnice, nikoliv 
pouze obecné konstatování v preambuli, které uvádí 
DZ. Ustanovení by pak rovněž mělo být řádně 
vykázáno jako implementační. 
Z hlediska materiálního však máme výrazné 
pochybnosti, jak bude nařízení uplatňováno. Nařízení 
1143/2014 nejprve předpokládá, že Komise přijme 
seznam invazních nepůvodních druhů (čl. 4 nařízení 
1143/2014). Byl již takový seznam přijat? Co je 
invazní nepůvodní druh, je nutné postavit najisto, 
protože se jedná o základní stavební kámen celého 
nařízení. Bez znalosti rozsahu tohoto pojmu může být 
problematické i naplnění navrhovaného § 5 odst. 2 
písm. k) návrhu. 
Dále, podle čl. 7 odst. 2 nařízení 1143/2014 mají 
členské státy učinit nezbytné kroky k prevenci 
zavlékání, vysazování či šíření invazních nepůvodních 
druhů. Jak máme toto ustanovení nařízení provedeno, 
resp. zajištěno? Nařízení 1143/2014 v čl. 8 rovněž 
stanoví, že členské státy zřídí systém pro udělování 
povolení za účelem výzkumu nebo ochrany ex situ. 
Jak máme toto zajištěno? Uvedené ustanovení 
nařízení vyžaduje, aby byl nastaven systém udělování 
povolení, zmocněny příslušné orgány, případně přijaty 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci 
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních 
nepůvodních druhů vypuštěno. 
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určité výjimky (čl. 10 a násl. nařízení). Většina 
takovýchto opatření bude muset mít zákonný základ, 
neboť nařízení k jejich přijetí zmocňuje členské státy. 
Jinými slovy, dle nařízení 1743/2014 má existovat 
systém boje s invazivními nepůvodními druhy, který je 
založen na vzájemné spolupráci mezi členskými státy 
a Evropskou komisí. Tento systém v sobě zahrnuje i 
dohled a úřední kontroly (čl. 14 a násl. nařízení) a 
v základních rysech musí vycházet z vnitrostátního 
práva, neboť nařízení mnohé záležitosti přímo neřeší. 
Základní kompetence (kdo co vydává podle nařízení), 
zda si ČR zvolí určité výjimky (viz např. čl. 12 
nařízení) a ustanovení sankčního typu (např. čl. 14 
nařízení) nemohou sama o sobě mít účinky pouze na 
základě nařízení 1143/2014. 
Má-li nařízení 1143/2014 být skutečně použitelné, je 
nutné návrh, popř. jiný zákon, podstatným způsobem 
dopracovat. K tomu dodáváme, že jsme si vědomi, že 
gesci za uvedené nařízení má MŽP, které plánuje 
provést implementaci prostřednictvím novely zákona o 
ochraně přírody a krajiny. Máme proto pochybnosti, 
zda může být výsek nařízení (který je založen na 
hlavním pojmu v nařízení, který ale má být dále 
dovysvětlen) vůbec přednostně implementován 
prostřednictvím návrhu novely zákona na ochranu 
zvířat proti týrání, když základ implementace zatím 
není ani v náznacích proveden. 
Z hlediska vlastního textu § 5 odst. 2 písm. k) dále 
nepovažujeme za vhodnou formulaci, dle které je 
„důvodem k usmrcení postup“. Ustanovení je nutné 
přeformulovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Obecně k adaptaci na nařízení o úředních 
kontrolách: 

Vysvětleno. 
Možnost uložit opatření v případě zjištění nesouladu 
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Předkladatel v několika ustanoveních provádí i 
kompetenční provazbu s nařízením 2017/625. K tomu 
sice nenamítáme, je však otázkou, zda takováto 
jednoduchá provazba bude postačovat. Předně, 
vzhledem k absenci srovnávací tabulky, zanesení 
příslušných ustanovení do rozdílové tabulky i 
vyjádření v DZ není zřejmé, která ustanovení nařízení 
2017/625 má předložený návrh implementovat. 
Předpokládáme, že pro navrhovaný § 22/1/b) a § 
22/2/c) je rozhodný čl. 4 nařízení 2017/625 ve spojení 
s čl. 21 tohoto nařízení. V případě § 22/2/k) pak je 
rozsah nejasný: v poznámce pod čarou se objevuje 
nejen nařízení 2017/625 (o které ustanovení tohoto 
nařízení má jít???), ale i další dvě směrnice. 
Upozorňujeme, že přímé odkazy na směrnice nejsou - 
s výjimkou tzv. referenčních odkazů (viz § 1, pozn. 
pod čarou č. 1) a výjimek uvedených v čl. 20a 
Metodických pokynů – dovoleny, tj. uvedení směrnic 
v pozn. pod čarou č. 29) je pochybné. 
Nadto vzniká otázka, zda by neměla být 
implementována ještě další ustanovení nařízení 
2017/625. Toto nařízení počítá i se značnou další 
legislativní aktivitou Evropské komise (např. čl. 21/8 
nařízení 2017/625), takže je možné, že mnohá 
ustanovení t.č. nemohou mít jasnou náplň vzhledem 
k budoucím aktům v přenesené pravomoci. I přesto 
ale již dnes v nařízení existují ustanovení, která své 
účinky mají vyvolat i bez aktů v přenesené pravomoci, 
a nemohou pouze sama o sobě plně působit přímo. 
Jak je například zajištěno provedení čl. 138 nařízení 
2017/625, které má, vzhledem ke své obecnosti a 
demonstrativnímu výčtu v odst. 2, poněkud 
směrnicový charakter? Jak bude naplněn čl. 21 odst. 
4 Metodických pokynů? Kompetence (pravomoci, 
opatření) musejí být vzhledem k ústavním limitům 

podle čl. 138 nařízení o úředních kontrolách je 
dostatečně zajištěna zvláštním opatřením podle  
§ 28a zákona na ochranu zvířat proti týrání.  
 
Rozdílová tabulka byla doplněna o ustanovení, která 
jsou adaptací nařízení 2017/625.  
Ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) a § 22 odst. 2 
písm. c) jsou skutečně adaptací čl. 4 nařízení ve 
spojení s čl. 21, jak uvádí odbor kompatibility.  
Co se týče § 22 odst. 2 písm. k) zákona na ochranu 
zvířat jedná se o zapracování článků 151, 152, 154, 
156, 157, 158.  
Přestože předpis 2017/625 je vydán ve formě 
nařízení, obsahuje také ustanovení, která mění 
směrnice na úseku ochrany zvířat proti týrání, které 
jsou transponovány zákonem na ochranu zvířat. 
Není tedy jasné, zda se jedná o implementaci ve 
formě adaptace (nařízení) nebo transpozice 
(směrnice). 
Jedná se o tyto směrnice, které jsou nařízením 
měněny: 
       Směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 

1998 o ochraně zvířat chovaných pro 
hospodářské účely. 

 Směrnice Rady 1999/74/ES ze dne 19. července 
1999, kterou se stanoví minimální požadavky 
na ochranu nosnic. 

  Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 
28. června 2007 o minimálních pravidlech pro 
ochranu kuřat chovaných na maso (Text 
s významem pro EHP).  

 Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 
18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální 
požadavky pro chranu telat (kodifikované znění). 

Dále je měněno toto nařízení na úseku ochrany 
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dána zcela jasně zákonem, nevyčtou-li se 
jednoznačně z přímo použitelného nařízení. 
Žádáme vyjasnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

zvířat proti týrání:  
Nařízení 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. 
Odbor kompatibility se dotazuje, zda bude stačit 
takto jednoduchá provazba zákona na ochranu zvířat 
na nařízení o úředních kontrolách.  
K tomu uvádíme, že zákon na ochranu zvířat 
i v současném znění obsahuje pouze kompetence 
k provádění výkonu dozoru (kontrol) na úseku 
ochrany zvířat proti týrání a neupravuje žádné bližší 
podrobnosti k tomu, jak mají být tyto kontroly 
prováděny. Důvodem je to, že kontroly na úseku 
ochrany zvířat proti týrání jsou blíže upraveny ve 
veterinárním zákoně. Z tohoto důvodu zastáváme 
názor, že také adaptace nařízení o úředních 
kontrolách ve vztahu k ochraně zvířat proti týrání by 
měla být blíže provedena ve veterinárním zákoně, 
jehož novela je nyní rovněž projednávána.  
Pro úplnost uvádíme, že výkon dozoru na úseku 
ochrany zvířat proti týrání je kromě veterinárního 
zákona dále prováděn postupem podle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů.  
Ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), citujeme:  
Ustanovení § 2 písm. f) 
Veterinární péče podle tohoto zákona zahrnuje  
f) dozor nad dodržováním povinností a požadavků 
stanovených k zajištění těchto úkolů tímto zákonem, 
zvláštními právními předpisy1) a předpisy Evropské 
unie2) (státní veterinární dozor).  
§ 48 odst. 1 písm. t) veterinárního zákona stanoví: 
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(1) Ústřední veterinární správa  
t) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo 
zvláštními právními předpisy1b).  
§ 49 odst. 1 písm. aa) veterinárního zákona stanoví: 
Krajská veterinární správa 
aa) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo 
zvláštními právními předpisy1b). 
------------------------ 
1b) Například zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 
lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 154/2000 Sb., 
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských 
zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., 
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním 
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně 
těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon 
o obchodování s ohroženými druhy), ve znění 
zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 79/1997 Sb., 
o léčivech a o změnách a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 
Nařízení o úředních kontrolách ruší Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze 
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dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní 
pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů 
živočišného původu určených k lidské spotřebě. Ani 
nařízení z roku 2004 nebylo v zákoně na ochranu 
zvířat adaptováno. 

Obecně k transpozici směrnice 2010/63/EU: 
Návrh dále reaguje na řízení o porušení smlouvy č. 
2017/2084.  
Na základě článku 258 Smlouvy o fungování 
Evropské unie vyzvala Evropská komise dopisem ze 
dne 14. 7. 2017 (Výzva Evropské komise k porušení 
smlouvy č. 2017/2084) Českou republiku k vyjádření k 
nesprávně provedené směrnici 2010/63/EU. Česká 
republika své vyjádření Evropské komisi zaslala dne 
13. 10. 2017, přičemž ve velké části s vyjádřením 
Komise nesouhlasila a argumentovala, že je směrnice 
provedena správně.  
Předkladatel současně předložené novely zákona 
však tento názor opouští a naopak v odůvodnění 
podrobněji vysvětluje důvody nesprávné transpozice 
směrnice 2010/63/EU, které mají za následek nutnost 
přijetí stávajícího návrhu zákona. Předkladatel uvádí, 
že až na jednu výjimku Česká republika připomínky 
Evropské komise akceptovala. Neakceptovaná 
připomínka se týká výhrady Evropské komise 
k transpozici čl. 41 odst. 1 směrnice 2010/63/EU, 
která byla provedena do § 16d odst. 5 návrhu zákona. 

 

K § 16d odst. 5: 
Evropská komise ve Výzvě uvedla, že v prováděcím 
ustanovení § 16d odst. 5 zákona je stanovena 
povinnost přijmout rozhodnutí do 40 dnů, ale není 
výslovně provedena povinnost sdělit toto rozhodnutí 
ve lhůtě 40 dnů žadateli. Směrnice však jasně 

Akceptováno.  
Ustanovení § 16d odst. 5 bude novelizováno takto:  
„Státní orgán příslušný ke schvalování projektů 
pokusů musí vydat a oznámit rozhodnutí o schválení 
projektu pokusů do 40 pracovních dnů po přijetí 
úplné a správně vyplněné žádosti.“ 
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požaduje, že rozhodnutí musí být nejen přijato, ale 
rovněž v této lhůtě žadateli sděleno, a proto je 
provedení nesprávné.  
Předkladatel v návrhu odkazuje na vyjádření České 
republiky, ve kterém bylo s odkazem na správní řád 
uvedeno, že „správní řád v souvislosti s rozhodnutím 
neužívá slova „přijato a sděleno“ uvedená ve směrnici, 
ale hovoří o „vydání rozhodnutí“. Shodně se správním 
řádem hovoří o vydání rozhodnutí také zákon na 
ochranu zvířat. Ze správního řádu jednoznačně plyne, 
že „vydání rozhodnutí“ neznamená pouze přijetí 
rozhodnutí, jak je uvedeno v připomínce, ale „vydání 
rozhodnutí“ zahrnuje také odeslání rozhodnutí – jeho 
sdělení žadateli (§ 71 odst. 2 správního řádu). Na 
základě výše uvedeného konstatujeme, že provedení 
směrnice je správné.“ 
Souhlasíme, že „vydáním rozhodnutí“ se rozumí i 
odeslání rozhodnutí (§ 71 odst. 2 písm. e) správního 
řádu), nicméně v žádném případě není odeslání 
rozhodnutí též sdělením rozhodnutí. Odeslání 
rozhodnutí a sdělení rozhodnutí jsou dvě různé stádia 
a obecně platí, že rozhodnutí je adresátovi sděleno až 
jeho doručením (§ 72 odst. 1 správního řádu). 
Předkladatel tak odkazuje na specifickou situaci, kdy 
je rozhodnutí vydáno a současně doručeno (§ 72 odst. 
2 správního řádu), tak je tomu však pouze v případě, 
kdy se všichni účastníci vzdají nároku na doručení 
písemného vyhotovení rozhodnutí, což v praxi nebývá 
pravidlem. Nelze proto podpořit odkaz na § 72 odst. 2 
správního řádu a s jeho pomocí tvrdit, že odeslání 
rozhodnutí je totéž, co doručení rozhodnutí, a že je 
tedy transpozice směrnice provedena správně. 
Ustanovení § 16d odst. 5 zákona na ochranu zvířat 
není řádnou transpozicí směrnice 2010/63/EU. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Upozorňujeme, že vzhledem k úpravě obsažené 
v českém správním řádu požadovaný výklad vede 
k tomu, že lhůta na vydání rozhodnutí je minimálně 
o 10 dní kratší, než je ve směrnici uváděných 
40 pracovních dnů.  
Viz § 24 odst. 1 správního řádu, který upravuje 
překážky při doručování. Z tohoto ustanovení 
citujeme: „Jestliže si adresát uložené písemnosti 
písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla 
k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se 
považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.“ 
Toto ustanovení znamená, že správní orgán musí 
počítat s tím, že si adresát nevyzvedne zásilku ihned, 
a že je možné, že bude doručena až deset dní po 
jejím uložení. Je tedy nutné zaslat zásilku tak, aby 
mohla 10 dní ležet na poště a zároveň byla dodržena 
lhůta 40 pracovních dnů.  
 
Byl doplněn nový novelizační bod a příslušné 
odůvodnění.  
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K § 17d písm. 3): 
Předkladatel upravil ustanovení ve smyslu připomínky 
Evropské komise (k ustanovení čl. 9 odst. 3), kdy do 
textu uvedl, že musí jít o osobu odborně způsobilou, 
která získala „praktické zkušenosti s odchytem volně 
žijících zvířat pod dohledem kvalifikované osoby“ 
nebo o „osobu odborně způsobilou k odchytu volně 
žijících zvířat podle jiných právních předpisů.“ 
Evropská komise poukazuje na vyjádření České 
republiky v odpovědi v rámci EU pilot, kdy ČR  uvedla, 
že schopnost odchytu zvířat ve volné přírodě je 
jedním z témat příslušného kurzu. Komise k tomu 
nicméně namítá, že tento kurz není obsažen ve 
vyhlášce č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku 
ochrany zvířat proti týrání, a dále, že české právní 
předpisy neobsahují zajištění praktických zkušeností. 
Přestože předkladatel připomínku Evropské komise 
do textu ustanovení zákona zapracoval, nadále 
zůstává nevyjasněná otázka, jak (kterými právními 
předpisy) český právní řád zajišťuje provedení 
„příslušného kurzu“ a osvojení praktických zkušeností. 
Tuto skutečnost požadujeme vyjasnit a uvést 
v odůvodnění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
V letošním roce proběhne novela vyhlášky 
č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat 
proti týrání.  
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.  
Bylo doplněno odůvodnění. Text viz výše. 
 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
Článek 9 odst. 3 směrnice 2010/63/EU zní takto: 
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„Odchyt zvířat ve volné přírodě musí provádět 
kvalifikovaná osoba za použití metod, jež zvířatům 
způsobí jen takovou bolest, utrpení, strach nebo 
trvalé poškození, které jsou nevyhnutelné.“ 
 
Proto bylo ustanovení § 17d odst. 3 přeformulováno 
takto:  
Odchyt zvířat ve volné přírodě, která mají být použita 
k pokusům, musí provádět kvalifikovaná osoba za 
použití metod, jež pokusným zvířatům způsobí jen 
takovou bolest, utrpení, strach nebo trvalé 
poškození, které jsou nevyhnutelné. Za 
kvalifikovanou osobu uvedenou ve větě první se 
považuje 
a) osoba odborně způsobilá k navrhování pokusů 
a projektů pokusů, a která získala praktické 
zkušenosti s odchytem volně žijících zvířat pod 
dohledem kvalifikované osoby, 
b) osoba odborně způsobilá k provádění pokusů na 
pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata 
a usmrcování pokusných zvířat, a která získala 
praktické zkušenosti s odchytem volně žijících zvířat 
pod dohledem kvalifikované osoby, nebo 
c) osoba odborně způsobilá k odchytu volně žijících 
zvířat podle jiných právních předpisů.  

K § 20 odst. 1 písm. g): 
Předloženou novelizací dochází k doplnění nové 
kompetence Ministerstva zemědělství k udělování 
výjimek z požadavků na usmrcování pokusných zvířat, 
a to v návaznosti na nový § 18g odst. 7 zákona na 
ochranu zvířat. Toto ustanovení je transpozicí čl. 6 
odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat 
používaných pro vědecké účely. 

Akceptováno.  
Byla doplněna spojka „a“. 
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Použitá formulace ve znění „rozhoduje o udělení, 
změně, pozastavení nebo odnětí oprávnění k chovu 
pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k 
používání pokusných zvířat, a to i na základě řízení 
zahájeného z moci úřední, o udělení výjimky podle § 
18g odst. 7“ je však nesrozumitelná. Navrhujeme 
přeformulovat do tvaru: „rozhoduje o udělení, změně, 
pozastavení nebo odnětí oprávnění k chovu 
pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat a k 
používání pokusných zvířat, a to i na základě řízení 
zahájeného z moci úřední, a dále o udělení výjimky 
podle § 18g odst. 7“ 
Uvedené je třeba upravit. 

Závěr: 
Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný. 

 

17.  Agrární komora 

ČR 

Bez připomínek.  

18.  Asociace 

samostatných 

odborů 

Bez připomínek.   

19.  Českomoravská 

konfederace 

odborových 

svazů 

Bez připomínek.  

20.  Český báňský 

úřad 

Bez připomínek.  

21.  Český statistický 

úřad 

Bez připomínek.  

22.  Český Bez připomínek.  
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telekomunikační 

úřad 

23.  Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

Bez připomínek.  

24.  Družstevní 
asociace ČR 

Bez připomínek.  

25.  Energetický 

regulační úřad 

Bez připomínek.  

26.  Hospodářská 

komora ČR 

Bez připomínek.  

27.  Kancelář 

prezidenta České 

republiky 

Bez připomínek.  

28.  Kancelář 

Poslanecké 

sněmovny 

Parlamentu 

České republiky 

Bez připomínek.  

29.  Kancelář Senátu 
Parlamentu 
České republiky 

Bez připomínek.  

30.  Konfederace 

zaměstnavatelských 

a podnikatelských 

svazů ČR 

Bez připomínek.  

31.  Nejvyšší Bez připomínek.  
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kontrolní úřad 

32.  Sdružení 

místních 

samospráv ČR 

Bez připomínek.  

33.  Správa státních 

hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

34.  Státní úřad pro 

jadernou 

bezpečnost 

Bez připomínek.  

35.  Svaz měst a obcí 

České republiky 

 

 

1.  Připomínka k § 7a odst. 1 
 

Navrhovaná úprava § 7a odst. 1 - Ochrana zvířat 
při chovu – navrhovaná úprava stanovuje 
povinnosti pouze v případě rozmnožování psů a 
koček oproti původnímu znění, které počítalo i 
s povinnostmi v rámci chovu. Svaz měst a obcí ČR 
proto navrhuje v nové úpravě zachovat i povinnosti 
v rámci chovu tak, aby byla dodržena povinná 
péče, krmení, zabezpečení veterinární péče apod. 
Navrhujeme tedy přidání slov „chovat a“ 
 
Původní znění s navrhovaným zněním novely: 
(1) Sdružení právnických nebo fyzických osob, 
která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří 
jsou jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci 
podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, 
musí chovat Chovatel musí rozmnožovat psy 
nebo kočky v souladu s podmínkami stanovenými 
prováděcím právním předpisem. 
 
Navrhované znění: 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení bylo přeformulováno. 
 
V § 7a byla zavedena definice množírny, která 
v sobě spojuje již existující zákaz chovu zvířat 
v nevhodných podmínkách s akcentovanou otázkou 
chovu většího počtu zvířat, výslovně je uveden zákaz 
chovat nebo rozmnožovat psy nebo kočky 
v množírně, dále se rozšiřuje okruh subjektů, na 
které se vztahují povinnosti při chovu psů a koček 
podle § 7a, a zpřísňují se povinnosti chovatelů psů 
a koček v § 7a. 
 
SMO souhlasí se způsobem vypořádání 
připomínky. 
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(1) Chovatel musí chovat a rozmnožovat psy 
nebo kočky v souladu s podmínkami 
stanovenými prováděcím právním předpisem. 

Tato připomínka je zásadní. 

2. Připomínka k § 13 odst. 6 - ochrana zvířat 
v zájmových chovech 

 
Svaz měst a obcí ČR navrhovanou změnou 
v ustanovení § 13 odst. 6 reaguje na aktuální 
požadavky obcí, které v případě úniku některých 
zvířat vyžadujících zvláštní péči jsou povinny řešit 
velmi komplikované a finančně nákladné situace. 
Obce a města v tuto chvíli nemají přehled o chovu 
zvířat vyžadujících zvláštní péči a jsou o této 
skutečnosti informovány až ve chvíli, kdy nastane 
problém, který v rámci přenesené působnosti řeší 
a v mnoha případech toto řešení i financují, 
z vlastních rozpočtů. Proto u zvířat vyžadujících 
zvláštní péči, která v případě úniku představují 
obecné ohrožení navrhuje Svaz jako jeden 
z podkladů žádosti o povolení chovu souhlas obce 
na jejímž území bude chov takových zvířat 
probíhat.  
 
Svaz měst a obcí navrhuje doplnění  
§ 13 odst. 6 písm. e): 
„souhlas obce, na jejímž území bude chov 
probíhat, pokud se jedná o zvíře vyžadující 
zvláštní péči, které by v případě úniku 
představovalo obecné ohrožení“ 

 
 (6) Žádost o povolení chovu podle odstavce 5 
musí obsahovat  
a)  identifikační údaje žadatele a místo chovu na 

Neakceptováno.  
Tato otázka již byla diskutována se Státní veterinární 
správou ve vnitřním připomínkovém řízení a bylo 
konstatováno, že by tímto vyjádřením docházelo ke 
složitým problémům v rámci správního řízení, které 
provádějí krajské veterinární správy.  
Není jasné, co by mělo být obsahem vyjádření obce. 
Není jasné, z hlediska jaké svojí kompetence by se 
obec vyjadřovala, z hlediska, které své působnosti 
upravené v konkrétním právním předpise. Je 
otázkou, zda by se obec zabývala otázkami ochrany 
zvířat nebo otázkami ochrany obyvatel, nebo 
problematikou veřejného soužití. Nelze formulovat 
kompetenci tak, aby záleželo zcela na libovůli obce, 
co do vyjádření napíše. Není jasné, jak by měla SVS 
postupovat ve správním řízení, pokud jí obec sdělí, 
že s chovem uvedených druhů zvířat nesouhlasí. 
Znamenal by nesouhlas obce automaticky to, že 
KVS neudělí povolení k chovu zvířat? Bylo by 
vyjádření obce závazným nebo nezávazným 
podkladem pro vydání rozhodnutí?  
Jako vhodnější se jeví, aby se obec vyjadřovala ve 
stavebním řízení podle stavebního zákona.  
Nelze vymezovat ty druhy zvířat, které by mohly 
představovat obecné ohrožení. To je zcela v rozporu 
s cíli právní úpravy. Dříve byla zvířata patřící mezi 
druhy zvířat vyžadující zvláštní péči označována jako 
nebezpečné druhy zvířat. Od tohoto zavádějícího 
názvu bylo upuštěno právě proto, aby u těchto zvířat 
nebyla chybně akcentována jejich nebezpečnost pro 
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území České republiky,  
b)  druh a počet chovaných jedinců,  
c)  stručný popis chovu a jeho vybavení,  
d)  souhlas odpovědné osoby s prováděním 
kontroly chovaného jedince nebo skupiny druhu 
zvířat vyžadujícího zvláštní péči, míst a zařízení, v 
němž jsou tato zvířata chována, a prostor s 
chovem spojených, zejména prostor pro 
skladování krmiv., 
e)  souhlas obce, na jejímž území bude chov 
probíhat, pokud se jedná o zvíře vyžadující 
zvláštní péči, které by v případě úniku 
představovalo obecné ohrožení 
e) f) v příloze kolaudační souhlas nebo 
kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov 
zvířat vydané stavebním úřadem, pokud musí 
být pro dané zařízení vydáno, 
f)  g) v příloze potvrzení nebo osvědčení podle 
§ 14c, pokud se jedná o chovatele zvířat 
uvedených v § 14a odst. 4.  
Tato připomínka je zásadní. 

společnost. Akcentováno totiž musí být to, že se 
jedná o druh zvířete v zájmovém chovu, který 
vzhledem ke svým biologickým vlastnostem má 
zvláštní nároky na zacházení, umístění, krmení, 
napájení, případně ošetřování. Akcentování jiných 
hledisek je nežádoucí. 
Potenciálně nebezpečné může být v podstatě každé 
zvíře. 
 
Do ustanovení § 13 odst. 7 byla doplněna věta: 
„Rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči, rozhodnutí o jeho změně 
nebo odnětí zasílá krajská veterinární správa na 
vědomí obci místně příslušné podle místa chovu 
zvířete.“. 
 
SMO souhlasí se způsobem vypořádání 
připomínky. 

3.  Připomínka k §13 odst. 7 – ochrana zvířat 
v zájmových chovech 

 
Svaz s ohledem na připomínku č. 2 navrhuje také 
povinnost krajské veterinární správy zaslat obci na 
vědomí vydané povolení k chovu zvířat 
vyžadujících zvláštní péči, které bude probíhat na 
území obce.  

Navrhujeme vložit do §13 odst. 7: …, za jakých 
bylo uděleno. Souhlas s udělením povolení, 
změnou či jeho odnětím zasílá krajská veterinární 
správa na vědomí obci, na jejímž území chov 

Akceptováno.  
Bude doplněno: „Rozhodnutí o povolení chovu druhu 
zvířete vyžadujícího zvláštní péči, rozhodnutí o jeho 
změně nebo odnětí zasílá krajská veterinární správa 
na vědomí obci místně příslušné podle místa chovu 
zvířete.“ 
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probíhá. Povolení k chovu druhu… 
 
        

(7) Krajská veterinární správa neudělí povolení 
podle odstavce 5, nejsou-li dodrženy podmínky 
podle odstavce 1 jestliže žadatel nesplňuje 
požadavky stanovené tímto zákonem a 
prováděcími právními předpisy vydanými k 
jeho provedení, nebo jestliže žadatel 
nepředložil všechny tímto zákonem stanovené 
údaje a dokumenty. Krajská veterinární správa v 
povolení podle odstavce 5 stanoví maximální 
počty zvířat, které je možno chovat ve vybavení 
uvedeném v žádosti podle odstavce 6 písm. c). 
Krajská veterinární správa může rozhodnutím 
povolení změnit nebo odejmout, jestliže se změnily 
nebo zanikly podmínky, za jakých bylo uděleno. 
Souhlas s udělením povolení, změnou či jeho 
odnětím zasílá krajská veterinární správa na 
vědomí obci, na jejímž území chov probíhá. 
Povolení k chovu druhu zvířat vyžadujícího 
zvláštní péči se vydává na tři roky a může být na 
písemnou žádost prodlouženo. Krajská veterinární 
správa, která povolení vydala, je povinna alespoň 
jednou za rok provádět dozor nad dodržováním 
podmínek chovu. Záznamy o provedené kontrole 
uchová po dobu pěti let.  
Tato připomínka je zásadní. 

4. Připomínka k §13 odst. 11 – ochrana zvířat 
v zájmových chovech 
 
S ohledem na připomínky č. 2 a č. 3 Svaz navrhuje 
také změnu prováděcího předpisu, který by 
specifikoval druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči, 

Neakceptováno.  
Odůvodnění viz výše. 
 
SMO souhlasí se způsobem vypořádání 
připomínky. 
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jež v případě útoku mohou způsobit obecné 
ohrožení. Jmenný seznam, který by byl 
do prováděcího předpisu doplněn představuje 
pojistku proti plošnému omezování či 
démonizování všech zvířat vyžadujících zvláštní 
péči, neboť problémy se opravdu objevují pouze u 
druhů, které v případě nevhodného zacházení 
v případě úniku mohou způsobit obecné ohrožení.  
V potaz je brán i argument, že ve své podstatě 
únik jakéhokoliv zvířete vyžadujícího zvláštní péči 
může být v konečném důsledku klasifikován jako 
týrání, neboť fakticky se zvířeti do doby jeho 
odchycení zvláštní péče dostávat nebude.   
Nově navržené znění odstavce 11 navrhuje 
Svaz doplnit o:… zvláštní péči a druhy zvířat 
vyžadující zvláštní péči, která by v případě úniku 
mohla způsobit obecné ohrožení, vzor žádost… 
1011) Ministerstvo stanoví prováděcím právním 
předpisem druhy zvířat vyžadující zvláštní péči a 
druhy zvířat vyžadující zvláštní péči, která by 
v případě úniku mohla způsobit obecné ohrožení a 
vzor žádosti o povolení chovu druhů zvířat 
vyžadujících zvláštní péči, vzor žádosti o 
povolení chovu druhů zvířat vyžadujících 
zvláštní péči a požadavky týkající se péče, 
požadavky na prostory a vybavení pro chov 
vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní 
péči.  
V případě této připomínky bude třeba změna 
prováděcího předpisu.  

     Tato připomínka je zásadní. 

5. Připomínka k § 28d - Úhrada nákladů spojených 
se zajištěním předběžné náhradní péče a 
zvláštního opatření ministerstvem 

Neakceptováno.  
Jak je uvedeno v důvodové zprávě: „Částka 
200 000 Kč byla stanovena také proto, že shodná 
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Svaz měst a obcí ČR velmi vítá změnu v zákoně a 
vstřícný přístup rezortu, který si uvědomuje 
nákladnost úkonů, které v přenesené působnosti 
obecní úřady ORP vykonávají a také financují 
z vlastních rozpočtů, s nejistou vidinou plného 
uhrazení výdajů ze strany chovatele, což je dobře 
doloženo v důvodové zprávě v bodě 127. Dle 
důvodové zprávy je cílem právní úpravy § 28d 
zabezpečit, aby se obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností neobávaly umisťovat týraná zvířata do 
předběžné náhradní péče nebo náhradní péče 
nebo nařídit chovateli umožnit provádění péče o 
zvíře jinou osobou na pozemku, ve stájích nebo v 
jiných objektech chovatele, kde se zvíře nachází, z 
finančních důvodů. 
 
Dále je také uvedeno, že hranice 200 000 Kč 
vynaložených nákladů byla stanovena proto, že je 
shodná s částkou uvedenou v Zásadách, kterými 
se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro 
rok 2018 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších 
předpisů, Č.j.:43252/2017-MZE-17251. Tyto 
zásady obsahují dotační program „23. Podpora 
obcím na zajištění nákladů péče o hospodářská 
zvířata umístěná do náhradní péče“. Předmětem 
dotace jsou skot a koně, kteří byli umístěni do 
náhradní péče nebo předběžné náhradní péče 
podle zákona na ochranu zvířat. 
 
Je velmi přínosné, že novela zákona na ochranu 
zvířat je oproti Zásadám v případě druhů zvířat 
širší a nejsou zde žádné druhy omezeny a lze 
proto získat úhradu uvedených nákladů ve vztahu 

částka je uvedena v Zásadách, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací pro rok 2018 na 
základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, 
Č.j.: 43252/2017-MZE-17251. Tyto zásady obsahují 
dotační program „23. Podpora obcím na zajištění 
nákladů péče o hospodářská zvířata umístěná do 
náhradní péče“. Předmětem dotace jsou skot a koně, 
kteří byli umístěni do náhradní péče nebo předběžné 
náhradní péče podle zákona na ochranu zvířat. 
Novela zákona na ochranu zvířat je širší, co se týče 
druhů zvířat, na které je možné získat od 
Ministerstva zemědělství úhradu nákladů. V novele 
zákona na ochranu zvířat nejsou druhy zvířat 
omezeny, novela zákona na ochranu zvířat dává 
možnost získat úhradu uvedených nákladů ve vztahu 
ke všem druhům zvířat.“ 
Částka 200 000 Kč již byla vedoucími pracovníky 
ministerstva vyhodnocena jako nejvhodnější při 
tvorbě dotačního programu.  
Z pohledu ochrany zvířat proti týrání jsou si všechna 
zvířata rovna a rovný by měl být také přístup k nim.  
 
Problematiku množíren, na kterou SMO poukazuje, 
řeší nový § 7a. 
Na základě požadavku SMO byl do důvodové zprávy 
doplněn text: „Svaz měst a obcí v rámci 
meziresortního připomínkového řízení poukázal 
na neuspokojivý stav, kdy obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností hradí umístění zvířat do 
náhradní péče (včetně hrazení péče) ze svých 
obecních rozpočtů. Svaz měst a obcí dále požadoval 
řešit hrazení výkonu přenesené působnosti 
s Ministerstvem financí.“. 
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ke všem druhům zvířat, nicméně i přesto Svaz 
navrhuje u chovatelů psů snížit hranici 200 000 Kč 
na polovinu, tedy 100 000 Kč. Reagujeme tímto na 
existenci množíren a nekontrolovaných velkochovů 
psů, kde v případě jejich odhalení jsou částky za 
zajištění předběžné náhradní péče a veterinární 
péče několikanásobně vyšší, než je tomu v případě 
běžných řízení, se kterými se musí obce v rámci 
týrání psů vypořádat. Ustanovení §28d vychází z 
konceptu týrání hospodářských zvířat, která 
musela být umístěna do náhradní péče, což byly 
případy spíše ojedinělé a obec ve většině případů 
k nastalým situacím přistupovala proaktivně. 
Naopak množírny a velkochovy psů, kteří se 
nacházejí v nevyhovujících podmínkách, jsou na 
území ČR bohužel mnohem častějším jevem, který 
některé obce záměrně nechtějí řešit a k problému 
nepřistupují proaktivně, především z důvodů 
finanční zátěže, což by snížení hranice 200 000 Kč 
na polovinu mohlo změnit.  
 
Svaz navrhuje, aby do § 28d odst. 1 a odst. 2 byla 
vložena výjimka pro chovatele psů, kde účelně 
vynaložené náklady hradí ministerstvo, pokud 
přesahují částku 100 000 Kč u jednoho chovatele. 
Věříme, že tato úprava napomůže v boji proti 
množírnám v ČR a zároveň nebude představovat 
pro rezort zvýšenou finanční zátěž, neboť 
v případě jednoho chovatele psů je nákladů ve 
výši nad 100 000 Kč spojených se zajištěním 
předběžné náhradní péče a zajištěním zvláštního 
opatření dosahováno vcelku výjimečně. 
Tato připomínka je zásadní.  

SMO souhlasí se způsobem vypořádání 
připomínky.  

36.  Svaz průmyslu a Bez připomínek.  
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dopravy ČR 

37.  Úřad pro ochranu 

hospodářské 

soutěže 

Bez připomínek.  

38.  Úřad 

průmyslového 

vlastnictví 

Bez připomínek.  

39.  Úřad pro 

technickou 

normalizaci, 

metrologii a státní 

zkušebnictví 

Bez připomínek.  

40.  Veřejný ochránce 

práv 

 

 

1. Obecná připomínka 
Zákon na ochranu zvířat proti týrání je postaven 
na řešení situací zvířat, která jsou vystavena 
faktickému týrání. Stejně tak, ne-li důležitější, je 
prevence, tedy předcházení situacím, které by 
mohly k utrpení zvířat vést.  
Z mých poznatků však vyplývá, že pro ochranu 
zvířat je nutné v zájmu prevence přihlížet také 
k problémům právním, které sice v prvotním 
počátku faktické týrání zvířat nemusí způsobovat, 
ale pokud nebudou uspokojivě zákonem řešeny, 
k faktickému týrání vést mohou. Domnívám se, že 
takovým případům je nutné maximálně předcházet 
a zákon by měl upravovat řešení situací, jež 
mohou v týrání vyústit. 
Mé připomínky vychází z poznatků a zkušeností, 
které jsem v této oblasti získala nejen 
prostřednictvím jednotlivých podnětů a šetření 
vedených z vlastní iniciativy, odborných jednaní, 
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ale také kulatého stolu a konference, které se 
uskutečnily v prostorách Kanceláře veřejného 
ochránce práv. 
Velmi si vážím, že Ministerstvo zemědělství České 
republiky (dále jen „ministerstvo“) dlouhodobě 
reflektuje některé mé poznatky a návrhy.  

2. K bodu 6 (§ 4 odst. 4) 
Nově se stanovuje povinnost, že každý je povinen 
zajistit, aby jím chované zvíře nezranilo ani 
neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To neplatí, 
pokud se chované zvíře brání útoku zvířete jiného 
chovatele.  
Jak uvádí důvodová zpráva, nově zaváděná 
povinnost reaguje také na závěry šetření vedeného 
mým zástupcem. Samo ministerstvo v minulosti 
vyjádřilo názor, že chovatel, jehož zvíře usmrtilo, 
napadlo nebo zranilo jiné zvíře, může být uznán 
vinným ze spáchání přestupku týrání zvířat již dle 
stávající právní úpravy. Ministerstvo mělo za to, že 
takové situace mohou být interpretovány ve smyslu 
legální definice týrání1.  
Ze zavedení nové povinnosti do § 4 odst. 4 však 
není zřejmé, jaký je vztah tohoto ustanovení 
k dosud užívaným skutkovým podstatám úniku 
ze zájmového chovu a týrání zvířete, obzvláště 
za situace, kdy dojde k napadení mezi zvířaty 
právě v případě úniku. 
Aby v aplikační praxi nedocházelo k nejasnostem, 
žádám, aby předkladatel tento vztah v důvodové 
zprávě vysvětlil. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Ustanovení bylo přeformulováno.  
„(4) Každý je povinen zajistit, aby jím chované zvíře 
nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To 
neplatí, pokud se chované zvíře brání útoku zvířete 
jiného chovatele nebo pokud chované zvíře brání 
prostor určený k jeho chovu. Volně žijící zvíře se 
považuje za chované zvíře, pouze pokud je chované 
v zajetí. Za chované zvíře se nepovažuje lovecký 
dravec, pokud je používaný podle zákona 
o myslivosti.“ 
Byla doplněna důvodová zpráva. 

Napadení zvířete zvířetem v řadě případů 
předchází: 

a) únik zvířete, nebo 
b) nevedení psa na vodítku, nebo 
c) kontakt psů vedených na vodítku. 

Ad a) Napadení zvířete zvířetem po úniku zvířete 

Případ, kdy unikne zvíře v zájmovém chovu, 
a při úniku zraní jiné zvíře, nelze postihovat pouze 
jako přestupek podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu 
zvířat. Nepostačuje tedy postihnout chovatele 
zvířete, které zranilo jiné zvíře, za to, že 

                                            
1 Vyjádření k případu napadení, zranění nebo usmrcení zvířete jiným zvířetem nebo člověkem a k případu napadení, zranění nebo usmrcení člověka zvířetem 

ze dne 10. 12. 2010, č. j. 36275/2010--17210, dostupné na http://eagri.cz/public/web/file/93709/Pokousani_zvire_clovek.pdf. 
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nezabezpečil své zvíře proti úniku.  

Případ, kdy unikne hospodářské zvíře, a při 
úniku zraní jiné zvíře, nelze postihovat pouze jako 
přestupek podle § 11 odst. 2 zákona na ochranu 
zvířat. Nepostačuje tedy postihnout chovatele 
hospodářského zvířete, které zranilo jiné zvíře, za to, 
že nezabezpečil své zvíře proti úniku.  

Chovatele, kterému uniklo zvíře a zranilo jiné 
zvíře, je třeba postihnout za nezabezpečení zvířete 
proti úniku a také za napadení druhého zvířete. 
Chovatel musí být postižen podle několika 
ustanovení zákona na ochranu zvířat. 

V případě, kdy zvíře v zájmovém chovu při 
úniku zraní jiné zvíře, je chovatel podezřelý 
z porušení povinností uvedených v § 13 odst. 1 
a zákazu týrání zvířat podle § 2 odst. 1 dále 
upraveného v § 4 odst. 1 (viz některé z níže 
uvedených písmen § 4 odst. 1) zákona na ochranu 
zvířat.  

V případě, kdy hospodářské zvíře při úniku 
zraní jiné zvíře, je chovatel podezřelý z porušení 
povinností uvedených v § 11 odst. 2 a zákazu týrání 
zvířat podle § 2 odst. 1 dále upraveného v § 4 odst. 1 
(viz některé z níže uvedených písmen § 4 odst. 1) 
zákona na ochranu zvířat.  

Jako únik zvířete je třeba posuzovat případ 
vzdálení se zvířete ze sféry ovladatelnosti zvířete 
jeho chovatelem a kdy chovatel není schopen své 
zvíře ovládat a určovat jeho chování. Zranění jiného 
zvířete je třeba posuzovat jako další skutkovou 
podstatu.  

Skutková podstata přestupku „neučinění 
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opatření proti úniku zvířat“ v sobě nezahrnuje 
způsobení následku spočívajícího v napadení, 
zranění nebo usmrcení zvířete zvířetem nebo 
člověkem.  

Ad b) Napadení zvířete zvířetem v důsledku 
nevedení psa na vodítku 

Případ, kdy zvíře není vedeno na vodítku, 
přestože podle obecně závazné vyhlášky mělo být 
vedeno na vodítku, a napadne druhé zvíře, nelze 
postihovat pouze jako porušení dané obecně 
závazné vyhlášky.  

Chovatele, který nevedl zvíře na vodítku, 
přestože mu to ukládala obecně závazná vyhláška, 
a v důsledku toho jeho zvíře napadlo, zranilo nebo 
usmrtilo jiné zvíře, lze postihnout za porušení obecně 
závazné vyhlášky (nevedení psa na vodítku) a také 
za napadení druhého zvířete.  

Podrobněji k problematice úniku zvířat 
a nevedení psa na vodítku viz „Vyjádření 
k problematice postihu za únik zvířete v zájmovém 
chovu a nevedení psa na vodítku po novele zákona 
na ochranu zvířat proti týrání provedené zákonem 
č. 291/2009 Sb., č. j. 231/2010-17210, ze dne 
4. 1. 2010“, které je k dispozici na internetových 
stránkách oddělení ochrany zvířat www.oz.mze.cz.  

Ad c) Napadení zvířete zvířetem při kontaktu psů 
vedených na vodítku 

V řadě případů dochází k napadení zvířete 
zvířetem ve chvíli, kdy se setkají nebo míjejí psi 
vedení na vodítku. Jestliže dojde k napadení psa 
vedeného na vodítku jiným psem vedeným na 
vodítku, nepřichází v takovém případě v úvahu postih 
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chovatele za neučinění opatření proti úniku zvířete 
ani postih chovatele za nevedení psa na vodítku. 
Toto je nutné zdůraznit, neboť Ministerstvo 
zemědělství se ve své praxi opakovaně setkalo 
s chybnou snahou tyto případy postihovat jako únik 
zvířete, a to s odůvodněním, že chovatel nebyl 
schopen své zvíře ovládat a určovat jeho chování.  

V případě, kdy dojde ke střetu a napadení 
dvou zvířat vedených na vodítku, je možné chovatele 
útočícího psa postihovat za napadení druhého 
zvířete.  

3. K bodu 26 [§ 13 odst. 6 písm. e) a f)] 
Oceňuji, že návrh novely řeší časovou souslednost 
aktů vydávaných stavebními úřady pro stavby 
určené k chovu a v návaznosti na ně až samotné 
povolení chovu zvířete. V ustanovení § 13 odst. 6 
písm. e) zákona se nově stanovuje povinnost 
přiložit k žádosti o povolení chovu zvířete 
vyžadujícího zvláštní péči kolaudační souhlas nebo 
kolaudační rozhodnutí pro stavbu pro chov zvířat 
vydané stavebním úřadem. Po novele stavebního 
zákona2 však většina staveb kolaudaci nevyžaduje. 
Navrhuji proto v souladu s tím formulaci upravit.  
§ 13 odst. 11 nově zavádí, že požadavky týkající 
se péče, požadavky na prostory a vybavení 
pro chov vybraných druhů zvířat vyžadujících 
zvláštní péči stanoví ministerstvo prováděcím 
právním předpisem. Bude to tedy vyhláška v gesci 
ministerstva, která závazně stanoví některé 
podrobnější požadavky na stavby pro chov zvířat. 

Akceptováno. 
Ustanovení písmene e) bylo přeformulováno a bude 
znít: 
e) v příloze vyjádření stavebního úřadu, že je 

stavba způsobilá k užívání; toto vyjádření se 
nevyžaduje v případě, kdy je zvíře chováno 
v bytě chovatele, 

 
Otázku závazných stanovisek ve stavebním řízení již 
řeší veterinární zákon, a to v § 56.  

 
§ 56 veterinárního zákona 

Závazný posudek  
 
 (1) Závazný posudek Státní veterinární 
správy, který není správním rozhodnutím, je 
podkladem ve stavebním řízení, pro ohlášení stavby 
a pro vydání kolaudačního souhlasu a musí být 
vyžádán  

                                            
2 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony. 
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Dostatečně však není upravena otázka posouzení 
a kontroly takto stanovených požadavků. 
Domnívám se, že příslušné úřady, primárně 
krajské veterinární správy, by měly mít možnost 
(povinnost) závazně se vyjádřit ke splnění nových 
povinností a požadavků ještě před vydáním aktu 
stavebního úřadu, tedy v rámci územního 
a stavebního řízení, popřípadě před vydáním 
rozhodnutí o dodatečném povolení nebo 
odstranění stavby. V opačném případě by byl 
dohled nad splněním specifických požadavků 
na stavby pro chov zvířat nedostatečný. Navrhuji, 
aby krajská veterinární správa měla v takových 
řízeních postavení dotčeného orgánu a vyjadřovala 
se prostřednictvím závazného stanoviska. Inspiraci 
pro můj návrh lze hledat napříč jinými právními 
předpisy z oblasti životního prostředí. Například 
v zákoně o ochraně veřejného zdraví3 (např. § 77 
odst. 1) či v zákoně o ochraně ovzduší4 (např. § 11 
odst. 2). 
Tato připomínka je zásadní. 

a) podnikatelem10), jde-li o stavbu nebo zařízení, 
které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru,  
b) tím, kdo bude stavbu nebo zařízení používat jako 
útulek pro zvířata, anebo k ukládání nebo spalování 
kadáverů zvířat v zájmovém chovu.  
  
Novelou veterinárního zákona, která je v současné 
době projednávána vládou (novelizační bod 94), bylo 
doplněno písmeno c) které zní: 
 
„c) tím, kdo bude stavbu nebo zařízení používat pro 
chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči podle 
zvláštního právního předpisu6).“. 
 
 

4. K bodu 35 (§ 14a odst. 4) 
V obecné rovině bych se přikláněla k zamyšlení, 
zda s přihlédnutím k aktuálně panující situaci 
ohledně chovu šelem by nebylo vhodné zvážit 
omezení chovu šelem na území České republiky 
zcela. Ze své činnosti mám poznatky, že tyto 
chovy bývají problematické. Chovatelé mnohdy 
nedodržují bezpečností opatření, územní plány, 
stavební předpisy a jednají na hraně obecného 
ohrožení a zcela svévolně.  

 
Vysvětleno.  
Obecně se v tento okamžik přikláníme ke zpřísnění 
podmínek chovu, ne plošnému zákazu. 
Nedodržování jiných předpisů není dostatečný 
argument pro vyhlášení zákazu. Zde je namístě 
posouzení kontroly a vymahatelnosti těchto předpisů 
(bezpečnostní opatření, územní plány, stavební 
předpisy). Obecné ohrožení je rovněž třeba řešit 
obdobně. 

                                            
3 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 
4 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
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Má zásadní připomínka se týká ustanovení § 14a 
odst. 4 písm. c) zákona, které nově zakazuje 
venčení na veřejném prostranství. Samotný pojem 
veřejné prostranství považuji za právně složitý (což 
dokládá také skutečnost, že jej opakovaně vykládal 
i Ústavní soud). Navíc při této konstrukci nebude 
zákaz dopadat na všechny žádoucí a v úvahu 
přicházející případy (např. venčení v lese). Mám 
za to, že chov zvířat vyžadujících zvláštní péči je 
povolen pouze v zařízeních (stavbách), které 
žadatel deklaroval v žádosti o vydání povolení 
podle § 13 odst. 5 zákona. Pokud tedy osoba venčí 
takové zvíře mimo uvedené zařízení, porušuje 
povolení a může být za to stíhána. Odůvodněné 
výjimky či situace, za kterých se chovatel se 
zvířetem může pohybovat mimo stanovená 
zařízení, by měly být vymezeny v samotném 
rozhodnutí o povolení podle § 13 odst. 5 zákona. 
Za vhodnější formulaci proto považuji zákaz chovu 
zvířat mimo prostory k tomu určené a v rozporu 
s podmínkami stanovenými povolením k chovu 
zvířat vyžadujících zvláštní péči podle § 13 odst. 5 
zákona.  
Tato připomínka je zásadní. 

 
K omezení chovu povede také § 14a odst. 5: 
(5) U vybraných druhů šelem a lidoopů chovaných 
v zájmových chovech se dále zakazuje 
a) rozmnožování, nebo  
b) přesun ze zahraničí na území České republiky.  
 
Po vysvětlení na připomínce netrvá. 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo přeformulováno a bude znít: 
„c) venčení mimo prostory určené k chovu zvířete 
nebo k veřejnému vystoupení.“. 

5. K bodu 36 (§ 14c)  
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Upozorňuji, že v sankčních ustanoveních chybí 
skutková podstata za nesplnění povinnosti 
stanovené v § 14c odst. 1 písm. e) a to jak 
u fyzických tak právnických a podnikajících 
fyzických osob. 
 
Dále mám za to, že nově navržené ustanovení 
neodůvodněně rozlišuje mezi nároky kladenými 
na znalosti a vzdělání chovatelů zvířat uvedených 
v § 14 odst. 4 zákona, kteří tato zvířata chovali 
před a po nabytí účinnosti předmětné novely. 
Navržené ustanovení nerovně stanovuje, že 
pro chovatele, kteří již taková zvířata před 
účinností novely chovali, postačí absolvování kurzu 
k péči o zvířata uvedená v § 14a odst. 4 zákona. 
Naproti tomu jiní chovatelé musí složit zkoušku, 
na základě které jim ministerstvo vydá osvědčení 
o způsobilosti k péči o zvířata uvedená v § 14a 
odst. 4. 
 
Ačkoliv v tuto chvíli není zřejmé, co bude obsahem 
kurzu, jaká bude jeho délka a náročnost, navrhuji 
i pro stávající chovatele zavést povinnost v určitém 
časovém horizontu rovněž získat osvědčení 
o způsobilosti k péči o zvířata. Skutečnost, že se 
jedná o dlouhodobého chovatele, ještě sama 
o sobě neznamená, že disponuje dostatečnými 
znalostmi. 
 
Přestože související kompetenční ustanovení § 20 
odst. 2 písm. f) stanovuje, že ministerstvo odnímá 
osvědčení nebo pozastavuje jeho platnost, zákon 
nestanovuje postup a důvody, na základě kterých 
tak může ministerstvo učinit. Uvedený nedostatek 
navrhuji dopracovat.  

Akceptováno.  
 
 
 
 
 
Vysvětleno.   
Problém je v tom, jak naložit se zvířaty, která již jejich 
chovatelé v současné době chovají, a kteří by 
nesložili zkoušku. Je nereálné taková zvířata všem 
neúspěšným účastníkům kurzu odebrat. Nebylo by je 
kam umístit. Cílem bylo vytvořit právní úpravu, která 
se dá reálně aplikovat.  
Vycházíme z toho, že stávající chovatelé zvířat, by již 
měli mít praktické zkušenosti s chovem zvířat.  
Připomínáme, že se v tomto případě nejedná 
o týraná zvířata. Týraná zvířata chovatelům 
odebírána budou.  
Zásadní je postoj, že není žádoucí odebírat zvířata 
již chovaná 

a) z důvodů vazeb mezi chovatelem, zvířetem i 
prostředím, kde je chováno, 

b) případně odebraná zvířata není kam umístit, 
c) dlouhodobé závazky spojené s péčí o tato 

zvířata by přešly na stát, včetně finančních. 
Nelze řešit tím, že stát tato zvířata prodá (do 
Turecka) nebo daruje aktivistům (oba návrhy 
již zazněly).  

Po vysvětlení na připomínce netrvá. 
 
 
Akceptováno.  
Ustanovení bylo přeformulováno a bude znít: 
„f) vydává osvědčení o úspěšném složení zkoušky 

v kurzech na úseku ochrany zvířat proti týrání 
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Tato připomínka je zásadní. nebo osvědčení o účasti na kurzu podle § 14d,  
g)   odnímá osvědčení nebo pozastavuje jeho 

platnost u  
1. odborného kurzu pro získání osvědčení 

o způsobilosti pro řidiče a průvodce 
silničních vozidel z důvodů uvedených 
v přímo použitelném předpise upravujícím 
ochranu zvířat při přepravě5a),  

2. ostatních kurzů na úseku ochrany zvířat proti 
týrání, jde-li o osobu, která byla  
za týrání zvířete v posledních 3 letech 
potrestána za přestupek, který se zapisuje 
do evidence přestupků vedené Rejstříkem 
trestů, opakovaně potrestána za jiné 
přestupky na úseku ochrany zvířat proti 
týrání, za které byla uložena pachateli 
přestupku pokuta, která není na dolní hranici 
sazby stanovené za daný přestupek, nebo 
odsouzena za trestný čin na úseku ochrany 
zvířat proti týrání,“. 

 
Kompetence k odnímání osvědčení a pozastavování 
jeho platnosti je adaptací Nařízení 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 Rady 
(ES) č. 1255/97. Blíže viz článek 26 odst. 5 tohoto 
nařízení.  

6. K bodu 80 (§ 25 odst. 10) 
Novela stanovuje, že na postup při úhradě účelně 
vynaložených nákladů spojených se zajištěním 
péče o zvíře se správní řád nepoužije. Důvodová 
zpráva k tomu uvádí, že se v praxi takto postupuje 
již od roku 2010, kdy začalo být ustanovení § 25 

 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo vypuštěno. 
 
Souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
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odst. 6 zákona aplikováno. Dle důvodové zprávy 
tak nedochází k žádné změně. Pouze odkazuje 
na materiál „Informace k postupu při zajištění péče 
o zvíře podle § 25 odst. 6 zákona na ochranu 
zvířat, ve znění zákona č. 312/2008 Sb.“ ze dne 
13. 5. 2010, který je uveřejněn na internetových 
stránkách Ministerstva zemědělství. 
Uvedený materiál ani důvodová zpráva však 
nevysvětlují ani důvody takového postupu ani 
nestanovují pravidla, podle jakých má vlastník 
státu účelně vynaložené náklady nahradit. Přitom 
si dovoluji poukázat, že při úhradě účelně 
vynaložených nákladů v rámci nařízených 
zvláštních opatření podle § 28a se podle správního 
řádu postupuje5.  
Tato připomínka je zásadní. 

7. Připomínka nad rámec předkládaného návrhu 
(zvláštní opatření § 28a) 
Možnost nařídit zvláštní opatření zůstávají 
i v navrhovaném znění zákona exaktně vázána 
na splnění podmínky, že dochází k trýzni zvířat.  
Ze své činnosti mám však poznatky, že přistoupit 
k nařízení zvláštního opatření by bylo vhodné také 
v případech, kdy fakticky do integrity zvířete (ještě) 
zasahováno není. Praktickým příkladem může být 
nepovolený chov šelem v nepovolených stavbách, 
které stavební úřad pravomocně nařídil odstranit. 
Vzhledem k tomu, že k faktické trýzni dle krajské 
veterinární správy u zvířat nedocházelo, úřad obce 
s rozšířenou působností nepřistoupil k nařízení 
náhradní péče. Nicméně postupy stavebního úřadu 
vedly k odstranění staveb, v nichž byly šelmy 

Vysvětleno.  
Návrh v uvedeném případě umožňuje propadnutí 
zvířete do majetku státu. Takový postup považujeme 
za dostačující. Umístění šelem do náhradní péče by 
v takovém případě zbytečně zatěžovalo obec, jak po 
určitou dobu finančně, tak organizačně.  
Zvláštní opatření by trvalo neúměrně dlouhou dobu. 
Chovatel by musel splnit podmínky pro návrat 
zvířete, tedy získat stavební povolení, postavit 
a zkolaudovat stavbu. To by mohlo trvat i několik let. 
Těchto několik let by chovatel musel obci hradit 
náklady spojené s péčí o zvíře, nebo by se zvíře 
stejně stalo majetkem státu z důvodu, že chovatel 
neuhradil náklady po dobu 3 měsíců od oznámení 
rozhodnutí o nákladech.  
Zvláštní opatření není sankcí ale nápravným 

                                            
5 http://eagri.cz/public/web/file/55204/Pokyny_OOZ_uzavrena_zv.pdf 
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umístěny.  
Navrhuji tedy zakotvit možnost nařídit zvláštní 
opatření také pro případy právních nedostatků 
chovu. 
Tato připomínka je zásadní. 

opatřením, které slouží k nápravě stavu, který 
spočívá v týrání zvířete. Chybějící povolení zvláštním 
opatřením napravit nelze. Zvláštní opatření by tedy 
nemohlo plnit svoji základní funkci, tedy napravit 
závadný stav.  
Není žádoucí řešit nedostatečnou vymahatelnost 
stavebního zákona takto. 
Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

8. Připomínka nad rámec předkládaného návrhu 
(zřízení zařízení pro zvířata vyžadující zvláštní 
péči) 
Jedním ze závěrů, které vyplynuly z konference 
pořádané dne 22. 2. 2018 v Kanceláři veřejného 
ochránce práv, je skutečnost, že v České republice 
je nezbytné zahájit legislativní i faktické práce 
na zřizování záchytných či záchranných zařízení 
pro zvířata vyžadující zvláštní péči. 
Jako příklad si dovolím opět uvést nepovolený 
chov šelem. V rámci jeho řešení vyšlo najevo, že 
v případě nutnosti nařízení předběžné náhradní 
péči při provádění výkonu rozhodnutí o odstranění 
staveb neexistují v České republice chovatelé, 
kteří by byli ochotni a schopni předběžnou 
náhradní péči a následně případně náhradní péči 
jiným než vlastním zvířatům poskytnout.  
Novela ve směru k takovým zařízením žádný návrh 
neobsahuje. Navrhuji tedy návrh ještě v tomto 
směru doplnit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno.  
Tato problematika je řešena na meziresortní úrovni 
společně s Ministerstvem životního prostředí. Zatím 
se nepředpokládá, že by bylo nutné a vhodné 
upravovat existenci centra v zákoně.  
O záchranném centru hovoří nový § 28e, který zní: 

„§ 28e 
Zajištění péče o zvíře v záchranném centru 

(1) Zvíře, na které se vztahuje zákon 
upravující obchodování s ohroženými druhy28), 
se v případě náhradní péče podle § 25 odst. 7, 
propadnutí zvířete podle § 27b odst. 2 nebo 3, 
zabrání týraného zvířete podle § 27c, zabrání 
zvířete podle § 27d, nařízení náhradní péče 
podle § 28a odst. 1 písm. a) a § 28b, rozhodnutí, 
že se zvíře stává vlastnictvím státu podle § 28a 
odst. 6, nebo nařízení předběžné náhradní péče 
podle § 28c umisťuje v záchranném centru 
provozovaném podle zákona upravujícího 
obchodování s ohroženými druhy32). 

  
 (2) Výše náhrady nákladů spojených 

se zajištěním péče o zvíře uvedené v odstavci 1 
se stanoví podle zákona upravujícího 
obchodování s ohroženými druhy33) na základě 
jejich vyúčtování provozovatelem záchranného 
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centra, do něhož bylo zvíře umístěno. 
  
 (3) Náklady spojené s péčí o zvíře 

uvedené v odstavci 1 se hradí postupem podle 
tohoto zákona v případě náhradní péče podle 
§ 25 odst. 7, nařízení náhradní péče podle § 28a 
odst. 1 písm. a) a § 28b, nebo nařízení 
předběžné náhradní péče podle § 28c. 
V ostatních případech uvedených v odstavci 1 
hradí náklady spojené s péčí o zvíře uvedené 
v odstavci 1 Ministerstvo životního prostředí 
podle zákona upravujícího obchodování 
s ohroženými druhy34). 
_______________________ 
32) § 29a až 29d zákona č. 100/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 
33) § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.  
34) § 34a odst. 7 zákona č. 100/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Po vysvětlení na připomínce netrvá. 

41.  Středočeský kraj 

 

 
 

Zásadní připomínka 
 
K § 4 odst. 4 
 
Navrhujeme odstavec 4 do § 4 zákona č. 246/1992 
Sb. v rámci navržených změn tohoto zákona 
nedoplňovat. 
 
Odůvodnění: 
Doplnění tohoto ustanovení nepovažujeme za 
vhodné. Navrhovaná novela má dle našeho názoru 
spíše vyloučit napadání zvířat různých chovatelů v 

Akceptováno částečně.  
Ustanovení bude v zákoně ponecháno, ale bude 
doplněna věta: „Volně žijící zvíře se považuje 
za chované zvíře, pouze pokud je chované v zajetí. 
Za chované zvíře se nepovažuje lovecký dravec, 
pokud je používaný podle zákona o myslivosti.“ 
Tato formulace byla vytvořena v úzké spolupráci 
s odborem myslivosti MZe.  
Dále bude ustanovení upraveno v souladu 
s připomínkami dalších připomínkových míst. 
Ustanovení bude přeformulováno.  
„(4) Každý je povinen zajistit, aby jím chované zvíře 
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„domácích“ či zájmových chovech. Vzhledem k tomu, 
že předmětné doplnění není vztaženo k vlastnictví 
chovaného zvířete, dotkla by se nově navrhovaná 
povinnost bez výjimky i uživatelů honiteb. Hrozí, že 
navrhovanou úpravou bude naplněno porušení 
povinnosti např. při poranění zvěře loveckým psem, 
čemuž nelze zabránit, či poranění zvířete v zájmovém 
chovu zvěří, například vlkem. 

nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To 
neplatí, pokud se chované zvíře brání útoku zvířete 
jiného chovatele nebo pokud chované zvíře brání 
prostor určený k jeho chovu. Za chované zvíře se 
nepovažuje lovecký dravec, pokud je používaný 
podle zákona o myslivosti.“ 
 
Byla doplněna důvodová zpráva: 
Nově navržená povinnost v § 4 odst. 4 zákona je 
formulována ve větě první ve vztahu ke všem 
osobám, které jsou chovateli. Je žádoucí, aby byly 
z uvedené povinnosti vyloučeny osoby, které by 
mohly být považovány za chovatele volně žijících 
zvířat, jejichž chování, včetně eventuálního poranění 
či usmrcení zvířete jiného chovatele nelze žádným 
způsobem ovlivnit. Z definice chovatele uvedené 
v § 3 písm. k) zákona na ochranu zvířat proti týrání 
vyplývá, že jde nejen o držitele zvířete, ale i o toho, 
kdo zvíře chová bez toho, aby k tomu měl 
soukromoprávní důvod (tedy i o chovatele, který není 
držitelem).  
 
Jedním z takových případů může být i výkon práva 
myslivosti ve smyslu § 2 písm. h) zákona č. 449/2001 
Sb., o myslivosti, kdy na základě tohoto 
veřejnoprávního předpisu ten, kdo vykonává právo 
myslivosti (uživatel honitby), vykonává souhrn práv 
a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, 
přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou 
zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož 
i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků.  
Bez navržené formulace by hrozilo, že bude 
naplněno porušení povinnosti i např. poraněním 
zvířete v domácím chovu zvěří – např. vlkem jako 
zvířetem chovaným uživatelem honitby.  
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Souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 

42.  Jihočeský kraj 

 

 

Zásadní připomínka 
 
K § 4 odst. 4 
 
V navrhovaném ustanovení § 4 odst. 4 zákona je 
mimo jiné uvedeno. „Každý je povinen zajistit, aby jím 
chované zvíře nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného 
chovatele.“  

 
S takto striktně stanovenou povinností zásadně 
nesouhlasíme, neboť ne vždy jde zabránit zranění 
nebo usmrcení zvířete. Například pokud půjde 
chovatel se psem většího plemena na vodítku, ke 
kterému přiběhne pes menšího plemene jiného 
majitele, který má psa na volno a větší pes tohoto psa 
zraní, tak by chovatel většího psa automaticky porušil 
toto ustanovení. Nebo pokud ke psovi přiběhne 
například kotě a pes kotě zraní nebo usmrtí. 
Navrhujeme, aby ve výše uvedeném ustanovení 
návrhu zákona nebo v ustanovení u přestupků bylo 
uvedeno „Chovatel neodpovídá za to, že jím chované 
zvíře zranilo nebo usmrtilo zvíře jiného chovatele 
v případě, že prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které 
bylo možno požadovat, aby porušení zákonné 
povinnosti zabránil.“  
 
 
 
 
Dále chceme upozornit na to, že navrhované 
ustanovení neřeší případ, kdy zvíře zraní nebo usmrtí 
jiné zvíře toho samého chovatele. 

Neakceptováno.  
V připomínce není citováno celé ustanovení, které 
uvádí také: „To neplatí, pokud se chované zvíře brání 
útoku zvířete jiného chovatele.“ 
Otázky zavinění (úmyslu a nedbalosti) jsou již 
upraveny v zákoně o přestupcích. Nevidíme důvod, 
proč vytvářet v zákoně na ochranu zvířat speciální 
právní úpravu. V uváděných případech se 
samozřejmě bude posuzovat zavinění chovatele 
v souladu se zákonem o přestupcích. Použití zákona 
o přestupcích v takovém řízení není vyloučeno.  
Formulace, kterou autor připomínky ve vztahu 
k zavinění navrhuje, je v zákoně o přestupcích 
použita pouze ve vztahu k právnickým osobám. 
Z tohoto zákona (§ 21 odst. 1) citujeme: „Právnická 
osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že 
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, 
aby přestupku zabránila.“ 
Ustanovení bude přeformulováno.  
„(4) Každý je povinen zajistit, aby jím chované zvíře 
nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. To 
neplatí, pokud se chované zvíře brání útoku zvířete 
jiného chovatele nebo pokud chované zvíře brání 
prostor určený k jeho chovu. Volně žijící zvíře se 
považuje za chované zvíře, pouze pokud je chované 
v zajetí. Za chované zvíře se nepovažuje lovecký 
dravec, pokud je používaný podle zákona o 
myslivosti.“ 
Z důvodové zprávy citujeme: Případy, kdy jsou 
zvířetem jednoho chovatele zraněna nebo napadena 
zvířata téhož chovatele, jsou v zákoně  
na ochranu zvířat již dostatečně upraveny. Zákon na 
ochranu zvířat brání zvířatům v jejich instinktivních a 
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fyziologicky podmíněných aktivitách, pokud by tyto 
instinkty a aktivity měly působit týrání jiných zvířat. 
Viz např. § 4 odst. 1 písm. k) zákona na ochranu 
zvířat, podle kterého se za týrání považuje chovat 
zvířata tak, aby si vzájemně způsobovala utrpení. 
Porušení tohoto ustanovení není vázáno na společný 
chov zvířat, nicméně je tak některými krajskými 
veterinárními správami vykládáno. Ustanovení § 9 
odst. 1 písm. b) bod 1 zákona na ochranu zvířat 
(vztahuje se na hospodářská zvířata) stanoví, že při 
chovu hospodářských zvířat je zakázáno chovat 
zvířata v tak velkých nebo v tak uspořádaných 
skupinách anebo v takových prostorách, ve kterých 
jim míra nebo četnost vzájemných útoků působí 
utrpení. 
Byla doplněna důvodová zpráva: 

Otázky odpovědnosti za spáchaný přestupek 
jsou již upraveny v zákoně o přestupcích. V zákoně 
na ochranu zvířat nebude ve vztahu k tomuto 
ustanovení vytvářena speciální právní úprava 
odpovědnosti. V uváděných případech se bude 
posuzovat odpovědnost chovatele v souladu se 
zákonem o přestupcích.  

K postihu dle zákona na ochranu zvířat 
postačuje již zavinění z nedbalosti, není nutný úmysl. 
Lze tedy postihnout jak čin spáchaný úmyslně, tak 
z nedbalosti. Vychází to mimo jiné z § 1 odst. 1 
zákona na ochranu zvířat, který hovoří o účelu tohoto 
zákona: „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.“ 

Ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 250/2016 
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Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
stanoví: „K odpovědnosti fyzické osoby za přestupek 
se vyžaduje zavinění. Postačí zavinění z nedbalosti, 
nestanoví-li zákon výslovně, že je třeba úmyslného 
zavinění.“ 

Co se týče právnických osob, ustanovení § 21 
zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, stanoví:  

„(1) Právnická osoba za přestupek 
neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré 
úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku 
zabránila. 

(2) Právnická osoba se nemůže odpovědnosti 
za přestupek zprostit, jestliže z její strany nebyla 
vykonávána povinná nebo potřebná kontrola nad 
fyzickou osobou, která se za účelem posuzování 
odpovědnosti právnické osoby za přestupek 
považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné 
právnické osobě, nebo nebyla učiněna nezbytná 
opatření k zamezení nebo odvrácení přestupku.“ 

Co se týče podnikajících fyzických osob, 
ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, stanoví: 
„Na odpovědnost podnikající fyzické osoby za 
přestupek se použijí obdobně ustanovení § 20 a 21, 
s výjimkou § 20 odst. 1 a 2 a odst. 4 písm. a) a b).“ 

Souhlasí se způsobem vypořádání připomínky.  

43.  Plzeňský kraj 

 
 

1. K bodu 6 
S ohledem na důvody začlenění nového 
ustanovení § 4 odst. 4 návrhu zákona 
doporučujeme i úpravu skutkové podstaty 

Neakceptováno.  
Požadavek je v rozporu se základními zásadami 
správního řízení. De facto je požadována 
odpovědnost za následek bez ohledu na zavinění.  
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přestupků neučiní opatření proti úniku zvířat podle 
§ 13 odst. 1. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
S ohledem na důvody začlenění nového 
ustanovení § 4 odst. 4 návrhu zákona 
doporučujeme úpravu skutkových podstat 
přestupků dle § 27odst. 2 písm. g) návrhu zákona 
a 27a odst. 3 písm. f) návrhu zákona. Dle našeho 
názoru by bylo vhodné přeformulovat tuto 
skutkovou podstatu, neboť prokazování neučinění 
opatření proti úniku nelze ve valné většině případů 
prokázat (a potrestat), ať už z důvodu, že se 
správní orgán o úniku zvířete dozvěděl s časovým 
odstupem, anebo proto, že neexistuje žádný přímý 
důkaz o neučiněných opatření (není možné zjistit, 
jak k úniku zvířete došlo). Jsme přesvědčení, že by 
měl být postižitelný samotný únik (tj. pobíhání psa 
mimo vliv svého chovatele) a nikoliv to, zda 
chovatel učinil opatření proti jeho úniku. Stejně tak 
jsme přesvědčeni, že primárně by měl být za únik 
zvířete postihován jeho majitel a pouze tehdy, 
pokud by prokázal, že v době úniku se o zvíře 
starala jiná osoba, tak postihnout tuto osobu. 
Dále máme za to, že únik zvířete, resp. neučinění 
opatření proti úniku by mělo být trestáno pouze 
v těch případech, kdy zároveň došlo k týrání 
zvířete, tak aby byl naplněn účel zákona stanovený 
v § 1 odst. 1. Je třeba si uvědomit, že v případě 
zájmových chovů jsou projednávány prakticky 
pouze úniky psů, a to s ohledem na to, že pro jiná 
zvířata, např. kočky, je volný pohyb bez dozoru 
chovatele přirozeným. Tato skutečnost však ze 
zákona nevyplývá, není stanoven okruh zvířat, na 
která se § 13 odst. 1 zákona nemá vztahovat, 

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu 2 As 
72/2014 – 43 citujeme: „U přestupkového řízení, 
v němž je posuzována veřejnoprávní odpovědnost 
pachatele za přestupek se neuplatňuje zásada 
presumpce zavinění, nýbrž zásada presumpce 
neviny; na obviněného „se hledí jako by byl nevinen, 
pokud jeho vina nebyla vyslovena pravomocným 
rozhodnutím“. Při projednávání přestupku tudíž nelze 
z výsledku presumovat zaviněné porušení 
povinnosti, nýbrž toto je nutné prokázat. Žalovaný 
však opatření proti úniku zvířete, jež tvoří součást 
objektivní stránky uvedeného přestupku, žádným 
způsobem nezkoumal, ačkoli to bylo stěžovatelem 
navrženo již při ústním jednání, a aniž měl skutkový 
stav postaven najisto, shledal stěžovatele vinným 
z předmětného přestupku.“ 
Požadavek, aby se únik zvířat vůbec nepostihoval 
(pokud se zvířeti při úniku nic nestane), považujeme 
za nepřijatelný. Řada obcí by se tak dostala do 
neřešitelné situace, kdy by musela jen trpně tolerovat 
ulice plné psů pohybujících se bez majitelů.  
Požadavek, aby odpovědnost za psa nesl majitel, 
bez ohledu na zavinění, odporuje základním 
principům koncepce správního trestání fyzických 
osob. Viz zákon o odpovědnosti za přestupky 
a řízení o nich.  
Co se týče druhů zvířat, na která je ustanovení 
aplikováno, nepovažujeme za vhodné je uvádět do 
zákona, a to vzhledem k rozmanitosti druhů, na které 
uvedené ustanovení zákona dopadá. Je nutné 
postupovat v souladu se zákonem o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich a postihovat pouze ty 
přestupky, u kterých je skutečně naplněna definice 
přestupku, včetně znaku společenské škodlivosti. 
Po vysvětlení na připomínce netrvá. 
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protože to odporuje jejich přirozeným biologickým 
projevům či potřebám (zejm. holubi, kočky atd.). I 
v tomto ohledu navrhujeme předmětné ustanovení 
adekvátně upravit, případně tuto povinnost ze 
zákona odstranit, jelikož i jiné právní předpisy 
v souvislosti s jimi chráněnými zájmy na volně 
pohybující se domácí zvířata pamatují (např. 
zákon o myslivosti, zákon o provozu na pozemních 
komunikacích). 

2. K bodu 23  
Požadujeme, aby toto ustanovení bylo upraveno 
způsobem, který i nadále umožní realizaci 
speciálních managementových opatření ve 
prospěch ochrany přírody, kdy jsou k vypásání 
konkrétních lokalit celoročně využívána speciálně 
vybraná primitivní plemena (tzv. „divokých“) koní 
v podmínkách simulující přirozené spásání 
vegetace velkými kopytníky. V těchto případech 
není možné ani účelné s ohledem na zachování 
stanoviště dodržet minimální standardy 
požadované u koní chovaných v zájmových 
chovech – zejména se jedná o zajištění přístřešku 
ve spásaném prostoru, resp. přístupu do stájí. Tato 
vybraná plemena koní zajištění přístřešku, resp. 
ustájení, nevyžadují. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak.  
  
Do ustanovení byl doplněn nový odstavec 2, který 
zní: 
(2) Povinnost zabezpečit přístřešek uvedená 
v odstavci 1 se nevztahuje v případě koní na 
realizaci péče o národní přírodní rezervace, přírodní 
rezervace, národní přírodní památky a přírodní 
památky a jejich ochranná pásma a o chráněné 
krajinné oblasti, kterou zajišťují orgány ochrany 
přírody podle jiného právního předpisu26), pokud 
vzhledem k místu chovu a plemeni koně není 
zabezpečení přístřešku nutné. 
_____________________ 
26) § 38 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 

3. K bodu 77 
Požadujeme změnit příslušnost k projednávání 
přestupků a zvláštních opatření KVS, s výjimkou 
přestupků spočívajících v porušení povinnosti 
učinit opatření proti úniku zvířete, či porušení OZV. 
Odůvodnění: 

Neakceptováno.  
Připomínka je nad rámec novelizace.  
V souvislosti s novelou zákona na ochranu zvířat 
proti týrání se pravidelně diskutuje otázka přenosu 
kompetencí na úseku ochrany zvířat proti týrání, a to 
již více než 15 let. Jelikož není možné v otázce 
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Máme za to, že KVS má odborné znalosti pro 
projednávání přestupků a je schopna je efektivněji 
vyřešit. Na obcích a ORP by se měly ponechat 
pouze přestupky spočívající v porušení obecně 
závazné vyhlášky a v porušení povinnosti učinit 
opatření proti úniku zvířete. Zbylé přestupky, 
zejména spočívající v týrání zvířat, by měla 
projednávat krajská veterinární správa, která má 
dostatečně odborné znalosti v dané problematice, 
sama projednává přestupky dle veterinárního 
zákona, tudíž má jistě i z hlediska přestupkového 
práva personální kapacitu. Odborná vyjádření 
krajské veterinární správy jsou sice závazným 
stanoviskem, ale v řízení o přestupku pouze 
podkladem, důkazní břemeno nese správní orgán, 
který se často dostává do důkazní nouze, zejména 
pokud kontrolující veterináři nejsou zbavováni 
mlčenlivosti, aby mohli vypovídat jako svědci. 
V rozhodnutí o přestupku pak často absentuje 
dostatečná správní úvaha, zejména s ohledem na 
odbornost, a prvoinstanční rozhodnutí v odvolacím 
řízení neobstojí. Kvůli tomu je nemožné přestupky 
projednat a zbytečně dochází k zastavení řízení 
z důvodu neprokázání spáchání přestupku. 
V současné době se setkáváme s častým 
odchodem úředníků z ORP právě kvůli agendě 
týrání zvířat, a nejsou tak zabezpečeny další 
agendy, které mají tito úředníci vykonávat. 
Tato připomínka je zásadní. 

přenosu kompetencí na úseku ochrany zvířat proti 
týrání nalézt konsensus, zůstává v zákoně na 
ochranu zvířat proti týrání v oblasti rozdělení 
kompetencí zachována dosavadní právní úprava. 
Tuto připomínku uplatnilo v tomto připomínkovém 
řízení pouze jediné připomínkové místo. 

Státní veterinární správa přenos kompetencí odmítá. 

Souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 

4. K bodu 92 
U stanovení výše pokut za přestupky dle § 27 odst. 
2 není v odst. 12 stanovena výše pokuty pro 
přestupky dle odst. 2 písm. e) a g). U přestupků 
dle odst. 2 písm. c) a f) je v odst. 12 stanovena 

Akceptováno.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBAMCXGNN)



 
 

108 
 

výše pokuty dvakrát v rozdílných výších. 
Tato připomínka je zásadní. 

5. K bodu 110 
U stanovení výše pokut za přestupky dle § 27a 
chybí v odst. 19 stanovení výše pokut za přestupky 
dle § 27a odst. 3 písm. h) a odst. 12 písm. r). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

44.  Karlovarský kraj   Bez připomínek.  

45.  Ústecký kraj  Bez připomínek.  

46.  Liberecký kraj Bez připomínek.  

47.  Královéhradecký 

kraj  

Bez připomínek.  

48.  Pardubický kraj Bez připomínek.  

49.  Kraj Vysočina Bez připomínek.  

50.  Jihomoravský kraj   Bez připomínek.  

51.  Olomoucký kraj Bez připomínek.  

52.  Moravskoslezský

 kraj   

Bez připomínek.  

53.  Zlínský kraj 

 

1. Doporučujeme v případě, že je prováděna 
novelizace jednotlivých ustanovení, omezit užívání 
legislativní techniky spočívající ve vypouštění a 
doplňování slov a celých vět. Doporučujeme 
novelizovat text „komplexněji“ tak, že se 
navrhované změny promítnou rovnou do nového 
znění příslušného ustanovení. Konkrétně proto 
doporučujeme   

Vysvětleno. 
Nepovažujeme za vhodné. 
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a) (čl. I., bod 5) uvést, že § 4 odst. 3 zákona zní: 

„(3) Ustanovení odstavce 1 písm. b) se 
nevztahuje na výchovu, výcvik a použití zvířete 
k plnění úkolů, stanovených ozbrojeným silám, 
bezpečnostním sborům nebo obecní policii 
zvláštními právními předpisy1k). Na výchovu a 
výcvik psů prováděný chovatelskými sdruženími 
nebo organizacemi v rámci zájmové činnosti se 
nevztahuje zákaz vychovávat a cvičit zvíře k 
agresivnímu chování vůči člověku, pokud se 
jedná o zadržení figuranta nebo cvičení zákusu 
do ochranného oděvu.“  

 
b) (čl. I, bod 54) uvést, že § 17d odst. 3 zákona 

zní: „(3) Odchyt zvířat žijících ve volné přírodě, 
která mají být použita k pokusům, může 
provádět pouze osoba odborně způsobilá k 
navrhování pokusů a projektů pokusů nebo 
osoba odborně způsobilá k provádění pokusů 
na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata 
a usmrcování pokusných zvířat a která získala 
praktické zkušenosti s odchytem volně žijících 
zvířat pod dohledem kvalifikované osoby, nebo 
osoba odborně způsobilá k odchytu volně 
žijících zvířat podle jiných právních předpisů a 
za použití metod, jež pokusným zvířatům 
způsobí jen takovou bolest, utrpení, strach nebo 
trvalé poškození, které jsou nevyhnutelné.“  

 
c) (čl. I., bod 75) uvést, že § 24a odst. 2 zní „(2) 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností je 
povinen projednat všechny podněty podané 
podle § 22 odst. 1 písm. m), a po vydání 
rozhodnutí, usnesení o odložení věci nebo 
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usnesení o zastavení řízení je bezodkladně 
zaslat příslušné krajské veterinární správě; to 
platíi v případech, kdy nebylo správní řízení 
zahájeno na základě podnětu příslušné krajské 
veterinární správy s výjimkou řízení o přestupku 
uvedeném v odstavci 4. Totéž platí pro 
rozhodnutí vydaná v řízení o odvolání, v 
přezkumném řízení a při obnově řízení a vydání 
nového rozhodnutí.“ 

 
d) (čl. I., bod 79) uvést, že § 26 odst. 6 zákona 

zní: „(6) Orgán nebo jiná osoba, která provádí 
zapečetění bytu nebo jiného prostoru, či jiné 
opatření, v jehož důsledku nebude do bytu 
nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je 
povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru 
nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno 
v důsledku omezení jeho výživy a napájení. 
Orgán nebo jiná osoba, která provádí jiné 
opatření, v jehož důsledku nemůže chovatel 
zabezpečit péči o zvíře, zejména zajištění 
neplánované hospitalizace chovatele, nebo 
omezení osobní svobody chovatele, je povinna 
se ujistit, že s chovatelem na místě není zvíře, 
které by mohlo být týráno v důsledku omezení 
jeho výživy a napájení. Pokud zjistí, že takové 
ohrožení existuje, neprodleně to oznámí 
příslušnému obecnímu úřadu. Tento úřad 
bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, 
popřípadě je za tímto účelem umístí do 
náhradní péče; účelně vynaložené náklady 
spojené s touto péčí hradí stát, pokud přesahují 
částku 30 000 Kč vztahu ke zvířeti nebo 
zvířatům jednoho chovatele. Vlastník zvířete je 
povinen nahradit státu náklady, které byly 
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vynaloženy na úhradu nákladů spojených se 
zajištěním náhradní péče o zvíře. Toto 
ustanovení se vztahuje také na případy, kdy je 
po znemožnění péče chovatele o zvíře z výše 
uvedených důvodů otevírán byt, automobil nebo 
jiný prostor.“ 

 
Odůvodnění:  
V uvedených příkladech i na jiných místech v textu 
návrhu zákona byla použita technika vypouštění a 
doplňování tak, že ve výsledku vůbec nebylo 
patrné, co je obsahem změny, takže adresát 
nemůže pochopit výsledné znění. V těchto 
příkladech se podstatně mění obsah zákonného 
ustanovení, nejde o pouhé vypuštění nebo 
doplnění jedné či dvou podmínek. Pokud autor 
textu chce zdůraznit, co konkrétně bylo vypuštěno 
či doplněno, není vždy vhodné činit tak touto 
formou – lze tak učinit v důvodové zprávě. Při takto 
parciální novelizaci se autor nevyvaroval ani 
gramatických chyb – v příkladu sub 3 (k bodu 75) 
se v rozeslaném návrhu uvádí, že „V § 24a odst. 2 
se slova (…) „spočívajícím v porušení povinnosti 
učinit opatření proti úniku zvířete“ nahrazují slovy 
„uvedeného v odstavci 4““. Ale výsledná věta za 
středníkem nemůže znít „(…); to platí i v 
případech, kdy nebylo správní řízení zahájeno na 
základě podnětu příslušné krajské veterinární 
správy s výjimkou řízení o přestupku uvedeného v 
odstavci 4“, nýbrž „s výjimkou řízení o přestupku 
uvedeném v odst. 4“, protože v řečeném odstavci 
4 je uveden onen přestupek, nikoli řízení o něm. 
Tvar „o přestupku uvedeného v odstavci 4“ by tam 
mohl být, pokud by věta zněla „…s výjimkou 
přestupku uvedeného v odstavci 4.“  
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2. Doporučujeme s ohledem na rozsah změn doplnit 
do návrhu zmocnění k vyhlášení úplného znění 
zákona. 
Odůvodnění:  
Změny, byť dílčí, jsou rozsáhlé, výsledek 
nepřehledný a těžko srozumitelný. Takto 
koncipovaná novelizace nepřispívá ke kultivaci 
právního prostředí v České republice. Úplné znění 
vyhlášené ve Sbírce zákonů nemůže být 
suplováno úplným zněním z dílny soukromých 
vydavatelů. 

Vysvětleno. 
V současné době systémů ASPI a mnoha dalších již 
není vyhlašování úplného znění třeba. 

54.  Magistrát hl. m. 
Prahy 
 

1.  K bodu 12 - § 5j 
U poznámky pod čarou č. 25 na konci textu doplnit 
slova „, ve znění zákona č. 274/2003 Sb.“. (s čl. 65 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, dále jen 
„Legislativní pravidla“). 

Akceptováno. 

2.  K bodu 15 - § 7 odst. 5 
U poznámky pod čarou č. 26 na konci textu doplnit 
slova „, ve znění pozdějších předpisů.“. (s čl. 65 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády, dále jen 
„Legislativní pravidla“). 

Akceptováno. 

3.  K bodu 19 - § 8 odst. 3 
V úvodní části bodu slovo „doplňuje“ nahradit slovy 
„tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se“ (čl. 58 odst. 
4 písm. b) Legislativních pravidel). 

Akceptováno. 

4.  K bodu 27 - § 13 odst. 7 
Za text „§ 13 odst. 7“ vložit slova „větě první“. 

Neakceptováno. 

5.  K bodu 36 - § 14c 
V odstavci 2 slovo „písmeno“ nahradit zkratkou 
„písm.“. 
V odstavci 8 slovo „odstavci“ nahradit slovem 

Akceptováno. 

Úprava byla provedena tam, kde nedošlo k vypuštění 

textu. 
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„odstavcích“ 
U poznámky pod čarou č. 27 na konci textu doplnit 
slova „, ve znění pozdějších předpisů“ (čl. 64 odst. 
2 Legislativních pravidel). 

6.  K bodu 44 - § 15d odst. 6 
Ve větě poslední slova „podle předchozí věty“ 
nahradit slovy „podle věty první“ (čl. 69 odst. 2 
Legislativních pravidel). 

Akceptováno. 

7.  K bodu 47 - § 15f odst. 5 
Za text „§ 15f odst. 5“ vložit slova „větě první“. 

Akceptováno. 

8.  K bodu 53 - § 16e odst. 2 
Za text „§ 16e odst. 2“ vložit slova „větě první“. 

Neakceptováno. 
Není třeba, v ustanovení se text vyskytuje pouze 
jednou. 

9.  K bodu 75 - § 24a odst. 2 
Za text „§ 24a odst. 2“ vložit slova „větě první“. 

Neakceptováno. 
Není třeba, v ustanovení se text vyskytuje pouze 
jednou. 

10.  K bodu 114 - § 27b odst. 2 
Za text „§ 27b odst. 2“ vložit slova „úvodní části 
ustanovení“. 

Akceptováno. 

11.  K bodu 120 - § 28 odst. 2 
Za text „28 odst. 2“ vložit slova „větě první“. 

Neakceptováno. 
Není třeba, v ustanovení se text vyskytuje pouze 
jednou. 

12.  K bodu 121-  § 28a odst. 3 
Slovo „písmeno“ nahradit zkratkou „písm.“ (čl. 72 
Legislativních pravidel). 

Akceptováno. 

13.  K bodu 123 - § 28c odst. 1 
Slovo „větami“ nahradit slovem „větou“ 

Vysvětleno. 

Novelizační bod byl vypuštěn. 

14.   K bodu 125 - § 28c odst. 5  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBAMCXGNN)



 
 

114 
 

Slova „za slova „o zabrání týraného zvířete““ 
nahradit slovy „ve větě třetí za slova „o zabrání 
týraného zvířete““. 
Slova „v předchozí větě“ nahradit slovy „ve větě 
třetí“ (čl. 69 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). 

Vysvětleno. 
Novelizační bod byl vypuštěn. 
 
Akceptováno. 

15.  K bodu 127 -  § 28d odst. 5 
Ve větě  poslední slova „podle předchozí věty“ 
nahradit slovy „podle věty první“ (čl. 69 odst. 2 
Legislativních pravidel). 

Vysvětleno. 

Odstavec 5 byl vypuštěn. 

16.  K Čl. II -  Přechodná ustanovení 
Do přechodných ustanovení požadujeme doplnit 
bod 3, který zní: 
„3.  Na území hlavního města Prahy vykonávají 

městské části a úřady městských částí 
působnost v ochraně zvířat v rozsahu 
svěřeném obcím podle § 8 odst. 3 písm. a) a 
e), § 13 odst. 2, § 19 odst. 2, § 25 odst. 6 a § 
28 odst. 2 a obecním úřadům obcí 
s rozšířenou působností podle § 19 odst. 1 
písm. e), § 22 odst. 1 písm. m), § 24a odst. 1 
až 3, § 25 odst. 1 a 6, § 27b odst. 1 až 4, § 
27c odst. 2 a 3, § 27d odst. 1, § 28 odst. 2, § 
28a odst. 1, 6 a 7, § 28b odst. 1, 3 a 4, § 28c 
odst. 1 až 3 a 5 a § 28d odst. 1, 2, 5 a 6 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat 
proti týrání, ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, po dobu šesti 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.“. 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že účinnost zákona nastane, 
s výjimkou čtyř ustanovení, prvním dnem druhého 
kalendářního měsíce následujícího po jeho 

Akceptováno jinak.  
 
Problematiku nelze řešit přechodným ustanovením. 
U novelizačních bodů, které se týkají § 24a odst. 2,  
§ 25 odst. 7, § 28 odst. 2 a § 29b bude odložená 
účinnost a tato ustanovení nabývají účinnosti prvním 
dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího 
po vyhlášení zákona. 
 
Souhlasí se způsobem vypořádání připomínky. 
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vyhlášení, tj. cca za 6 týdnů po jeho vyhlášení ve 
Sbírce zákonů, je nezbytné ponechat hl. městu 
Praze delší čas na úpravu výkonu předmětné 
působnosti Statutem hl. města Prahy. Novelizaci 
Statutu hl. m. Prahy nelze provést v tak krátkém 
čase Jedná se o obecně závaznou vyhlášku hl. 
m. Prahy, jejíž přijetí má svá pravidla (proces 
připomínkového řízení) a schválit ji musí 
zastupitelstvo hl.m. Prahy.  Je nutné vymezit 
k tomu dostatečný časový prostor, tedy alespoň 
několik měsíců. V opačném případě se dnem 
nabytí účinnosti novely zákona stane věcně 
příslušným správním orgánem k řešení veškeré 
agendy v oblasti ochrany zvířat Magistrát hl. 
města Prahy, který k těmto činnostem není 
personálně vybaven; odvolacím správním 
orgánem vůči jeho rozhodnutím by pak bylo 
přímo Ministerstvo zemědělství. Tento stav je 
krajně nežádoucí.   
Tato připomínka je zásadní 

  17.  K části druhé – změna zákona o správních 
poplatcích 
K úvodní části 
Je třeba uvést všechny novely, kterými byla 
Příloha k zákonu novelizována (čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel). 

Akceptováno. 

 
V Praze dne 3. června 2019 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBAMCXGNN)


