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V. 
 

Rozdílová tabulka k návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky 
č. 372/2013 Sb. 
 

Navrhovaný právní předpis  
(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, 

§, odst., 
písm., 
apod.) 

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

 

Obsah 

§ 10 odst. 2 
písm. a) 
§ 12 odst. 2 
písm. a) 

V § 10 odst. 2 písm. a) a v § 12 odst. 2 písm. a) se 
slova „které se vztahují k ochraně pokusných 
zvířat,“ zrušují. 
 

32010L0063 Příloha V 
bod 1 

1. Platné vnitrostátní právní předpisy 
týkající se získávání a chovu zvířat, péče 
o ně a jejich používání pro vědecké účely. 
 

§ 10 odst. 2 
písm. b) 
§ 12 odst. 2 
písm. b) 

V § 10 odst. 2 písmeno b) a v § 12 odst. 2 písmeno 
b) zní: 

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

32010L0063 Příloha V 
bod 1 

1. Platné vnitrostátní právní předpisy 
týkající se získávání a chovu zvířat, péče 
o ně a jejich používání pro vědecké účely. 
 

§ 10 odst. 2 
písm. p) 

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

32010L0063 Čl. 9 odst. 3 
 
 

3. Odchyt zvířat ve volné přírodě musí 
provádět kvalifikovaná osoba za použití 
metod, jež zvířatům způsobí jen takovou 
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Čl. 23 odst. 3 

bolest, utrpení, strach nebo trvalé 
poškození, které jsou nevyhnutelné.  
3. Na základě položek uvedených 
v příloze V členské státy zveřejní 
minimální požadavky na vzdělání 
a odbornou přípravu a požadavky na 
získání, udržení a prokázání požadované 
kvalifikace k úkonům uvedeným 
v odstavci 2. 

§ 12 odst. 2 
písm. o) 

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

32010L0063 Čl. 9 odst. 3 
 
 
 
 
Čl. 23 odst. 3 

3. 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.  
3. Na základě položek uvedených 
v příloze V členské státy zveřejní 
minimální požadavky na vzdělání 
a odbornou přípravu a požadavky na 
získání, udržení a prokázání požadované 
kvalifikace k úkonům uvedeným 
v odstavci 2. 

 
 
 

Číslo předpisu ES  
(kód CELEX) 

Název předpisu ES 

32010L0063 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných 
pro vědecké účely (Text s významem pro EHP) 
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