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IV. 

 

PLATNÉ ZNĚNÍ 

 
části ustanovení vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat  

proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb., s vyznačením navrhovaných změn: 
 

***  
 

§ 9  
 
Odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči 

o handicapovaná zvířata  
 
 (1) Odborný kurz pro získání osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné  
za péči o handicapovaná zvířata se uskutečňuje v rozsahu 30 výukových hodin teoretické 
výuky a 5 výukových hodin praktické výuky. Při praktické výuce se provádí seznámení  
se s podmínkami chovu a péče o handicapovaná zvířata, a to v záchranné stanici schválené 
podle předpisů na ochranu přírody a krajiny10) nebo v zoologické zahradě, která chová 
zástupce evropské fauny, které jsou zároveň uživatelem pokusných zvířat, jemuž bylo 
Ministerstvem zemědělství uděleno oprávnění k používání pokusných zvířat za účelem 
vyššího vzdělávání nebo odborné přípravy za účelem získání, udržení nebo zlepšení 
odborných znalostí. Praktická výuka, při které nejsou používána handicapovaná zvířata,  
se může provádět také v jiném zařízení, jemuž bylo Ministerstvem zemědělství uděleno 
oprávnění k používání pokusných zvířat za účelem vyššího vzdělávání nebo odborné 
přípravy za účelem získání, udržení nebo zlepšení odborných znalostí. K praktické výuce  
se nesmí používat dočasně handicapovaná zvířata.  
  
 (2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou  
a) ustanovení zákona, prováděcích právních předpisů k němu vydaných a vybrané části 

právních předpisů, které se vztahují k odchytu, chovu a vypouštění handicapovaných 
zvířat do jejich přirozeného prostředí, v rozsahu nezbytném pro výkon činnosti osoby 
odpovědné za péči o handicapovaná zvířata, zejména zákona o ochraně přírody  
a krajiny, zákona o myslivosti, veterinárního zákona, zákona o zoologických zahradách, 
zákona o obchodování s ohroženými druhy, trestního zákoníku, vybrané části právních 
předpisů upravujících způsob organizace práce a pracovních postupů, které  
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat,  

b) problematika chovu handicapovaných zvířat, včetně základních znalostí výživy, anatomie, 
fyziologie a etologie těchto zvířat,  

c) rozpoznání zdravého zvířete a onemocnění zvířat, poskytování první pomoci 
handicapovaným zvířatům a povolené způsoby usmrcování handicapovaných zvířat,  

d) znalosti techniky odchytu,  
e) zásady zřizování, provozu a kontrol záchranných stanic,  
f) rozpoznávání druhů volně žijících zvířat, které se běžně vyskytují na území České 

republiky.  
  
 (3) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí doložit  
a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat 

uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nebo na Ministerstvu životního 
prostředí nejméně po dobu 3 let,  

b) nejméně 3 roky praxe v péči o handicapovaná zvířata, prokázat, že se seznámil  
s metodami péče o handicapovaná zvířata a s podmínkami jejich ochrany, a nejméně 
střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v oborech vzdělání 
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zemědělství a lesnictví nebo veterinářství a veterinární prevence,  
c) vysokoškolské vzdělání v oblasti biologie se zaměřením na zvířata, nebo  
d) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chovatelských, zoologických nebo veterinárních 

předmětů na střední nebo vysoké škole s akreditovaným studijním programem v oblasti 
veterinářství nebo chovatelství.  

  
 (4) Na závěr kurzu podle odstavce 1 se k ověření získaných odborných znalostí 
provádí zkouška formou písemného testu a ústní zkoušky. Písemný test připravuje 
Ministerstvo zemědělství a obsahuje 30 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 
3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se 
stanoví doba 45 minut. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou 
odpověď hodnotí jedním bodem. Ústní zkouška zahrnuje praktické poznávání volně žijících 
zvířat, která se běžně vyskytují na území České republiky. Pro ústní zkoušku mohou být 
použity fotografie, kresby nebo preparáty určovaných druhů volně žijících zvířat. Ústní 
zkouška obsahuje určení 30 druhů volně žijících zvířat. O výsledku ústní zkoušky rozhoduje 
zkušební komise hlasováním. Rozhodnutí je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů. Každý 
člen zkušební komise má 1 hlas. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 
80 procent z celkového počtu bodů v písemném testu a zároveň správné určení nejméně 80 
procent z celkového počtu určovaných druhů volně žijících zvířat při ústní zkoušce. Výsledek 
zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.  
  
 (4) Na závěr kurzu podle odstavce 1 se k ověření získaných odborných znalostí 
provádí zkouška formou písemného testu a písemné poznávací zkoušky. Písemný test 
připravuje Ministerstvo zemědělství a obsahuje 30 zkušebních otázek. Ke každé 
otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná.  
Na vypracování písemného testu se stanoví doba 45 minut. Písemný test vyhodnocuje 
zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Písemná 
poznávací zkouška obsahuje určení 30 druhů volně žijících zvířat, která se běžně 
vyskytují na území České republiky. Pro písemnou poznávací zkoušku mohou být 
použity fotografie, kresby nebo preparáty určovaných druhů volně žijících zvířat. Na 
vypracování písemné poznávací zkoušky se stanoví doba 45 minut. Písemnou 
poznávací zkoušku vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď 
hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně  
80 procent z celkového počtu bodů v písemném testu a zároveň správné určení 
nejméně 80 procent z celkového počtu určovaných druhů volně žijících zvířat  
při písemné poznávací zkoušce. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl. 
  
 (5) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči  
o handicapovaná zvířata je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.  
  
 

§ 10  
 

Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování 
pokusů a projektů pokusů  

 
 (1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování 
pokusů a projektů pokusů se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky.  
  
 (2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou  
a) ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaných, které se vztahují 

k ochraně pokusných zvířat,  
b) vybrané části právních předpisů, které se vztahují k ochraně pokusných zvířat, zejména 

veterinárního zákona, trestního zákoníku, právních předpisů upravujících způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 

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



3 
 

související s chovem zvířat,  
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, 

c) ustanovení předpisů Evropské unie a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy na úseku 
ochrany zvířat proti týrání, které upravují ochranu pokusných zvířat11),  

d) etické otázky týkající se vztahu člověka a pokusných zvířat, přirozené hodnoty života  
a argumentů pro a proti používání pokusných zvířat pro vědecké účely,  

e) základní biologie a příslušná druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, 
fyziologickým znakům, chovu, genetice a genetickým změnám pokusných zvířat,  

f) etologie pokusných zvířat, chov a úprava prostředí,  
g) druhově specifické metody zacházení s pokusnými zvířaty,  
h) péče o zdraví pokusných zvířat a hygiena,  
i) uznání druhově specifického strachu, bolesti a utrpení většiny běžných druhů pokusných 

zvířat,  
j) znecitlivění, metody snižující bolest a usmrcování pokusných zvířat,  
k) používání hledisek humánního zacházení s pokusnými zvířaty,  
l) požadavek nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení  

s nimi,  
m) návrh pokusů a projektů pokusů,  
n) vedení, evidence, statistika, archivace a ochrana údajů souvisejících s chovem  

a použitím pokusných zvířat,  
o) výživa pokusných zvířat,  
p) specifika pokusů na hospodářských zvířatech a volně žijících zvířatech mimo zařízení 

uživatele pokusných zvířat, včetně odchytu volně žijících zvířat.  
  
 (3) Účastník kurzu podle odstavce 1 doloží školicímu pracovišti odpovídající vzdělání 
stanovené v § 15d odst. 3 zákona. Za tímto účelem přiloží k přihlášce do tohoto kurzu kopii 
dokladu o dosaženém vzdělání.  
  
 (4) Pro držitele platného osvědčení o odborné způsobilosti k řízení, provádění  
a kontrole pokusů na zvířatech vydaného do 31. prosince 2012 se kurz odborné přípravy  
pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů 
uskutečňuje v rozsahu 10 výukových hodin teoretické výuky a obsahem kurzu jsou zejména 
základní otázky a změny v oblastech uvedených v odstavci 2.  
  
 (5) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů  
je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce.  
  
 

§ 11  
 

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

 
 (1) Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů se uskutečňuje v rozsahu  
10 6 výukových hodin teoretické výuky.  
  
 (2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou zejména základní otázky a změny  
v oblastech uvedených v § 10 odst. 2.  
  
 (3) Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti  
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k navrhování pokusů a projektů pokusů je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.  
 
 (4) Účastník kurzu podle odstavce 1 doloží školicímu pracovišti, že je držitelem 
osvědčení uvedeného v § 15d odst. 3 nebo v § 15e odst. 1 zákona. Za tímto účelem 
přiloží k přihlášce do tohoto kurzu kopii uvedeného osvědčení. 
  
 

§ 12  
 

Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 
pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných 

zvířat  
 
 (1) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti k provádění 
pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat  
se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky.  
  
 (2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou  
a) ustanovení zákona a prováděcích právních předpisů k němu vydaných, které se vztahují 

k ochraně pokusných zvířat,  
b) vybrané části právních předpisů, které se vztahují k ochraně pokusných zvířat, zejména 

veterinárního zákona, trestního zákoníku, právních předpisů upravujících způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci 
související s chovem zvířat,  

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, zákon o rybářství, 

c) ustanovení předpisů Evropské unie a mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy na úseku 
ochrany zvířat proti týrání, které upravují ochranu pokusných zvířat11),  

d) etické otázky týkající se vztahu člověka a pokusných zvířat, přirozené hodnoty života  
a argumentů pro a proti používání pokusných zvířat pro vědecké účely,  

e) základní biologie a příslušná druhově specifická biologie ve vztahu k anatomii, 
fyziologickým znakům, chovu, genetice a genetickým změnám pokusných zvířat,  

f) etologie pokusných zvířat, chov a úprava prostředí,  
g) druhově specifické metody zacházení s pokusnými zvířaty,  
h) péče o zdraví pokusných zvířat a hygiena,  
i) uznání druhově specifického strachu, bolesti a utrpení většiny běžných druhů pokusných 

zvířat,  
j) znecitlivění, metody snižující bolest a usmrcování pokusných zvířat,  
k) používání hledisek humánního zacházení s pokusnými zvířaty,  
l) požadavek nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení  

s nimi,  
m) vedení, evidence, statistika, archivace a ochrana údajů souvisejících s chovem  

a použitím pokusných zvířat,  
n) výživa pokusných zvířat., 
o) odchyt volně žijících zvířat.  
  
 (3) Pro držitele platného osvědčení o odborné způsobilosti pro laboranty, techniky  
a ošetřovatele vydaného do 31. prosince 2012 se kurz odborné přípravy pro získání 
osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči  
o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat uskutečňuje v rozsahu 10 výukových 
hodin teoretické výuky a obsahem kurzu jsou zejména základní otázky a změny v oblastech 
uvedených v odstavci 2.  
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 (4) Vzor osvědčení o odborné způsobilosti k provádění pokusů na pokusných 
zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat je uveden v příloze  
č. 9 k této vyhlášce.  

 
 

§ 13 
 

Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata  

a usmrcování pokusných zvířat  
 
 (1) Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné 
způsobilosti k provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata  
a usmrcování pokusných zvířat se uskutečňuje v rozsahu 10 6 výukových hodin teoretické 
výuky.  
  
 (2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 jsou zejména základní otázky a změny  
v oblastech uvedených v § 12 odst. 2.  
  
 (3) Vzor osvědčení o prodloužení doby platnosti odborné způsobilosti k provádění 
pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat  
je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.  
 
 (4) Účastník kurzu podle odstavce 1 doloží školicímu pracovišti, že je držitelem 
osvědčení uvedeného v § 15d odst. 4 nebo v § 15e odst. 2 zákona. Za tímto účelem 
přiloží k přihlášce do tohoto kurzu kopii uvedeného osvědčení. 
 

 
§ 14 

 
Požadavky na kvalifikaci lektorů pro kurzy na úseku ochrany pokusných zvířat 

 
 (1) Lektor v kurzu na úseku ochrany pokusných zvířat proti týrání musí doložit 
a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat 

uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona nejméně po dobu 3 let, nebo 
b) nejméně 3 roky odborné praxe při používání a chovu pokusných zvířat a osvědčení  

o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů nebo osvědčení  
o prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů  
a projektů pokusů. 

  
 (2) Nejméně jeden z lektorů musí mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo. 
Nejméně jeden z lektorů musí být zaměstnancem Státní veterinární správy a musí mít 
kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona. 
 
 (2) Nejméně jeden z lektorů musí 
a) mít vysokoškolské vzdělání v oboru právo, nebo 
b) být zaměstnancem Státní veterinární správy a mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 

zákona. 
 
 (3) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje na kurzy uvedené v § 10 až 13. 
Ustanovení odstavce 2 se vztahuje na kurzy uvedené v § 10 a 12. 
 
  

*** 
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§ 15  

 
Společná Společné ustanovení ke kurzům na úseku ochrany pokusných zvířat  

 
 (1) Kurzy uvedené v § 10 až 13 nelze spojovat do jednoho kurzu.  
  
 (2) Ustanovení § 14 se vztahuje na všechny kurzy uvedené v § 10 až 13.  
 
 
 

*** 

§ 19  
 
Společné ustanovení pro způsob a organizaci ověřování získaných znalostí pro kurzy 

na úseku ochrany zvířat proti týrání  
 
 (1) Na závěr kurzu na úseku ochrany zvířat proti týrání se k ověření získaných 
odborných znalostí provádí zkouška formou písemného testu. Test připravuje Ministerstvo 
zemědělství. Test obsahuje 30 zkušebních otázek, ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné 
odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná, a na vypracování testu se stanoví doba 45 
minut, není-li dále stanoveno jinak. Test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou 
správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení 
nejméně 80 procent z celkového počtu bodů. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo 
neuspěl.  
  
 (2) Test v rámci kurzu odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat 
proti týrání obsahuje 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné 
odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se stanoví 
doba 90 minut.  
  
 (3) Test v rámci kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat obsahuje 60 zkušebních 
otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž může být i více odpovědí 
správných. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 90 minut.  
 

(3) Test v rámci kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat uvedených v § 10  
a 12 obsahuje 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné 
odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná. Na vypracování písemného testu se 
stanoví doba 90 minut. Na test v rámci kurzů na úseku ochrany pokusných zvířat 
uvedených v § 11 a 13 se použije odstavec 1 obdobně. 
  
 (4) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise složená z lektora kurzu, zaměstnance 
orgánu veterinární správy a zaměstnance Ministerstva zemědělství. Předsedou zkušební 
komise je vždy zaměstnanec Ministerstva zemědělství. Zaměstnanec orgánu veterinární 
správy musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona. Zaměstnanec Ministerstva 
zemědělství musí mít odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu  
v orgánu ochrany zvířat uvedeném v § 19 odst. 1 písm. a) zákona nejméně po dobu 1 roku.  
  
 (5) O výsledku zkoušky vyhotoví školicí pracoviště písemný protokol, ve kterém 
uvede datum a místo konání zkoušky, jméno, popřípadě jména, a příjmení lektorů, jméno, 
popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise, identifikační údaje účastníků kurzu na 
úseku ochrany zvířat proti týrání a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni 
členové zkušební komise.  
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 (6) Účastníkovi kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který  
u zkoušky uspěl, vydá Ministerstvo zemědělství příslušné osvědčení o způsobilosti, které 
potvrzuje absolvování kurzu.  
  
 (7) Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který  
u zkoušky neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne 
neúspěšného pokusu zkoušku složit. Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany 
zvířat proti týrání může opakovat zkoušku, aniž by před ní znovu absolvoval kurz, pouze 
jednou, a to nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit. Opakovaná zkouška 
probíhá stejným způsobem jako první zkouška.  
  
 (8) Účastník kurzu odborné přípravy na úseku ochrany zvířat proti týrání, který  
u zkoušky neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu 
bylo oznámeno, že u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou znovu kurz.  
  
 (9) Ustanovení odstavců 1 až 7 se nevztahují na  
a) kurz odborné přípravy k získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející  

se na úkonech souvisejících s porážením zvířat,  
b) kurz odborné přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející  

se na úkonech souvisejících s porážením drůbeže, králíků a zajíců,  
c)  kurz odborné přípravy k získání osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových 

zvířat,  
d) kurz odborné přípravy k péči o kuřata chovaná na maso pro získání osvědčení  

o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso,  
e) kurz k péči o prasata pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o prasata.  
  
 (10) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na odborný kurz pro získání osvědčení  
o odborné způsobilosti osoby odpovědné za péči o handicapovaná zvířata.  
  
____________________ 
10) § 5 odst. 9 a 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.   
11) Například doporučení Komise 2007/526/ES ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat 

používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně.  
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Příloha č. 3 

Vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata 
v souvislosti s hospodářskou činností 

 

OSOSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI 
PRO ŘIDIČE A PRŮVODCE PŘEPRAVUJÍCÍ 
ZVÍŘATA 
CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR DRIVERS AND 
ATTENDANTS 

SUBJEKT VYDÁVAJÍCÍ OSVĚDČENÍ 
BODY ISSUING THE CERTIFICATE 

Název a adresa subjektu, který osvědčení vydal 
Name and address of the body issuing the certificate 

Identifikace řidiče / průvodce 
DRIVER / ATTENDANT IDENTIFICATION  

Příjmení 
Surname  

Jméno (jména) 
First names  Telefon 

Telephone  Datum 
Date  

Datum narození 
Date of birth  

Fax 
Fax  

Místo 
Place  

Místo a země narození 
Place and country of 
birth 

 E-mail 
Email  Razítko 

Stamp 

 
 

Státní příslušnost 
Nationality  Jméno a podpis    

Name and signature  

OSVĚDČENÍ ČÍSLO 

CERTIFICATE 
NUMBER 

CZ  

 

Toto osvědčení je 
platné do 

This authorisation is valid 
until 

 

 
Barva podkladu předtištěných polí průkazu je modrá, tisk černý. 

 
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 22/2013 Sb. 

 
Vzor průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel přepravujících zvířata 

v souvislosti s hospodářskou činností 
 

OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI PRO ŘIDIČE  
A PRŮVODCE 

podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 
CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR DRIVERS  

AND ATTENDANTS 
pursuant to Article 17(2) of Council Regulation (EC) No 1/2005 

Subjekt vydávající osvědčení 
Body issuing the certificate 

Název a adresa subjektu, který osvědčení vydal 
Name and address of the body issuing the certificate 

Identifikace řidiče / průvodce 
DRIVER / ATTENDANT IDENTIFICATION  
Příjmení 
Surname  

Jméno (jména) 
First names  

Telefon 
Telephone  

Datum 
Date  

Datum narození 
Date of birth  

Fax 
Fax  

Místo 
Place  

Místo a země narození 
Place and country of birth 

 E-mail 
Email  

Razítko 
Stamp   

Státní příslušnost 
Nationality  Jméno a podpis    

Name and signature  

OSVĚDČENÍ ČÍSLO 
CERTIFICATE NUMBER    

Toto osvědčení je platné do 

This authorisation is valid until  

 
Barva podkladu předtištěných polí průkazu je modrá, tisk černý.“. 
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