
VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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. 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství čj. 1461/2019-MZE-11191, ze dne 31. ledna 2019, s termínem dodání stanovisek do 21. února 2019, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Ve výčtu zmocňovacích ustanovení doporučujeme text  
„§ 8b odst. 4“ nahradit textem „§ 8b odst. 7“, neboť 
ustanovení § 8b odst. 7 zákona 
 č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, obsahuje zmocnění pro stanovení 
průkazu pro řidiče a průvodce silničních vozidel 
přepravujících zvířata. Naproti tomu ustanovení § 8b odst. 
4 není podle našeho názoru navrženou úpravou 
prováděno. 

Akceptováno.  

Ministerstvo financí 1. K úvodní větě: Doporučujeme nezavádět legislativní 
zkratku „zákon“ (tato zkratka je zavedena již v 
uvozovací větě stávajícího znění vyhlášky). 

Akceptováno. 

2. K Čl. II, přechodné ustanovení: Doporučujeme slovo 
„před“ nahradit slovem „přede“. 

Akceptováno. 

3. K Čl. III, účinnost: Nabytí účinnosti vyhlášky 
doporučujeme stanovit konkrétním datem (při 
zachování potřebné legisvakance). Tento způsob 
považujeme za přehlednější a  uživatelsky přívětivější. 

Neakceptováno. 
Považujeme za vhodnější neupravovat konkrétní 
datum nabytí účinnosti vyhlášky. 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
obrany 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Doporučujeme kontrolu zmocňovacích ustanovení  
v úvodní větě vyhlášky, neboť se domníváme, že ve výčtu 
chybí např. § 8b odst. 7 zákona č. 246/1992 Sb.,  
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Akceptováno. 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

1. K novelizačnímu bodu 2 - za text „V § 10 odst. 2 písm. 
a) a“ doporučujeme vložit předložku „v“. 

Akceptováno. 

2. K novelizačnímu bodu 9 - text „§ 10 až § 13“ 
doporučujeme nahradit textem „§ 10 až 13“, text 
„§ 10 a § 12“ textem „§ 10 a 12“. 

Akceptováno. 

3. K novelizačnímu bodu 10 - text „§ 10 a § 12“ 
doporučujeme nahradit textem „§ 10 a 12“, text „§ 11 a 
§ 13“ pak textem „§ 11 a 13“. 

Akceptováno. 

4. K novelizačnímu bodu 11 - v označení přílohy je nutno 
opravit číslo vyhlášky (č. 22/2013 Sb.). 

Akceptováno. 

5. Nad rámec návrhu - dáváme ke zvážení, zda by 
v novelizované vyhlášce č. 22/2013 Sb. nemělo dojít 
k vypuštění textu, který se vztahuje k chovu a 
usmrcování kožešinových zvířat. Jedná se např. 
o ustanovení § 1 odst. 1 písm. b), § 3 a § 4 odst. 3 
vyhlášky. Novelou zákona č. 246/1992 Sb. provedenou 
zákonem č. 255/2017 Sb. byl s účinností od 1. února 
2019 chov a usmrcování zvířat výhradně nebo 
převážně za účelem získání kožešin zakázán. Shora 
zmíněná ustanovení by tedy již neměla být v současné 
době uplatňována, a proto mohou vůči adresátům 
právní normy působit zmatečně. 

Neakceptováno.  
Právní úprava bude ponechána.  
V rámci Evropské unie stanoví pravidla pro 
usmrcování zvířat chovaných nebo držených pro 
produkci potravin, vlny, kůže, kožešin nebo jiných 
produktů, jakož i pro usmrcování zvířat za účelem 
depopulace a pro související úkony, nařízení Rady 
č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat 
při usmrcování. Ustanovení je adaptací tohoto 
nařízení.  
Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která 
byla navržena skupinou poslanců, sice zakázala 
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chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně 
za účelem získání kožešin, ale tato novela nezrušila 
ustanovení § 5c zákona na ochranu zvířat, které 
kromě jiného upravuje zmocnění pro vydání 
prováděcího právního předpisu, který se zabývá 
tímto kurzem.  

6. K obsahu materiálu  
Vzhledem k tomu, že cílem předmětného návrhu vyhlášky 
je především přesně transponovat směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/63/EU, je nezbytné, aby 
obsahem materiálu předkládaného do připomínkového 
řízení byla srovnávací tabulka ke všem dotčeným 
předpisům Evropské unie (čl. 6a Metodických pokynů pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii) a 
dále pak i rozdílová tabulka obsahující na jedné straně text 
navrhovaného znění vyhlášky a na druhé tomu 
odpovídající znění transponované směrnice (viz příloha 
č. 5 Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno.  
Tabulky byly doplněny.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 

K materiálu, § 2 „Kurz odborné přípravy pro získání 
osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na 
úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách": 
Nad rámec předkládaných úprav upozorňujeme k tomuto 
ustanovení, že stanovení odborné způsobilosti by bylo 
taktéž možné řešit v souladu s usnesením vlády ze dne 
27. 2. 2013 č. 135 k návrhu na podporu využití Národní 
soustavy kvalifikací a zákona o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání. Tímto usnesením bylo členům vlády uloženo 
zohlednit existenci Národní soustavy kvalifikací a zákona 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání při tvorbě 
vlastních právních předpisů upravujících oblasti kvalifikací, 

Neakceptováno.  
Vyhláška upravuje pouze to, jak kurz probíhá, nikoliv 
to, které osoby se ho musí účastnit a jaké mají tyto 
osoby splňovat požadavky.  
Povinnost účastnit se kurzu odborné přípravy 
pro získání osvědčení o způsobilosti pro osoby 
podílející se na úkonech souvisejících s porážením 
zvířat na jatkách stanoví čl. 7 odst. 2 a dále 
čl. 21 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 
24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.  
Uvedenou otázkou se již zabývá § 5a odst. 4 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 
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kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání či ověřování 
a zkoušky kvalifikační způsobilosti. Tímto dochází 
ke zjednodušení tvorby právních předpisů, kdy je často 
postačující se v příslušném právním předpisu jen odvolat 
na zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání a na 
příslušnou profesní kvalifikaci v 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. MŠMT je připraveno pomoci k naplňování výše 
uvedeného usnesení vlády. Pro potřeby vyhlášky 
č. 22/2013 Sb. lze využít například vytvořené profesní 
kvalifikace „Pracovník pro řádné zacházení s velkými 
jatečnými zvířaty na porážkách"1 a „Pracovník pro řádné 
zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách"2. 

ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení 
citujeme: „Kvalifikace získané pro jiné účely, pokud 
byly získány za podmínek odpovídajících 
podmínkám stanoveným v přímo použitelném 
předpise Evropské unie upravujícím ochranu zvířat 
při usmrcování14), jsou považovány za rovnocenné 
kvalifikacím uvedeným v odstavci 1. Kvalifikace 
uvedené ve větě první a kvalifikace uvedené 
v odstavci 1 jsou považovány za rovnocenné 
osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na 
úkonech souvisejících s porážením zvířat14). 
Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) 
zveřejňuje a aktualizuje také způsobem umožňujícím 
dálkový přístup seznam kvalifikací získaných pro jiné 
účely považovaných za rovnocenné osvědčení 
o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech 
souvisejících s porážením zvířat14).“ 
 
Seznam kvalifikací je uveřejněn zde: 
http://eagri.cz/public/web/mze/ochrana-
zvirat/aktualni-temata/porazeni-zvirat/seznam-
kvalifikaci-ziskanych.html 

                                            
1 https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-560-Pracovnik_pro_radne_zachazeni_s_velkymi_jatecnymi_zviraty_na_porazkach/revize-1888 
2 https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-555-Pracovnik_pro_radne_zachazeni_s_malymi_jatecnymi_zviraty_na_porazkach/revize-1887 
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Ministerstvo vnitra  Doporučující připomínka: 
K čl. I bodu 1 – k § 9 odst. 4: 
Daný kurz se skládá z písemného testu a písemné 
poznávací zkoušky. Dáváme na zvážení, zda by v návrhu 
neměla být doplněna časová dotace písemné poznávací 
zkoušky, jako je tomu v případě písemného testu  
(45 minut). 

Akceptováno. 
Do odstavce 4 byla vložena věta: „Na vypracování 
písemné poznávací zkoušky se stanoví doba 45 
minut.“ 

Připomínka formálního charakteru: 
K čl. I bodu 11 – k příloze č. 3: 
Upozorňujeme na překlep v nadpise přílohy, kdy správně 
má být uvedeno, že příloha se vztahuje k vyhlášce  
č. 22/2013 Sb. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády-Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil částečně 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. 
 
 
 

Akceptováno.  
Byla doplněna rozdílová a srovnávací tabulka.  
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K rozdílové a srovnávací tabulce: 
  
K materiálu postrádáme rozdílovou a srovnávací tabulku. 
I přesto, že navrhované změny, které jsou přímým 
důsledkem transpozice předpisů EU, se mohou 
předkladateli jevit jako minimální, je nezbytné dostát 
legislativním povinnostem vyplývajícím z  Legislativních 
pravidel vlády a Metodických pokynů.  
 
Tento nedostatek je nutno napravit. 
 
Po stránce materiální: 
  
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
  
Návrhem je dle odůvodnění návrhu do českého právního 
řádu provedena změna, resp. oprava transpozice 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze 
dne 22. září 2010, o ochraně zvířat používaných pro 
vědecké účely. Tato změna, resp. oprava je reakcí na 
řízení o porušení smlouvy č. 2017/2084, zahájené 
proti České republice dne 13. července 2017, za 
nesprávné provedení výše uvedené směrnice. Oprava se 
týká ustanovení, která upravují obsah kurzů na úseku 
ochrany pokusných zvířat. 
 
Návrhu se dotýká též nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 
22. prosince o ochraně zvířat během přepravy 
a souvisejících činností a o změně směrnice 64/432/EHS 
a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97, avšak samotný 
návrh není adaptací tohoto nařízení. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky 
z hlediska slučitelnosti s právem EU. 
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K § 10 odst. 2 písm. b) a § 12 odst. 2 písm. b) návrhu: 
 
V uvedených ustanoveních doporučujeme vypustit slova 
„platné vnitrostátní“, a je-li potřeba zdůraznit, že se má 
jednat o české předpisy, uvést případně „právní předpisy 
České republiky“. 
 
Závěr: 

 
Návrh vyhlášky je s právem EU slučitelný. 
Formálním připomínkám je však potřebné vyhovět. 

 
Akceptováno.  
Slova „platné vnitrostátní právní předpisy“ byla 
nahrazena slovy „právní předpisy České republiky“. 

Úřad vlády ČR - Ministr 
a předseda Legislativní 
rady vlády 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský  
a katastrální 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace 
ČR 

Bez připomínek.  
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Energetický regulační 
úřad 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů 
ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí 
České republiky 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

 

V Praze dne 20. července 2019 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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