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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 pozdějších předpisů 
 

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 
 

§ 1 odst. 1 
písm. a) 

V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „dosaženého 
vzdělání,“ vkládají slova „požadavky na zkušebního 
komisaře, rozsah a průběh zkoušky,“. 
 

32009R1099 Čl. 21 odst. 1 
písm. b) 

1. Pro účely článku 7 určí členské státy 
orgán příslušný pro: 
b) udělování osvědčení o způsobilosti, 
které dokládá složení nezávislé závěrečné 
zkoušky; předměty této zkoušky se týkají 
kategorií dotčených zvířat a odpovídají 
úkonům uvedeným v čl. 7 odst. 2 a 3 
a předmětům uvedeným v příloze IV; 

§ 2 odst. 1 a 
2 

V § 2 odst. 1 a 2 se za slova „na jatkách“ vkládají 
slova „, který je určen pro osoby, které provádějí 
manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich 
znehybněním a znehybnění zvířat pro účely 
omráčení nebo usmrcení,“. 

32009R1099 čl. 7 odst. 1 a 
2 písm. a) a 
b) 

1. Usmrcování zvířat a související úkony 
provádějí pouze osoby s náležitou úrovní 
způsobilosti bez toho, aby zvířatům byla 
způsobena zbytečná bolest, úzkost nebo 
utrpení. 
2. Provozovatelé podniků zajistí, aby 
následující úkony spojené s porážkou 
prováděly pouze osoby, které mají pro 
takové úkony osvědčení o způsobilosti 
podle článku 21 a prokázaly schopnost je 
vykonávat v souladu s pravidly 
stanovenými v tomto nařízení: 
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a)  manipulace se zvířaty a péče o ně před 
jejich znehybněním; 

b)  znehybnění zvířat pro účely omráčení 
nebo usmrcení; 

 

§ 2 odst. 3 V § 2 se vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 

„(3) Kurz odborné přípravy pro získání osvědčení 
o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech 
souvisejících s porážením zvířat, který je určen pro 
pracovníky pro řádné zacházení se zvířaty podle 
čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího ochranu zvířat při usmrcování5), se 
uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické 
výuky.“. 
 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 
4 a 5. 

32009R1099 Čl. 17 odst. 4 4. Pracovník pro řádné zacházení se 
zvířaty musí být držitelem osvědčení 
o způsobilosti podle článku 21 vydaného 
pro veškeré úkony prováděné na jatkách, 
za něž je odpovědný. 

§ 2 odst. 4 V § 2 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slovy „až 3“. 32009R1099 Příloha IV VZTAH MEZI ČINNOSTMI A POŽADAVKY 
NA ZKOUŠKU ZPŮSOBILOSTI 
(podle článku 21) 

§ 2 odst. 5 V § 2 se vkládá nový odstavec 5, který zní: 
 

„(5) Obsahem kurzu podle odstavce 3 jsou kromě 
skutečností uvedených v odstavci 4 dále 
a) praktické aspekty metod omračování a znalost 

pokynů od výrobců pro používané druhy 
omračovacích zařízení, 

b) náhradní metody omračování nebo usmrcování, 
c) základní údržba a čištění omračovacích nebo 

usmrcovacích zařízení, 
d) kontrola účinnosti omráčení a nepřítomnost 

známek života, 
e) vhodné používání a údržba vykrvovacích nožů.“. 

32009R1099 Čl. 17 odst. 4 
 
 
 
 
 

Příloha IV 

4. Pracovník pro řádné zacházení se 
zvířaty musí být držitelem osvědčení 
o způsobilosti podle článku 21 vydaného 
pro veškeré úkony prováděné na jatkách, 
za něž je odpovědný. 
 
VZTAH MEZI ČINNOSTMI A POŽADAVKY 
NA ZKOUŠKU ZPŮSOBILOSTI 
(podle článku 21) 
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Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 

§ 2 odst. 6 V § 2 odst. 6 se za slova „na jatkách“ vkládají slova 
„, které provádějí manipulaci se zvířaty a péči 
o ně před jejich znehybněním a znehybnění zvířat 
pro účely omráčení nebo usmrcení,“ a na konci 
odstavce se doplňuje věta „Vzor osvědčení 
o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech 
souvisejících s porážením zvířat, které vykonávají 
činnosti pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty 
podle čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího ochranu zvířat při usmrcování5), je 
uveden v příloze č. 1a k této vyhlášce.“. 

32009R1099 čl. 7 odst. 2 
písm. a) a b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 17 odst. 4 
 

2. Provozovatelé podniků zajistí, aby 
následující úkony spojené s porážkou 
prováděly pouze osoby, které mají pro 
takové úkony osvědčení o způsobilosti 
podle článku 21 a prokázaly schopnost je 
vykonávat v souladu s pravidly 
stanovenými v tomto nařízení: 
a)  manipulace se zvířaty a péče o ně před 

jejich znehybněním; 
b)  znehybnění zvířat pro účely omráčení 

nebo usmrcení; 
 
4. Pracovník pro řádné zacházení se 
zvířaty musí být držitelem osvědčení 
o způsobilosti podle článku 21 vydaného 
pro veškeré úkony prováděné na jatkách, 
za něž je odpovědný. 

 

§ 2 odst. 7 a 
8 

Na konci § 2 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: 
 

„(7) Na závěr kurzu uvedeného v odstavci 1 a 2 
se k ověření získaných odborných znalostí provádí 
zkouška formou písemného testu. Test připravuje 
školicí pracoviště. Test obsahuje 15 zkušebních 
otázek, ke každé otázce jsou přiřazeny 2 možné 
odpovědi, z nichž jedna odpověď je správná, na 
vypracování testu se stanoví doba 45 minut. Test 
vyhodnocuje zkušební komisař tak, že každou 
správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro 
úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 
10 bodů. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo 
neuspěl. 

 

32009R1099 Čl. 21 odst. 1 
a 2 

1. Pro účely článku 7 určí členské státy 
orgán příslušný pro: 
a)  zajišťování toho, aby pro pracovníky 

podílející se na usmrcování zvířat a 
souvisejících úkonech byly k dispozici 
kurzy odborné přípravy; 

b)  udělování osvědčení o způsobilosti, 
které dokládá složení nezávislé 
závěrečné zkoušky; předměty této 
zkoušky se týkají kategorií dotčených 
zvířat a odpovídají úkonům uvedeným v 
čl. 7 odst. 2 a 3 a předmětům uvedeným 
v příloze IV; 

c)  schvalování programů odborné přípravy 
pro kurzy uvedené v písmenu a) a 
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(8) V kurzu uvedeném v odstavci 1 a 2 je 
zkušebním komisařem lektor kurzu, ve kterém se 
zkouška provádí. Účastníkovi kurzu uvedeného 
v odstavci 1 a 2 vydává osvědčení o úspěšném 
složení zkoušky školicí pracoviště.“. 

obsahu a podmínek zkoušky uvedené v 
písmenu b). 

2. Příslušný orgán může pověřit pořádáním 
závěrečné zkoušky a vydáváním 
osvědčení o způsobilosti zvláštní subjekt 
nebo organizaci, který: 
a)  má k těmto úkolům náležitou 

způsobilost, personální obsazení a 
vybavení; 

b)  je nezávislý a prost případného střetu 
zájmů, pokud jde o závěrečnou zkoušku 
a vydání osvědčení o způsobilosti. 

Příslušný orgán může rovněž pověřit 
pořádáním kurzů odborné přípravy zvláštní 
subjekt nebo organizaci, který k tomu má 
náležitou způsobilost, personální obsazení 
a vybavení. 
Příslušný orgán prostřednictvím internetu 
zpřístupní veřejnosti údaje o subjektech a 
organizacích, které byly pověřeny těmito 
úkoly. 

 
 

Číslo předpisu ES  
(kód CELEX) 

Název předpisu ES 

32009R1099 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Text s významem 
pro EHP), v platném znění. 
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