
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 pozdějších předpisů
  
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství čj. 1493/2020-MZE-11191, ze dne 7. září 2020, s termínem dodání stanovisek do 29. září 2020, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Bez připomínek.  

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
obrany 

1. K úvodní větě návrhu 
Doporučujeme úvodní větu doplnit v souladu 
s čl. 65 Legislativních pravidel vlády tak, aby 
obsahovat výčet všech zákonů, které novelizovaly 
zmocňovací ustanovení v § 29 odst. 1 zákona. Jedná 
se o zákon č. 162/1993 Sb., zákon č. 77/2004 Sb., 
zákon č. 312/2008 Sb. a zákon č. 291/2009 Sb. Dále 
je také potřeba doplnit úvodní větu o legislativní 
zkratku „zákon“ jak je stanoveno v čl. 67 
Legislativních pravidel vlády. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

2. K § 5 odst. 3 
Doporučujeme ustanovení upravit takto: „(3) Kurzy 
uvedené v § 2 odst. 1 a 2 nelze spojovat do jednoho 
kurzu s kurzem uvedeným v § 2 odst. 3.“ 
Odůvodnění: Není nutné zaměření jednotlivých kurzů 
v daném ustanovení opětovně vypisovat celé, zcela 

Akceptováno. 
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dostačující je odkaz na ustanovení, v nichž jsou tyto 
kurzy definovány.  
Tato připomínka je doporučující.  

3. K § 2 odst. 8 a § 19 odst. 6  
Doporučujeme zvážit přeformulování, zpřesnění 
daných ustanovení, popř. užívání slov „provádí 
zkušební komisař“ nebo vysvětlení významu těchto 
slov v odůvodnění návrhu novely vyhlášky.  
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že zkoušky v 
kurzech na úseku ochrany zvířat proti týrání se konají 
formou písemného testu a nikoli ústní formou, není 
z předmětných ustanovení ani odůvodnění návrhu 
novely vyhlášky zřejmé, jak zkušební komisař 
zkoušku provádí, jelikož zkoušku skládají účastníci 
kurzu formou písemného testu, a zkušební komisař 
následně tyto testy pouze vyhodnocuje. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno.  
 
Ustanovení § 2 odst. 8 věta první nově zní takto:  
„V kurzu uvedeném v odstavcích 1 a 2 je 
zkušebním komisařem lektor kurzu, ve kterém se 
zkouška provádí.“. 
 
Ustanovení § 19 odst. 6 nově zní takto:  
„Zkušebním komisařem je zaměstnanec 
Ministerstva zemědělství, který má 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 6 měsíců.“. 

4. K bodu 7 obecné části odůvodnění 
Doporučujeme ve větě třetí uvádět odkaz na zákon 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.  
Odůvodnění: Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, byl 
s účinností od 24. dubna 2019, v návaznosti na 
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, nahrazen zákonem č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů.  
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ75MI)



 
 

3 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 
 

1. K čl. I, bodu 15 
V novelizačním bodě 15, kterým se vkládá § 9a odst. 
3 písm. a), doporučujeme slova „anatomii a fyziologii“ 
nahradit slovy „anatomii, fyziologii“. 

Akceptováno. 

2. K čl. I, bodu 15 
V novelizačním bodě 15, kterým se vkládá § 9a odst. 
4 písm. a), doporučujeme slova „anatomii, a 
fyziologii“ nahradit slovy „anatomii, fyziologii“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 
 

1. Obecně 
Dáváme ke zvážení, zda některá z ustanovení 
vyhlášky (jako např. nové znění § 2 odst. 3) by 
neměla být vyznačena jako ustanovení adaptační, tj. 
podtržena, a uvedeno u nich celexové číslo 
příslušného předpisu EU. 

Akceptováno. 
 
V souladu s připomínkou Úřadu vlády – odboru 
kompatibility bylo doplněno u ustanovení § 2 
podtržení a CELEX.  

2. K novelizačnímu bodu 8 
Doporučujeme posoudit, zda by slovo „nepřítomnost“ 
v novém odst. 5 písmeni d) nemělo být nahrazeno 
slovem „nepřítomnosti“, 

Akceptováno. 
 
Ustanovení navazuje na přílohu IV nařízení Rady 
(ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně 
zvířat při usmrcování, která v této souvislosti 
obsahuje slovo „nepřítomnost“ i „nepřítomnosti“. 

3. K novelizačnímu bodu 15 
Navrhujeme zvážit, zda čárka uvedená v odst. 1 
písm. a) až c) před druhým slovem „který“ je v 
souladu s čl. 42 Legislativních pravidel vlády a dále 
zda by čárka uvedená v odst. 2 písm. c) před slovem 
„rodičovského“ neměla být spíše nahrazena slovem 
„a“, 

Akceptováno. 
 

4. K přílohám k vyhlášce 
Máme za to, že by v tiskopisech vzorů osvědčení 
měla být slova „a příjmení“ nahrazena slovy 
„, příjmení a titul“. 

Vysvětleno.  
 
Titul je již ve vzoru uveden. Daná kolonka je 
v novém osvědčení formulována shodně jako 
u osvědčení, jejichž vzory jsou již obsaženy 
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v platné vyhlášce.  

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek.  

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 
 
 

1. K Čl. I, bodu 15: 
Navrhujeme nové znění § 9a odst. 5 písm. c), a to 
následujícím způsobem:  

„c) vysokoškolské vzdělání získané ve studijním 
programu v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a 
životní prostředí se zaměřením na zvířata, nebo ve 
studijním programu v oblasti vzdělávání Zemědělství 
se zaměřením na chovatelství, pokud byl jejich 
součástí předmět chov cizokrajných zvířat nebo chov 
exotických zvířat, nebo obdobné vysokoškolské 
vzdělání získané studiem na vysoké škole 
nezařazeným do oblasti vzdělávání, nebo“. 

Pokud uvedená oblast biologie nemá být oblastí 
vzdělávání ve smyslu nařízení č. 275/2016 Sb., o 
oblastech vzdělávání ve vysokém školství (dále jen 
„nařízení č. 275/2016 Sb.“), je možné ponechat 
původní znění v této části. Domníváme se však, že 
námi navrhovaná varianta by byla vhodnější. 
Nicméně oblast vzdělávání „Zemědělství“ je potřeba 
uvádět velkým písmenem, jelikož jde o název této 
oblasti. Dále požadujeme doplnit dovětek „nebo 
obdobné vysokoškolské vzdělání získané studiem na 
vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání“, 
jelikož tím bude zajištěno, aby lektorem v kurzu 
mohla být také osoba, která získala vysokoškolské 
vzdělání studiem nezařazeným do oblasti 
vzdělávání, tzn. v rámci studijních oborů, které byly 
zrušeny zákonem č. 137/2016 Sb., kterým se mění 
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

Akceptováno.  
MŠMT souhlasí se způsobem vypořádání. 
 
Ustanovení na základě připomínek a následných 
jednání znějí: 
 
„c)vysokoškolské vzdělání získané ve studijním 

programu v oblasti vzdělávání Biologie, 
ekologie a životní prostředí se zaměřením na 
zvířata, nebo ve studijním programu v oblasti 
vzdělávání Zemědělství se zaměřením na 
chovatelství, pokud byl jejich součástí předmět 
chov cizokrajných zvířat nebo chov exotických 
zvířat, nebo obdobné vysokoškolské vzdělání 
získané studiem na vysoké škole nezařazeným 
do oblasti vzdělávání, nebo 

d) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele 
chovatelských, zoologických nebo veterinárních 
předmětů na střední škole nebo vysoké škole s 
akreditovaným studijním programem v oblasti 
vzdělávání Zemědělství se zaměřením na 
chovatelství, nebo v oblasti vzdělávání 
Veterinární lékařství, veterinární hygiena, 
anebo s obdobným akreditovaným studijním 
programem se shodným zaměřením 
nezařazeným do oblasti vzdělávání.“.  

 
Do odůvodnění vyhlášky se doplňuje:  
 
„Ustanovení § 9a odst. 5 písm. c) vyhlášky bylo 
přeformulováno v souladu s připomínkami 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
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předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V návaznosti na výše uvedené je třeba i v písmenu 
d) oblast vzdělávání „Zemědělství“ uvádět s velkým 
písmenem. Také upozorňujeme, že podle nařízení č. 
275/2016 Sb. neexistuje žádná oblast vzdělávání 
s názvem „Veterinářství“. Požadujeme proto toto 
označení nahradit oblastí vzdělávání „Veterinární 
lékařství, veterinární hygiena“. 
V písmenu d) také požadujeme za slovo „střední“ 
vložit slova „škole s oborem vzdělání zapsaným 
v rejstříku škol a školských zařízení“, jelikož školská 
legislativa pro oblast středních škol nepoužívá pojem 
„akreditovaný studijní program“. Tento pojem je 
užíván pouze pro vyšší odborné školy a vysoké 
školy. Stejnou úpravu je pak potřeba provést i ve 
stávajícím znění vyhlášky, a to v ustanovení § 7 odst. 
3 písm. d), § 8 odst. 3 písm. d) a § 9 odst. 3 písm. d). 
 
Tato připomínka je zásadní. 

uplatněnými v meziresortním připomínkovém 
řízení. Dále byl na základě požadavku Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy doplněn dovětek 
„nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané 
studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti 
vzdělávání“, jelikož tím bude zajištěno, aby 
lektorem v kurzu mohla být také osoba, která 
získala vysokoškolské vzdělání studiem 
nezařazeným do oblasti vzdělávání, tzn. v rámci 
studijních oborů, které byly zrušeny zákonem č. 
137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů.“. 

 
Akceptováno.  
 
Do vyhlášky byl na základě připomínek a 
následných jednání doplněn novelizační bod 
s následujícím odůvodněním: 
 
„V § 7 odst. 3 písm. d), § 8 odst. 3 písm. d) a § 9 
odst. 3 písm. d) se za slovo „střední“ vkládá slovo 
„škole“ a slova „veterinářství nebo chovatelství“ se 
nahrazují slovy „vzdělávání Zemědělství se 
zaměřením na chovatelství, nebo v oblasti 
vzdělávání Veterinární lékařství, veterinární 
hygiena, anebo s obdobným akreditovaným 
studijním programem nezařazeným do oblasti 
vzdělávání se shodným zaměřením“.“. 
 
Ustanovení § 7 odst. 3 písm. d), § 8 odst. 3 
písm. d) a § 9 odst. 3 písm. d) vyhlášky bylo 
přeformulováno v souladu s připomínkami 
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Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

Dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
uvedlo, že podle nařízení č. 275/2016 Sb. 
neexistuje žádná oblast vzdělávání s názvem 
„Veterinářství“. Požaduje proto toto označení 
nahradit oblastí vzdělávání „Veterinární lékařství, 
veterinární hygiena“. Dále byl na základě 
požadavku Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy doplněn dovětek „nebo obdobné 
vysokoškolské vzdělání získané studiem na 
vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání“, 
jelikož tím bude zajištěno, aby lektorem v kurzu 
mohla být také osoba, která získala 
vysokoškolské vzdělání studiem nezařazeným do 
oblasti vzdělávání, tzn. v rámci studijních oborů, 
které byly zrušeny zákonem č. 137/2016 Sb., 
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. K úvodní větě: 
Doporučujeme do úvodní věty doplnit výčet všech 
zákonů, které novelizovaly ustanovení § 29 odst. 1 
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno. 

3. Obecně k § 2 vyhlášky: 
Ve vyhlášce není zohledněna existence řady 
profesních kvalifikací, které se věnují ověřování 
odborné způsobilosti velmi obdobné tomu, jak je 
například popisováno v § 2 vyhlášky – Kurz odborné 
přípravy pro získání osvědčení o způsobilosti pro 
osoby podílející se na úkonech souvisejících s 

 
Vysvětleno. 
Ustanovení § 2 nebude na základě požadavku 
MŠMT upraveno. Požadovanou změnu je nutné 
provést přímo v zákoně na ochranu zvířat v § 5a 
odst. 7.  
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porážením zvířat na jatkách. Zmiňované osvědčení 
po kurzu může být plně nahrazeno Osvědčením o 
získání profesní kvalifikace a uvedený zkušební 
komisař může být nahrazen autorizovanou osobou. 
Při přípravě vyhlášky nebyl zohledněn princip 
nutnosti provazovat ověřování odborné způsobilosti 
s principy dle 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. 
Pro zmíněné účely lze například použit platné 
profesní kvalifikace: Pracovník pro řádné zacházení 
s velkými jatečními zvířaty na porážkách a Pracovník 
pro řádné zacházení s malými jatečními zvířaty na 
porážkách. Z uvedených důvodů doporučujeme 
přepracování vyhlášky s využitím vhodných 
profesních kvalifikací. V případě nutnosti úprav 
hodnotících standardů dle potřeb vyhlášky a 
evropské legislativy, je MŠMT připraveno poskytnout 
potřebnou součinnost. 

Vyhláška musí být v souladu se zmocněním v § 5a 
odst. 7, kde je stanoveno, že MZE stanoví 
prováděcím právním předpisem požadavky na 
zkušebního komisaře, rozsah a průběh zkoušky. 

4. K Čl. I, bodu 15: 

Doporučujeme v novém odstavci 5 písm. b) za slovo 
„oboru“ vložit slovo „vzdělání“, aby došlo ke 
sjednocení se školskou legislativou. 

Akceptováno. 

Ministerstvo vnitra 
 
 

1. K úvodní větě vyhlášky:  
S ohledem na legislativní praxi doporučujeme za text 
„…/2020 Sb.,“ vložit slova „(dále jen „zákon“)“. 

Akceptováno. 

2. K čl. I bodu 10 – k § 2 odst. 7 a 8: 
Podle čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády navrhujeme úvodní část novelizačního bodu 
uvést ve znění: „V § 2 se doplňují odstavce 7 a 8, 
které znějí:“. 

Akceptováno. 
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3. K čl. I bodu 12 – k § 5 odst. 3: 
Doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést 
do souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních 
pravidel vlády. 

Akceptováno. 

4. K čl. I bodu 14 – k § 9 odst. 4:  
Vzhledem k tomu, že je měněn text obsahující pouze 
1 slovo, navrhujeme v novelizační větě slovo „slova“ 
nahradit slovem „slovo“ a slovo „slovy“ nahradit 
slovem „slovem“. 

Vysvětleno. 
V dotčeném ustanovení se tato slova nahrazují 2x. 
Z tohoto důvodu bylo uvedeno množné číslo. 

5. K čl. I bodu 15 – k § 9a:  
 

• Doporučujeme revidovat užívání čárek v odstavci 
1, konkrétně před slovy „a který“, neboť se 
domníváme, že by mělo dojít k jejich vypuštění. 
 

• Navrhujeme v odstavci 2 písmeni a), d), a e) 
slova „výukové hodiny“ nahradit slovy „výukových 
hodin“, která jsou užita např. v písmeni b). Tuto 
připomínku obdobně vztahujeme i k odstavci 3 a 
4 daného ustanovení.  
 
 

• V odstavci 3 písm. a) navrhujeme slovo „a“ ve 
slovech „anatomii a fyziologii“ nahradit čárkou a 
v odstavci 4 písm. a) slovo „a“ ve slovech 
„anatomii, a fyziologii“ vypustit pro nadbytečnost. 

 
 
Akceptováno.  
 
 
 
Vysvětleno.  
 
Slovy se jedná o „čtyři výukové hodiny“ a „dvě 
výukové hodiny“. Nejedná se o „čtyř výukových 
hodin“ nebo „dvou výukových hodin“. Ustanovení 
je ponecháno v dosavadním znění. 
 
Akceptováno.  
 
 

6. K čl. I bodu 18 – k § 19 odst. 4 a 5:  
S ohledem na čl. 58 odst. 2 písm. i) Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme upravit novelizační větu 
následujícím způsobem: „V § 19 se za odstavec 3 
vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:“. 

Akceptováno. 

7. K čl. I bodu 19 – k § 19 odst. 6: Akceptováno.  
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Slova „musí mít“ doporučujeme nahradit slovem 
„má“. 

Ustanovení § 19 odst. 6 v souladu s připomínkou 
Ministerstva obrany nově zní takto:  
„Zkušebním komisařem je zaměstnanec 
Ministerstva zemědělství, který má 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 6 měsíců.“. 

8. K čl. I bodu 23 a 24 – k přílohám č. 1 a 1a: 
Novelizační body 23 a 24 doporučujeme formulovat v 
souladu s novelizačním bodem 25, tedy použít 
formulaci: „Příloha č. … včetně nadpisu zní:“ či „…se 
vkládá nová příloha č. … , která včetně nadpisu zní:“. 

Akceptováno. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády-Vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – ministryně 
spravedlnosti a předsedkyně 
Legislativní rady vlády  

Bez vyjádření.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze 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. 
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K odůvodnění: Předkladatelem v důvodové zprávě 
uvedený výčet předpisů EU, kterých se návrh vyhlášky 
dotýká je potřeba doplnit o další relevantní předpisy EU. 
Dle poznámky pod čarou č. 1 a 2 se vyhlášky vedle 
nařízení 1099/2009 dotýkají další nařízení a směrnice. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrhu vyhlášky se dotýká zejména: 

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

 
Oblasti upravené předloženou vyhláškou se dále týká: 

• 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, v platném znění (příloha č. IV), 

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

• směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 
2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro 
ochranu prasat, 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně 
zvířat používaných pro vědecké účely, v platném 
znění (čl. 23 a příloha č. V). 

 
Podle Čl. II návrhu hodlá předkladatel návrh notifikovat 
jako technický předpis podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 
o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

Akceptováno.  
 
Do bodu 3 odůvodnění bylo doplněno:  
 
Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat 
proti týrání zapracovává příslušné předpisy 
Evropské unie a obsahuje právní úpravu 
v návaznosti na přímo použitelné předpisy 
Evropské unie.  
 
Jedná se o:  

• 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, v platném znění 
(příloha č. IV), 

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

• směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 
18. prosince 2008, kterou se stanoví 
minimální požadavky pro ochranu prasat, 

• směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2010/63/EU ze dne 22. září 2010 
o ochraně zvířat používaných pro vědecké 
účely, v platném znění (čl. 23 a příloha 
č. V). 

 
Výše uvedené předpisy již byly do právní úpravy 
zapracovány a v rámci aktuální novelizace 
vyhlášky nedochází k jejich implementaci.  
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Připomínky a případné návrhy změn: 
K vykazování implementačních ustanovení: 
Ač se předkladatel na mnoha místech odvolává na 
nařízení 1099/2009, nejsou žádná ustanovení návrhu 
vykázána jako implementační a ani nebyla přiložena 
rozdílová tabulka. Přitom k návrhu se vztahují čl. 7, 17, 
21 a příloha IV nařízení 1099/2009. 
Máme za to, že výkaznictví by mělo být doplněno k § 2 
návrhu. 
 
K celému textu návrhu: 
Odkazy na nařízení 1099/2009 by měly být sjednoceny. 
Přitom nepovažujeme za vhodnou takovou legislativní 
techniku, kdy je kombinován konkrétní článek nařízení s 
generickým odkazem (viz § 2 - "podle čl. 17 přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
ochranu zvířat při usmrcování"). V případně, kdy je 
užíváno odkazu na konkrétní článek, by mělo být 
uvedeno i konkrétní vymezení číslem nařízení, jak to 
předkladatel uvádí např. v názvech osvědčení v příloze 
č. 1 i 1a. 
Řešením by bylo zavést obecný odkaz podle čl. 48 LPV 
v úvodu vyhlášky, kde by byl odkaz na přímo použitelný 
předpis přesně specifikovaný v poznámce pod čarou; 
dále v textu v případech, kdy je odkazováno na konkrétní 
článek, by byla již užívána kombinace konkrétního 
článku nařízení případně se zkráceným názvem 
předpisu EU. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Akceptováno.  
 
Novelizační body, které se týkají změny § 2, byly 
podtrženy, byl doplněn CELEX 32009R1099.  
Rozdílová tabulka byla doplněna.  
 
 
 
Vysvětleno.  
 
Ustanovení vyhlášky je formulováno shodně, jako 
je uvedená problematika formulována v zákoně na 
ochranu zvířat. Bylo vycházeno z toho, že 
formulace použité v prováděcím právním předpise 
mají odpovídat formulacím použitým v zákoně.  
 
Citujeme např. ze znění § 5a odst. 1 
novelizovaného zákona na ochranu zvířat (senátní 
tisk 317):  
 

§ 5a 
Odborná způsobilost na úseku ochrany zvířat při 

porážení 
 
 (1) Provozovatel podniku12) je povinen 
zajistit, aby činnosti podle čl. 7 odst. 2 písm. c) až 
g) a činnost pracovníka pro řádné zacházení se 
zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při 
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usmrcování13) na jatkách prováděly pouze osoby, 
které získaly 
a)  střední vzdělání s výučním listem v oboru 

řezník, 
b)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 

technologie potravin, 
c)  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 

veterinářství nebo vyšší odborné vzdělání 
v oboru veterinářství, nebo 

d)  vysokoškolské vzdělání na vysoké škole, která 
uskutečňuje studijní programy v oblasti 
veterinárního lékařství a hygieny nebo v oblasti 
zemědělství se zaměřením na veterinární 
oblast. 

Tyto osoby mohou kromě činností podle čl. 7 odst. 
2 písm. c) až g) přímo použitelného předpisu 
Evropské unie upravujícího ochranu zvířat při 
usmrcování13) u všech kategorií zvířat provádět 
také úkony související s porážením zvířat. 
  
 (2) Na osoby uvedené v odstavci 1 se 
nevztahuje povinnost získat osvědčení 
o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech 
souvisejících s porážením zvířat podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího 
ochranu zvířat při usmrcování13). Věta první se 
nevztahuje na pracovníka pro řádné zacházení 
se zvířaty podle čl. 17 přímo použitelného 
předpisu Evropské unie upravujícího ochranu 
zvířat při usmrcování13), kterému se osvědčení 
o způsobilosti pro osoby podílející se na 
úkonech souvisejících s porážením zvířat 
podle přímo použitelného předpisu Evropské 
unie upravujícího ochranu zvířat při 
usmrcování13) vydává na dobu 7 let. 
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K příloze č. 1a (bod 24 návrhu): 
Slovo "Nařízení" za označením čl. 17 uvést s malým "n". 
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU slučitelný. 
Nedostatky v důvodové zprávě a ve formálních 
náležitostech návrhu je však nutno napravit. 
 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K odůvodnění: 
Odůvodnění k návrhu vyhlášky je velmi rozsáhlé, na 
mnoha místech ale mluví více o kontextu týkajícího se 
zákona než navrhované vyhlášky. Některé pasáže tak 
působí matoucím dojmem, například když se na str. 2 
odůvodnění dole a str. 3 nahoře avizuje, že bude 
novelizována vyhláška č. 22/2013 Sb., která je teď 
předložena.  
Rovněž pojednání o tom, co se navrhuje upravit v zákoně 
(str. 5 odůvodnění, např. odst. 8), je pro odůvodnění 
návrhu vyhlášky nerelevantní. 
Odůvodnění doporučujeme v pasážích, které se týkají 
zákona a nejsou pro předložený návrh vyhlášky 
relevantní, vypustit, resp. zredukovat. 

 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
 
Na straně 2 a 3 se slova „bude novelizována“ 
nahrazují slovy „je novelizována“. Slova „bude 
nově upravovat“ se nahrazují slovy „nově 
upravuje“.  
 
 
Vysvětleno.  
V průběhu vnitřního připomínkového řízení jsme 
se setkali s řadou připomínek, které pramenily 
z nedostatečného pochopení zákonné právní 
úpravy, a proto považujeme za potřebné základní 
principy zákona zdůraznit i v odůvodnění 
k vyhlášce. Cílem obsáhlejšího odůvodnění bylo 
v dalším legislativním procesu předejít 
připomínkám k vyhlášce pramenícím 
z nepochopení právní úpravy v zákoně.  
Jelikož odůvodnění k vyhlášce je následně 
dostupné na některých internetových stránkách, 
a veřejnost s ním bude tedy i nadále pracovat, 
považujeme za velmi důležité i ty části, které se 
týkají souvisejících ustanovení zákona na ochranu 
zvířat.  
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Co se týče odůvodnění na straně 8, jedná se 
o odůvodnění poslaneckého pozměňovacího 
návrhu, se kterým se adresáti právní úpravy jinak 
nemohou seznámit, a přitom je důležitým 
aspektem úpravy v této oblasti.  
 

Agrární komora ČR Bez vyjádření.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez vyjádření.  

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 vyjádření.  

Energetický regulační úřad Bez vyjádření.  

Hospodářská komora ČR Bez vyjádření.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez vyjádření.  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek.  

Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez vyjádření.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBXGJ75MI)



 
 

15 
 

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí České 
republiky 

Bez připomínek.  

Svaz průmyslu a dopravy ČR Bez vyjádření.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví 

Bez vyjádření.  

Potravinářská komora ČR Bez vyjádření.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez vyjádření.  

Asociace soukromého 
zemědělství ČR 

Bez vyjádření.  

Zemědělský svaz ČR Bez vyjádření.  

Českomoravský svaz 
zemědělských podnikatelů 

Bez vyjádření.  

Svaz průmyslu a dopravy ČR Bez vyjádření.  

Společnost mladých 
agrárníků ČR 

Bez vyjádření.  

Svaz českých a moravských 
spotřebních družstev 

Bez vyjádření.  

Státní veterinární správa Bez připomínek.  
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Ústav pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a 
léčiv 

Bez vyjádření.  

Ústřední komise pro ochranu 
zvířat 

Bez vyjádření.  

Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství 

Bez vyjádření.  

Výzkumný ústav živočišné 
výroby 

Bez vyjádření.  

Ústav zemědělských a 
potravinářských informací 

Bez vyjádření.  

Výzkumný ústav pro chov 
skotu  s.r.o. 

Bez vyjádření.  

Komora veterinárních lékařů 
České republiky 

Bez připomínek.  

Asociace veterinárních 
lékařů ČR 

Bez vyjádření.  

Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno 

Bez vyjádření.  

Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno, Institut 
celoživotního vzdělávání, 
doc. MVDr. Vladimír Pažout, 
CSc. 

Bez vyjádření.  

Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

Bez vyjádření.  

Český svaz ochránců přírody Bez vyjádření.  

Společnost pro zvířata Bez vyjádření.  
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Nadace na ochranu zvířat Bez vyjádření.  

SOS – zvířata v nouzi o. s. Bez vyjádření.  

Svoboda zvířat Bez vyjádření.  

Hlas zvířat, z. s., Platforma 
pro udržitelný rozvoj a etiku, 
z. s. 

Bez vyjádření.  

HOME 4 PETS, z. s. Bez vyjádření.  

Společnost pro vědu o 
laboratorních zvířatech 

Bez vyjádření.  

Akademie věd ČR, v.v.i. Bez vyjádření.  

SVOPAP s. r. o. Bez vyjádření.  

MVDr. Dana Foitová Bez vyjádření.  

Ing. Lenka Šíšová Bez vyjádření.  

Střední odborná škola 
veterinární – Hradec Králové 

Bez vyjádření.  

Státní veterinární ústav Bez vyjádření.  

MVDr. Václav Prokop Bez vyjádření.  

Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy, RNDr. 
Alena Morávková 

Bez vyjádření.  

1. lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy, Mgr. Viktor Sýkora 

Bez vyjádření.  

Českomoravská společnost 
chovatelů, a.s. 

Bez vyjádření.  

Český svaz chovatelů Bez vyjádření.  
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Unie chovatelů 
hospodářských zvířat 

Bez vyjádření.  

Český svaz chovatelů 
jerseyského skotu 

Bez vyjádření.  

Český svaz chovatelů 
pštrosů 

Bez vyjádření.  

Asociace svazů chovatelů 
koní ČR 

Bez vyjádření.  

Národní hřebčín Kladruby 
nad Labem, s. p. o. 

Bez vyjádření.  

Svaz chovatelů českého 
teplokrevníka 

Bez vyjádření.  

Svaz chovatelů holštýnského 
skotu ČR 

Bez vyjádření.  

Svaz chovatelů českého 
strakatého skotu 

Bez vyjádření.  

Český svaz chovatelů 
masného skotu 

Bez vyjádření.  

Svaz chovatelů ovcí a koz 
v ČR 

Bez vyjádření.  

Svaz chovatelů prasat 
v Čechách a na Moravě 

Bez vyjádření.  

Asociace farmových chovů 
jelenovitých 

Bez vyjádření.  

Unie českých a slovenských 
zoologických zahrad 

Bez vyjádření.  

ZOO Praha Bez vyjádření.  

ZOO Brno Bez vyjádření.  
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ZOO Liberec Bez vyjádření.  

ZOO Jihlava Bez vyjádření.  

ZOO Ostrava Bez vyjádření.  

ZOO Olomouc Bez vyjádření.  

ZOO Zlín Bez vyjádření.  

Cirkusy společně Bez vyjádření.  

Český svaz zpracovatelů 
masa 

Bez vyjádření.  

 
V Praze dne 22. ledna 2021 
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová 
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