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V.
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění
pozdějších předpisů
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra
zemědělství čj. 25107/2020-MZE-11191, ze dne 20. listopadu 2020, s termínem dodání stanovisek do 11. prosince 2020, vyhodnocení tohoto
řízení je uvedeno v následující tabulce:
Připomínka

Resort

Vypořádání

Ministerstvo dopravy

Bez připomínek.

Ministerstvo financí

1. K § 5a odst. 1: Doporučujeme větu přeformulovat Neakceptováno.
takto: "Pro koně, osly a jejich křížence chované jako
zvířata v zájmovém chovu se použije obdobně § 1a." Jelikož koně, osli a jejich kříženci nejsou adresátem
právní úpravy, ale předmětem úpravy, považujeme
za vhodnější dosavadní formulaci uvedeného
ustanovení.
2. K § 5a odst. 2: Doporučujeme slovo "přiměřené" Akceptováno.
nahradit slovem "přiměřeně".
3. K § 12 odst. 6 a § 13a odst. 10: Tato ustanovení jsou
podle
našeho
názoru
svým
charakterem
ustanoveními přechodnými a jako taková je
doporučujeme zapracovat do samostatného článku s
označením „Přechodná ustanovení“. Jsme si vědomi
toho, že podobným způsobem byl časový rozsah
působnosti vyhlášky řešen při předchozích
novelizacích vyhlášky v r. 2005 a 2009, ale podle
našeho názoru toto řešení není legislativně správné a
nevidíme důvod pro jeho opakování při dalších
novelizacích.

Neakceptováno.
Různé formulační a legislativní vyjádření časové
působnosti jednotlivých ustanovení vyhlášky
nepovažujeme za vhodné. Podle našeho názoru by
různé formulace mohly přinášet v praxi výkladové
problémy a vést ke zpochybňování závaznosti
stanovených dat.
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Ministerstvo
kultury

Bez připomínek.

Ministerstvo
obrany

Bez připomínek.

Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Bez připomínek.

Ministerstvo pro místní
rozvoj

Bez připomínek.

Ministerstvo průmyslu a
obchodu

1. K čl. 1, bodu 4 (§ 1a):
Za účelem lepší čitelnosti definice a vyvarování se
opakujícího spojení „a to“ doporučujeme následující
úpravu: „automatickým dojícím systémem roboticky
komplexně řízený systém automatického dojení, který
současně zajišťuje plně řízený pohyb stáda ve stáji a
požadavky dojnic na krmení, napájení a odpočinek, a to
pomocí jednosměrného a výběrového systému branek,
které dělí stáj na různé části, určují, zda bude povoleno
dojení či nikoliv, a na základě kritérií stanovených
chovatelem směrují dojnice do dojící jednotky nebo do
jiné části stáje, a to na základě kritérií stanovených
chovatelem..

Akceptováno jinak.

2. K čl. 1, bodu 15 (§ 5a odst. 2):
Dle tohoto ustanovení se stanovují podmínky, které musí
dodržovat chovatel koní a přiměřeně také chovatel oslů a
kříženců. Z důvodové zprávy přitom není patrné, v čem
(ani z jakého důvodu) je režim chovatelů oslů a kříženců
rozdílný od režimu chovatelů koní. V zájmu právní jistoty
proto doporučujeme výraz „přiměřeně“ nahradit výrazem
„obdobně“ (viz také čl. 41 LPV).
V případě, že jsou rozdíly v těchto režimech záměrné a
odůvodněné, doporučujeme v důvodové zprávě alespoň
rámcově objasnit specifika pro chovatele oslů a kříženců

Akceptováno částečně.
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Slova „a na základě kritérií stanovených
chovatelem“ byla vložena již za slova „dělí stáj na
různé části“.

Slovo „přiměřeně“ je v § 5a odst. 2 použito, neboť je
ve vztahu k oslům a jejich křížencům použito také
v dosavadním § 5 (v návětí). Použití tohoto slova
a aplikace § 5 nečinila v praxi výkladové problémy.
Je nezbytné, aby v tomto směru byla ustanovení
§ 5 a § 5a formulována shodně.
Slovo „přiměřené“
„přiměřeně“.

bylo

nahrazeno

slovem
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a výraz „přiměřené“ doporučujeme uvést do správného
tvaru „přiměřeně“.
Do odůvodnění k vyhlášce bylo doplněno:
Slovo „přiměřeně“ je ve vyhlášce v návětí § 5a
odst. 2 použito záměrně, neboť osli a kříženci
s koňmi se mohou lišit a v mnohých případech liší
nejen svou konstitucí, ale i velikostí. Jedná se
většinou o robustní a odolné jedince a z tohoto
důvodu je potřeba na ně nenahlížet stejně, jako
například na teplokrevné koně, ale právě přiměřeně
přizpůsobit podmínky chovu jejich potřebám. Tuto
povinnost má chovatel, orgán dozoru pak kontroluje
adekvátnost chovatelských podmínek.
3. K čl. 1, bodu 16 (§ 12):
Dle tohoto ustanovení se běžcem rozumí zejména pštros,
nandu a emu, jednotlivé odstavce však stanoví režim jen
pro tyto tři druhy běžců. Není zřejmé, jaký režim se tedy
bude vztahovat na ostatní druhy běžců. Důvodová zpráva
tuto otázku neobjasňuje, ba dokonce nasvědčuje tomu,
že výčet těchto zvířat je uzavřený. Doporučujeme proto
objasnit, zda je výčet druhů běžců uzavřený (v takovém
případě vypustit z ustanovení „, zejména druhů pštros
dvouprstý (Struthio camelus), nandu pampový (Rhea
americana) a emu hnědý (Dromaius novaehollandiae), “),
nebo stanovit, jaký režim (tj. zda režim pštrosů nebo režim
nandu a emu) se bude vztahovat na ostatní běžce a
případně i ve zvláštní části důvodové zprávy uvést, o jaké
další druhy se může jednat. Dle navrhovaného znění se
sice ustanovení 12 vztahuje i na ostatní druhy běžců, ale
vzhledem k odlišnému režimu pro pštrosy a pro nandu a
emu se ve skutečnosti žádné požadavky ve vztahu
k dalším druhům běžců neuplatňují. I odstavce týkající se
všech běžců jsou nekonzistentní, když odstavec 5 hovoří
o pštrosovi, nandu a emu, kdežto odstavec 6 obecně o
běžcích. Doporučujeme proto odstranit i tento nesoulad.
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Akceptováno.
Ustanovení § 12 bylo přeformulováno tak, že se
vztahuje jen na vyjmenované tři druhy běžců.
Do odůvodnění k vyhlášce bylo doplněno:
Z nadřádu běžců (Ratitae) se k hospodářským
účelům u nás i v zahraničí využívají pouze tři druhy
běžců, a to pštros dvouprstý (Struthio camelus),
nandu pampový (Rhea americana) a emu hnědý
(Dromaius novaehollandiae). Jejich faremní využití
je následující: pštrosi z 93 %, emu z 6 % a nandu
z 1 %.
Další druhem běžců je kasuár přilbový (Casuarius
casuarius), který žije soliterně, je velmi agresivní
a špatně se adaptuje na podmínky faremního
chovu. Do nadřádu běžců jsou dále zahrnováni
kiviové (Apterygiformes), o kterých není známo, že
by se chovali faremně.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYTJR5H5)

Dále v odstavci 3 (ani z důvodové zprávy) není zřejmé, co
se rozumí postupným zvětšováním, resp. jak budou
požadavky na toto zvětšování rozfázovány, čímž de facto
lze vynucovat pouze to, aby u jedinců do 2 let věku byla
plocha stáje či přístřešku min. 2 m2.

Vysvětleno.
Pojem postupné zvětšování je ve vyhlášce již
mnoho let a nepůsobí žádné aplikační problémy.
Naopak chovatelé běžců sami navrhli úpravu
parametrů.
K termínu postupného zvětšování: běžci se
odchovávají ve stájích, halách nebo přístřešcích dle
jednotlivých kategorií (kuřata, mladí ptáci, chovné
kusy) v kotcích nebo boxech k tomuto účelu
upravených. Jedna část hrazení kotce je mobilní
a tou se velikost kotce s růstem, zvětšováním
tělesného rámce a živé hmotnosti zvířat upravuje
(zmenšuje nebo zvětšuje), tak aby odpovídala dané
kategorii zvířat v ní chovaných.

4. K obecné části, kapitole 3:
Akceptováno.
Tato kapitola uvádí, v jakým směrech návrh novely není
dotčen právními předpisy EU, neuvádí však, v jakým Odůvodnění bylo doplněno. Viz připomínky Úřadu
směrech a jakými konkrétními právními předpisy dotčen vlády – odboru kompatibility.
je. Dle kapitoly 4 není novela této vyhlášky dotčena
žádnými právními předpisy EU. Je-li tato informace
pravdivá, měla by být uvedena v kapitole č. 3. Návrh
novely však zahrnuje vypuštění stávajících odkazů na
unijní předpisy. Bylo by proto vhodné v kapitole č. 3 uvést,
o jaké předpisy se jedná a z jakého důvody jsou odkazy
vypuštěny (např. převzetí úpravy nařízením č. 1/2005 a
jeho provedení tím kterým vnitrostátním předpisem).
Odůvodnění je sice v příslušných ustanoveních zvláštní
části, postrádáme však informaci o tom, které vnitrostátní
předpisy budou napříště implementační, a pro
přehlednost považujeme za vhodné toto uvést i v této
kapitole. Případně doporučujeme alespoň uvést obecnou
informaci, že novelou dochází k vypuštění některých
odkazů na unijní předpisy (a uvést důvod).
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5. K obecné části, kapitole 4:
Akceptováno.
Ve třetím odstavci doporučujeme výraz „projednávat jako
trestný čin“ nahradit výrazem „stíhat jako trestný čin“.
6. Ke zvláštní části, k bodům 1 a 5:
Akceptováno.
Výraz „transponováno“ doporučujeme nahradit výrazem
„prováděno“ nebo „implementováno“ a výraz „transpozice
nařízení“ výrazem „adaptace na nařízení“ nebo
„implementace nařízení“. Výraz transpozice je vlastní
směrnici, zatímco v případě nařízení dochází k adaptaci
právního řádu na dané nařízení (ve vztahu k oběma je
pak možné hovořit o implementaci). Ustanovení dále
uvádí, že nařízení je prováděno jinými předpisy.
Doporučujeme upřesnit kterými.
Ministerstvo spravedlnosti

Bez připomínek.

Ministerstvo školství
mládeže
a tělovýchovy

Bez připomínek.

Ministerstvo vnitra

1. K čl. I bodu 11 – k textu novelizačního bodu:
Upozorňujeme, že v souladu se zněním čl. 58
odst. 6 písm. c) Legislativních pravidel vlády, by slovo
„začátku“ mělo být nahrazeno slovem „začátek“.

Akceptováno.

2. K čl. I bodu 15 – k § 5a odst. 2 písm. c):
Doporučujeme sjednotit znění návrhu a platného
znění s vyznačením navrhovaných změn.

Akceptováno.

3. K čl. I bodu 16 – k § 12 odst. 1 písm. a):
Akceptováno.
Upozorňujeme na nejednotné použití slova
„zabezpečeno“ (v návrhu) a „zabezpečena“ (v platném
znění s vyznačením navrhovaných změn). Domníváme
se, že by bylo vhodné terminologii sjednotit.
4. K čl. III – k účinnosti:

Vysvětleno.
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Dáváme ke zvážení, zda by zájmeno „které“ Odložená účinnost byla z ustanovení vypuštěna.
nemělo být nahrazeno zájmenem „který“ (vztahujíc se
k podstatnému jménu §), jak je tomu dle znění čl. 53 odst.
1 písm. c) bodu 3. písm. a) Legislativních pravidel vlády.
Ministerstvo zahraničních
věcí

Bez připomínek.

Ministerstvo zdravotnictví

Bez připomínek.

Ministerstvo životního
prostředí

Zásadní připomínky:
Vzhledem ke skutečnosti, že ustanovením § 12a odst. 4
zákona č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, je
mimo jiné řešena i ochrana hospodářských zvířat před
predátory a tato problematika nabývá v současnosti stále
na významu, považujeme úpravu obsaženou ve vyhlášce
č. 208/2004 Sb. za nedostatečnou (tato oblast je ve
stávajícím znění vyhlášky řešena jen velmi okrajově a
v předkládané novele se jí rovněž dotýká pouze dílčí
změna v oblasti dohledu nad zvířaty, ovcemi a kozami, na
pastvině v § 4 písm. k).

Vysvětleno.
Ustanovení § 12a odst. 4 zákona na ochranu zvířat
uvádí: „Hospodářským zvířatům, která nejsou
chována v budovách, se poskytuje přiměřená
ochrana
před
nepříznivými
povětrnostními
podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich
zdraví.“
Formulace navrhované připomínkovým místem
pouze jinými slovy vyjadřují shodný obsah. Taková
právní úprava nemá přínos. Nelze uvádět do
vyhlášky to, co je již uvedeno v zákoně.
Byly akceptovány pouze některé změny. Viz níže.

Z toho důvodu navrhujeme následující doplnění:
1. § 1c písm. b)
Navrhujeme z výše popsaného důvodu (jako součást
prevence vzniku škod na hospodářských zvířatech
v důsledku přítomnosti nedostatečně ochráněných
mláďat a dostupnosti atraktantů v podobě poporodních
zbytků) upravit znění § 1c písm. b) takto:
„je třeba věnovat zvýšenou pozornost březím samicím,
samicím po porodu, kojícím samicím a jejich mláďatům;
v případě rození mláďat hospodářských zvířat na
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Neakceptováno.
MŽP souhlasí
připomínky.

se

způsobem

vypořádání

Dovolujeme si upozornit, že se jedná o právní
předpis, jehož cílem je ochrana zvířat proti týrání,
nikoliv náhrady škod na hospodářských zvířatech.
Předpisy na úseku ochrany zvířat proti týrání hovoří
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pastvině zajistit bezprostřední kontrolu narozených o týrání zvířat, nikoliv o škodách na zvířatech.
mláďat a odstranění porodních zbytků, jako je Bezprostřední kontrolu považujeme v případě
např. placenta z pastviny“
chovu zvířat na pastvinách v praxi za nereálnou,
stejně jako odstranění poporodních zbytků.
Nicméně povinnost chovatele formulovaná takto „je
třeba věnovat zvýšenou pozornost březím samicím,
samicím po porodu, kojícím samicím a jejich
mláďatům“ zcela pokrývá i kontrolu narozených
mláďat na pastvinách.
Je v zájmu chovatele, aby v rámci této kontroly
zvířat provedl i kontroly další, např. prostředí,
zdravotního stavu zvířat, kontrolu nakládání
s vedlejšími živočišnými produkty a podobně.
Pro úplnost uvádíme, že poporodní zbytky jsou
vedlejšími živočišnými produkty, na které se
vztahuje vlastní legislativa (zákon č. 166/1999 Sb.,
o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon) a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009,
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty
živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení
nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších
produktech živočišného původu) a nařízení komise
(EU) č. 142/2011, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty
živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice
Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky
a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na
hranici podle uvedené směrnice.

7

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYTJR5H5)

2. § 1c písm. g)
V návaznosti na § 12a odst. 4 zákona navrhujeme doplnit
(jako nový § 1c písm. g) obecný požadavek zajištění
ochrany před predátory (který bude případně dále
rozveden v jednotl. ustanoveních) takto:
„u zvířat ve výbězích či na pastvinách musí být
zajištěna dostatečná ochrana hospodářských zvířat
před
útoky
predátorů
s využitím
vhodných
ochranných opatření, jako jsou elektrické ohradníky,
sítě či oplocení doplněné o elektrický ohradník vně
ohrady,
která
zamezí
přístupu
predátora
k hospodářským zvířatům nebo jej od útoku odradí;
tuto ochranu lze zajistit také s využitím psa nebo psů
pasteveckého plemene, který byl k tomuto účelu
vychován a prošel procesem socializace se stádem
(postupným navykáním). Tato ochrana musí být
přiměřená k míře rizika a s ohledem na toto riziko
musí být zajištěna dostatečná kontrola stavu zvířat a
funkčnosti ochranných opatření“
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Neakceptováno.
Na základě projednání se zástupci MŽP bylo
dohodnuto, že při příští novelizaci vyhlášky
č. 208/2004 Sb. bude zvážena možnost úpravy
minimálních standardů hospodářských zvířat
související s ochranou těchto zvířat před útoky
vlků či jiných predátorů. Návrh bude vycházet ze
zkušeností, které přinese praxe a bude
výsledkem konsenzu všech zúčastněných stran
– MZe, MŽP, AOPK a Svazy chovatelů skotu,
ovcí a koz.
MŽP souhlasí
připomínky.

se

způsobem

vypořádání

Ustanovení § 12a odst. 4 zákona na ochranu zvířat
uvádí: „Hospodářským zvířatům, která nejsou
chována v budovách, se poskytuje přiměřená
ochrana
před
nepříznivými
povětrnostními
podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich
zdraví.“
Formulace navrhované připomínkovým místem
pouze jinými slovy vyjadřují shodný obsah. Taková
právní úprava nemá přínos. Nelze uvádět do
vyhlášky to, co je již uvedeno v zákoně.
Věta: „Tato ochrana musí být přiměřená k míře
rizika a s ohledem na toto riziko musí být zajištěna
dostatečná kontrola stavu zvířat a funkčnosti
ochranných opatření.“ je velmi obecná a není jasné,
co tím autor mínil. Taková formulace je v praxi
nekontrolovatelná.
To, u kterých druhů zvířat je možné používat ke
střežení psy, již vyhláška upravuje. Navržená
úprava zavádí nežádoucí duplicitu.
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3. § 2 odst. 1 písm. k)
Navrhujeme (v návaznosti na předchozí připomínku)
doplnění specifikace týkající se ochrany telat takto:
„u telat chovaných v budovách musí být chovatelem
zabezpečena jejich prohlídka nejméně dvakrát denně a u
telat, která nejsou chována v budovách, nejméně
jedenkrát denně; v oblasti výskytu predátorů musí být
zajištěna kontrola přiměřeně riziku vzniku škody na
hospodářských zvířatech a zajištěno použití opatření
k ochraně narozených telat a mladých jedinců
v souladu s § 1c písm. g)“

Neakceptováno.
MŽP souhlasí
připomínky.

se

vypořádání

Jak již bylo uvedeno výše, uvedené je dostatečně
upraveno v § 1c písm. b). Povinnost chovatele
„věnovat zvýšenou pozornost březím samicím,
samicím po porodu, kojícím samicím a jejich
mláďatům“ zcela pokrývá i kontrolu narozených
mláďat na pastvinách.
Ustanovení § 1c se vztahuje na všechny druhy
hospodářských zvířat. Není nutné a ani
z legislativního hlediska možné tuto myšlenku ve
vyhlášce několikrát opakovat.
Jak již bylo řečeno výše, uvedená otázka ochrany
před predátory je již řešena v § 12a odst. 4 zákona
na ochranu zvířat.
Dovolujeme si upozornit, že se jedná o právní
předpis, jehož cílem je ochrana zvířat proti týrání,
nikoliv náhrady škod na hospodářských zvířatech.
Předpisy na úseku ochrany zvířat proti týrání hovoří
o týrání zvířat, nikoliv o škodách na zvířatech.
Formulace „kontrola přiměřeně riziku vzniku škody“
je nejasná a v praxi nekontrolovatelná. Není jasné,
co je to přiměřená kontrola. Není jasné, kdo a na
základě jakých kritérií by měl stanovovat
přiměřenost kontroly a výši rizika. Není jasné, jaká
kontrola by ještě byla považována za přiměřenou,
a jaká nikoliv.

4. § 2 odst. 8
Akceptováno jinak.
V § 2 odst. 8 navrhujeme věcně upřesnit ustanovení
týkající se použití pasteveckých psů takto:
MŽP souhlasí se
„Ke střežení skotu lze používat psy pasteveckých připomínky.

9

způsobem

způsobem

vypořádání
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plemen pouze tehdy, jsou-li pro tento účel cíleně
vychováni
a
prošli
procesem
socializace
(postupného navykání) na střežená.“
(úprava vychází ze skutečnosti, že pro použití
pasteveckých psů jsou klíčové jejich vlohy a socializace
s hospodářskými zvířaty, nikoli až tak specifický výcvik).

Ustanovení § 2 odst. 8 zní takto:
Ke střežení skotu lze používat psy pouze tehdy,
jsou-li pro tento účel vycvičeni, kteří jsou pro tento
účel vychováni, a to po době pozvolného navykání
na střežená zvířata a jejich prostředí, ve kterém
jsou chována.
Vyhláška upravuje podmínky chovu hospodářských
zvířat. Stanovení požadavků na psy je součástí
ochrany hospodářských zvířat, které má vliv na
zachování welfare hospodářských zvířat. Nelze
však akceptovat selekci pouze na plemena
pasteveckých psů. Jde o povahu psa, který bude
střežit stádo a jeho vlohy, jak uvádí autor
připomínky. Nicméně takovou povahu mohou mít
i jedinci jiných plemen psů, nikoliv pouze uznaná
pastevecká plemena. Stejně tak ne každý jedinec
z uznaného pasteveckého plemene musí být díky
své povaze vhodný pro střežení zvířat na pastvě.

5. § 4 písm. i)
Obdobně jako u připomínky č. 3 navrhujeme upřesnění
obecného požadavku ve vztahu k chovu ovcí a koz takto:
„ohrazení musí být řádně provedeno a udržováno, aby
se předešlo úniku a riziku poranění ovcí nebo koz. Při
použití drátěného pletiva musí být ohrazení často
kontrolováno a udržováno v napjatém stavu, aby se do
něj zejména rohaté ovce nebo rohaté kozy
nezachytávaly. Elektrické ohradníky musí být řešeny a
udržovány tak, aby elektrický impuls nebo dotek vyvolal
jen okamžité zneklidnění ovce; v oblastech výskytu
predátorů musí použitý ohradník zajistit rovněž
ochranu proti nim a musí být instalovaný a udržovaný
funkční tak, aby predátory odradil,“

10

Neakceptováno.
MŽP souhlasí
připomínky.

se

způsobem

vypořádání

Ustanovení § 12a odst. 4 zákona na ochranu zvířat
uvádí: „Hospodářským zvířatům, která nejsou
chována v budovách, se poskytuje přiměřená
ochrana
před
nepříznivými
povětrnostními
podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich
zdraví.“
Formulace navrhované připomínkovým místem
pouze jinými slovy vyjadřují shodný obsah. Taková
právní úprava nemá přínos. Nelze uvádět do
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vyhlášky to, co je již uvedeno v zákoně.
6. § 4 písm. j)
Opět obdobně jako u připomínky č. 4 navrhujeme věcné
upřesnění týkající se použití pasteveckých psů:
„ke střežení ovcí nebo koz lze používat psy
pasteveckých plemen pouze tehdy, jsou-li pro tento účel
cíleně vychováni a prošli procesem socializace
(postupného navykání) na střežená zvířata“,

Akceptováno jinak.
MŽP souhlasí
připomínky.

se

způsobem

vypořádání

Ustanovení § 4 písm. j) zní takto:
ke střežení ovcí nebo koz lze používat psy pouze
tehdy, jsou-li pro tento účel vycvičeni, kteří jsou pro
tento účel vychováni, a to po době pozvolného
navykání na střežená zvířata a jejich prostředí,
ve kterém jsou chována.

Doporučující připomínky:
1. § 12 odst. 1 písm. a)
S ohledem na skutečnost, že i v případě hospodářsky
využívaných ptáků ze skupiny běžců existuje riziko vzniku
škod nejen toulavými psy, ale i volně žijícími predátory
(šelmami), je otázka, zda je přímo v textu ustanovení
neuvést (byť je obecněji zahrnuje použitá formulace
týkající se zabezpečení proti vnikání volně žijících
živočichů).

Neakceptováno.
MŽP souhlasí
připomínky.

se

způsobem

vypořádání

Vyhláška již uvádí „zařízení musí být zabezpečena
proti vnikání větších druhů volně žijících zvířat“.
Taková úprava je dostatečná. Slovo „zvíře“ je širší
než slovo „predátor“. Další ochrana proti
predátorům vyplývá přímo z ustanovení § 12a
odst. 4 zákona na ochranu zvířat.

2. K důvodové zprávě
Akceptováno.
V bodě č. 5 důvodové zprávy zcela chybí vyhodnocení
dopadů návrhu na životní prostředí. Navrhujeme proto, Bylo doplněno: „Navrhovaná právní úprava nemá
aby byla důvodová zpráva v tomto bodě doplněna.
dopady na životní prostředí.“
Úřad vlády-Vedoucí Úřadu
vlády

Bez připomínek.
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Úřad vlády ČR – ministryně
spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní
rady vlády

Bez vyjádření.

Úřad vlády – odbor
kompatibility

Po stránce formální:
Předkladatel s níže uvedenými výhradami splnil formální
náležitosti týkající se vykazování souladu se závazky
vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v
Evropské unii, 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.
K tomu viz připomínka k části Stav relevantní právní
úpravy v právu EU.
Akceptováno.
Po stránce materiální:
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:
Z vyjádření předkladatele na str. 3 odůvodnění vyplývá, Do odůvodnění do bodu 3 obecné části bylo
doplněno:
že návrh novely vyhlášky není přímo implementační.
Z jiných ustanovení ale vyplývá, že návrh bude
notifikován Evropské komisi 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.
Notifikaci
návrhu
jako
technického
předpisu
nerozporujeme, uvádíme však, že v širších souvislostech
se oblasti upravené návrhem dotýká např.

12

„Předpisy Evropské unie nejsou touto novelou
vyhlášky implementovány.
V širších souvislostech se oblasti upravené
návrhem dotýká např. směrnice Rady 98/58/ES ze
dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných
pro hospodářské účely. Uvedená směrnice se sice
vyhlášky
týká,
ale
byla
do
vyhlášky
implementována již v minulosti. Implementace byla
dokončena a v současné novele vyhlášky nejsou
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směrnice
Rady
98/58/ES
ze
dne žádná ustanovení této směrnice do vyhlášky
20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro implementována.
hospodářské účely
Do vyhlášky byly dále v minulosti implementovány:
Na str. 16 odůvodnění dále předkladatel zmiňuje „Animal • Směrnice
Rady
1999/74/ES
ze
dne
Health Law“ – má zřejmě na mysli obsáhlé nařízení
19. července 1999, kterou se stanoví minimální
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne
požadavky na ochranu nosnic.
9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení • Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června
některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro
2007 o minimálních pravidlech pro ochranu
zdraví zvířat“), v platném znění, které je t.č. předmětem
kuřat chovaných na maso.
implementace do novely zákona o veterinární péči.
• Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne
Rovněž bod 6. návrhu (vypuštění § 2 odst. 1 písm. k) má
18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální
podle předkladatele vztah k právu EU – záležitost je již
požadavky pro ochranu telat (kodifikované
upravena nařízením č. 1/2005 o ochraně zvířat během
znění).
přepravy, a stejně tak i body 1. a 5. návrhu (vypuštění • Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne
odkazu na směrnici 93/119/ES o ochraně zvířat při
18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální
porážení a usmrcování z důvodu úpravy předmětné
požadavky pro ochranu prasat (kodifikované
problematiky v nařízení č. 1099/2009, které však není do
znění).
návrhu implementováno (doporučujeme u nařízení
nepoužívat termín „transponováno“, viz str. 8 odůvodnění Také implementace těchto směrnic byla
nahoře).
dokončena a v současné novele vyhlášky nejsou
V neposlední řadě předkladatel v odůvodnění zmiňuje i žádná
ustanovení
těchto
směrnic
soft law akty – viz doporučení Evropského parlamentu (viz implementována.
str. 14 odůvodnění dole).
Zrušuje se odkaz na Směrnici Rady 93/119/ES ze
Je potřeba systematicky popsat vztah návrhu k právu dne 22. prosince 1993 o ochraně zvířat při
EU především v bodě 3. odůvodnění (zejména porážení nebo usmrcování. Tato směrnice byla
navrhovanou notifikaci podle směrnice 2015/1535, a zrušena Nařízením Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne
pak i širší návaznost k dalším předpisům EU).
14. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování,
které není do vyhlášky o minimálních standardech
pro ochranu hospodářských zvířat adaptováno.
Adaptace nařízení o ochraně zvířat při usmrcování
je zajištěna jinými právními předpisy. Jedná se
o zákon na ochranu zvířat, vyhlášku č. 418/2012
Sb., o ochraně zvířat při usmrcování, ve znění
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pozdějších předpisů, a vyhlášku č. 22/2013 Sb.,
o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) bylo vypuštěno,
neboť uvedená problematika je již upravena
v 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 Rady
(ES) č. 1255/97. Toto nařízení v příloze I, kapitole I
bodu 2 písm. e) stanoví: „Poraněná zvířata a zvířata
s fyziologickými potížemi nebo patologickými stavy
se nepovažují za způsobilá k přepravě, zejména
pokud jde o selata mladší tří týdnů, jehňata mladší
jednoho týdne a telata mladší deseti dnů, ledaže
jsou přepravována na vzdálenost menší než
100 km“. Vyhláška o minimálních standardech pro
ochranu hospodářských zvířat neimplementuje
nařízení o ochraně zvířat během přepravy. Uvedené
ustanovení nařízení o ochraně zvířat během
přepravy je přímo aplikovatelné a nevyžaduje
adaptaci do vnitrostátního právního řádu.
Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu
hospodářských zvířat nemá za cíl upravovat
ochranu zvířat při přepravě, kterou již upravuje
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 Rady (ES)
č. 1255/97. Cílem novely vyhlášky o minimálních
standardech pro ochranu hospodářských zvířat
nemůže být ani aplikace přísnějších ustanovení,
než stanoví uvedené nařízení.
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Ve Směrnici Rady 2008/119/ES ze dne
18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální
požadavky pro ochranu telat, v platném znění, není
uvedený požadavek upraven.
Jelikož se jedná o technický předpis, podléhá
notifikaci 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.
Podle čl. 1 bod 1 písm. a) uvedené směrnice se
výrobkem rozumí každý průmyslově vyrobený
výrobek a každý zemědělský produkt včetně
produktů rybolovu. Stanovením podmínek chovu
hospodářských zvířat vyhláška upravuje podmínky,
za kterých jsou produkovány zemědělské
produkty.“
K připomínce „V neposlední řadě předkladatel
v odůvodnění zmiňuje i soft law akty – viz
doporučení Evropského parlamentu (viz str. 14
odůvodnění dole).“ a k připomínce „Na str. 16
odůvodnění dále předkladatel zmiňuje „Animal
Health Law“ uvádíme, že se jedná o citaci textu
Státní veterinární správy. Jelikož se jedná o citaci,
nemůžeme text upřesňovat. Uvedenou registraci
králíků tato vyhláška nijak neupravuje, a to ani
okrajově. Není tedy důvod toto téma upřesňovat.
Pracovní dokumenty EU rovněž nejsou touto
vyhláškou zapracovávány.
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„Animal Health Law“ je zmiňované nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a
dále také několik delegovaných aktů, které ho
provádí.
Připomínky a případné návrhy změn:
Akceptováno.
K bodu 10. - § 2 odst. 7 písm. b):
Předkladatel novelizačním bodem 10. vkládá do
ustanovení § 2 odst. 7 nové písm. b). V textu návrhu však
neuvádí, že se jedná o § 2 odst. 7, ale pouze § 2.
Doporučujeme upravit.
Vysvětleno.
K bodu 15. - § 5a:
V odstavci 2 uvedenou „přiměřenost“ použití na osly a
křížence nepovažujeme za dostatečně určitou. Slovo „přiměřeně“ je v § 5a odst. 2 použito, neboť je
ve vztahu k oslům a jejich křížencům použito také
Doporučujeme reformulovat.
v dosavadním § 5 (v návětí). Použití tohoto slova
a aplikace § 5 nečinila v praxi výkladové problémy.
Je nezbytné, aby v tomto směru byla ustanovení
§ 5 a § 5a formulována shodně.
Slovo „přiměřeně“ je ve vyhlášce použito záměrně,
neboť osli a kříženci s koňmi se mohou lišit
a v mnohých případech liší nejen svou konstitucí,
ale i velikostí. Jedná se většinou o robustní a odolné
jedince a z tohoto důvodu je potřeba na ně
nenahlížet stejně, jako například na teplokrevné
koně, ale právě přiměřeně přizpůsobit podmínky
chovu jejich potřebám. Tuto povinnost má chovatel,
orgán dozoru pak kontroluje adekvátnost
chovatelských podmínek.
K bodu 15., 16. a 17. - § 5a odst. 2 písm. d), § 12 odst. 6, Akceptováno.
§ 13a odst. 10 a Čl. III - účinnost:
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Ustanovení uvedená v bodech 16. (§ 12 odst. 6) a 17.
(§ 13a odst. 10) počítají s tím, že úprava pro všechny
stáje/chovy králíků bude použitelná od 1. 1. 2023.
V případě chovu koní je obdobná úprava řešena v bodu
15. (§ 5a odst. 2 písm. d), časové ohraničení je ale
v tomto případě uvedeno v Čl. III – účinnosti. Považujeme
za vhodné úpravu sjednotit, neboť ve všech třech
případech se jedná o obdobný posun použitelnosti právní
úpravy.
Závěr:
Návrh vyhlášky přímo nezapracovává právo EU a
nejeví se být s právem EU v rozporu.
Odůvodnění k návrhu však požadujeme upravit.
Výše uvedené připomínky k textu návrhu dále
doporučujeme zapracovat.

Ustanovení § 5a odst. 2 písm. d) bylo
přeformulováno a byl vložen nový odst. 3.
(2) Chovatel koní chovaných jako zvířata
v zájmovém chovu a přiměřeně také chovatel oslů
a kříženců koní a oslů chovaných jako zvířata
v zájmovém chovu musí dodržovat
d) minimální standardy pro ochranu koní, oslů a
jejich kříženců uvedené v § 5 písm. b) a o) až q).
(3) Ustanovení odstavce 2 písm. d) se vztahuje na
nově budované, rekonstruované nebo poprvé do
provozu uváděné stáje, a to od 1. 1. 2023.
Do odůvodnění bylo doplněno:
„Na některé stáje, které neprojdou rekonstrukcí, se
vyhláška nebude vztahovat. Jejich provoz se ukončí
s koncem uživatelnosti stavby. Jedná se o cílené
vynechání některých takovýchto staveb – např.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Hřebčín
v Kladrubech nad Labem a jeho krajina jsou od roku
2019 na seznamu UNESCO. Hřebčín disponuje
objekty se statutem národní kulturní památky.“
Ustanovení o účinnosti bylo změněno takto:
„Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2021.“

Agrární komora ČR

Bez vyjádření.

Asociace samostatných
odborů

Bez připomínek.

Českomoravská
konfederace odborových
svazů

Bez vyjádření.

Český báňský úřad

Bez připomínek.
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Český statistický úřad

Bez připomínek.

Český telekomunikační
úřad

Bez vyjádření.

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 vyjádření.

Správa státních hmotných
rezerv

Bez vyjádření.

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

Bez vyjádření.
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normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví
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 vyjádření.

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

Bez vyjádření.

19

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYTJR5H5)

potravinářských informací
Výzkumný ústav pro chov
skotu s.r.o.

Bez vyjádření.

Komora veterinárních
lékařů České republiky

Připomínka k § 13, odst. 6, písm. a) který říká že: samice Akceptováno.
králíků
s
mláďaty
musí
být
chovány
v párech nebo ve skupinách a mít příležitost k sociálním Nově se jedná o § 13.
interakcím v rámci odpovídajícího ustájení.
Ustanovení § 13 odst. 6 písm. a) bylo vypuštěno.
Návrh tohoto ustanovení je v rozporu s přirozeným
chováním březích samic králíků a samic králíků s Ustanovení § 13 odst. 6 nově zní: „Samice králíků
mláďaty. Samice stavějící si hnízdo za účelem porodu s mláďaty musí mít zrakový nebo sluchový
mláďat a následně samice s mláďaty nesnesou ve svém a čichový kontakt s příslušníky téhož druhu.“
okolí jinou samici stejného druhu. Požadavek na welfare
by tedy měl být směrován přesně opačně, a to na
poskytnutí dostatečného klidu a odděleného prostoru tak,
aby samice před i po porodu nebyla rušena jinými
samicemi. Pokud by tento předpoklad nebyl naplněn,
může samice zničit hnízdo, odmítat péči o mláďata nebo
je usmrtit, což je nejen v rozporu se snahou o zajištění
pohody zvířat, ale i s požadavkem na ekonomickou
produkci chovaných zvířat. Žádáme proto o přehodnocení
tohoto návrhu ustanovení a jeho uvedení do souladu s
etologickými aspekty chovu králíků.
Tato připomínka je zásadní.

Asociace veterinárních
lékařů ČR

Zásadní připomínky
V předkládací zprávě k § 2 se uvádí, že navrhovaná Neakceptováno.
změna umožní chovat v takovéto technologii (AMS) více
zvířat, než je ustájovacích boxů, aniž se naruší pohoda Níže uvedené bylo doplněno do odůvodnění
zvířat. O tom však nejsme jako AVL přesvědčeni, protože vyhlášky.
takový systém předpokládá, že v každém okamžiku se
vždy dojí nějaká zvířata, a to až do 20 % z celkového
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počtu stáda. Nedošlo k navýšení minimálních rozměrů
boxů u skotu (což by byla adekvátní reakce na zvětšené
tělesné rámce zvířat podle jednotlivých plemen), což
způsobuje nejen větší výskyt pohybových problémů
hlavně u krav, ale také méně intenzivní využívání zvířaty.
Zalehávání krav na chodbách pak může volný a řízený
pohyb stáda ve stáji omezit. Daný model pro navýšení
počtu zvířat by měl spíše než z paušálního % vycházet z
počtu a umístění dojících robotů ve stáji.

V plně řízených automatických provozech není
pohyb zvířat mezi jednotlivými sekcemi plošně
regulován chovatelem a podřízen technologickému
provozu ve stáji. Zvířata proto mohou své potřeby,
tedy krmení, dojení, procházení se (zevlování) či
odpočinek řešit individuálně v průběhu celého dne
(s výjimkou hodinové technologické přestávky
v poledne, kdy jsou aktivity podle dlouhodobé
zkušenosti nejnižší a kdy dochází k servisu dojících
robotů). Také tuto možnost plně využívají. To vede
ke stálé retenci minimálně jedné třetiny zvířat
v sekcích mimo ležiště.
Na základě analýzy pohybu zvířat provedené na
žádost Ministerstva zemědělství Výzkumným
ústavem živočišné výroby byla stanovena jako
bezpečná míra retence 20 % stavu. Po konzultacích
a na základě vlastních poznatků z terénu byla 20%
míra retence stanovena jako bezproblémová.
V ležišti je vždy dostatečná rezerva volných míst,
a pokud zvíře zcela výjimečně zalehne mimo
ležiště, činí tak ze své vůle, nikoliv z nezbytnosti.
To je rozdíl mezi klasicky řízeným provozem stáje,
kdy v jeden okamžik jsou zvířata nakrmena,
vyhnána do dojírny, nahnána zpět do stáje.
V takovém režimu musí být skutečně krmná místa
i ležiště v poměru minimálně 1:1 a dochází
k problémům, které AVL popisuje.
V plně řízených automatizovaných chovech však
k tomuto nedochází, zvířata vědí, že nemusí během
cyklu nikam spěchat, protože budou mít k dispozici
krmení (adlibitní) i možnost odpočinku bez
konkurenčních bojů či velkého hledání. To vede
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k velkému zklidnění ve stáji, umožní snadné
vytvoření hierarchické struktury stáda a prakticky
nedochází ke zjevným projevům vnitrodruhové
agrese. Ke zklidnění vede i minimální potřeba
obslužného personálu.
Faktem je, že provoz uvedených systémů zvyšuje
odborné nároky na pracovníky.
Ke zmiňovaným případům nedostatečně velkých
lehacích boxů je nutno konstatovat, že rozměry byly
konzultovány s chovateli a stanoveny jsou jako
minimální. V případě chovu extrémně velkých
plemen skotu (např. belgické modré) je chovatel
povinen upravit technologii tak, aby nedocházelo
k poškozování zvířat. Posouzení toho je na
kontrolních orgánech.
Základem zajištění pohody zvířat je poskytnout zvířeti
možnost volby, jak chce reagovat na nepříznivé
podmínky. Tato problematika je velmi aktuální při
celoročním pobytu zvířat na pastvině. Jednou z podmínek
pro zajištění pohody je poskytnutí úkrytu před
nepříznivými klimatickými vlivy a ochrany proti
predátorům. Úkryt lze zajistit přirozeným způsobem např.
s využitím stromů a keřů anebo musí zvířata možnost se
někam schovat. To lze zajistit umožněním volného
přístupu do stáje nebo zbudováním přístřešků na
pastvině.

Neakceptováno.
Z odůvodnění k vyhlášce citujeme:

„Na základě jednání Ministerstva zemědělství
a Státní veterinární správy, vzešlého z požadavku
Antibyrokratické komise Ministerstva zemědělství
byla v návrhu vyhlášky vypuštěna část ustanovení
§ 5 písm. d), která uvádí při chovu koní, oslů a jejich
kříženců povinnost zajistit na pastvině v případě
celoročního pastevního chovu přístřešek, pokud
V důvodové zprávě ke změně § 5 se uvádí, že nová koně nemají přímý přístup do stájí.
právní úprava nepřináší nové podmínky chovu koní, oslů
a jejich kříženců. S tím lze souhlasit, ovšem za Důvodem pro to byl jednak současný trend chovu
problematické považujeme vypuštění povinnosti mít při zvířat akcentující volné ustájení, dostatečný prostor
trvalém umístění na pastvině bez možnosti přístupu do a možnost dostatečného pohybu po celý den nebo
stáje zbudované přístřešky. Dále se uvádí, že tato aspoň po velkou část dne, lépe odpovídající
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podmínka mít zbudovaný přístřešek byla vypuštěna na
návrh chovatelů, kteří by ovšem sami měli spíše mít
hlavní zájem na zlepšování podmínek svých zvířat. Podle
našich informací kritika požadavku na zbudování
přístřešků ovšem ani tak nesouvisí se zpochybněním
jejich významu pro zvířata (ochrana proti nepříznivým
klimatickým podmínkám, suché a čisté místo k odpočinku
a ochrana před predátory), jako spíše s obavou spojenou
s velkou administrativou a často nesmyslnými požadavky
stavebního řízení při jejich budování. Lehké a vzdušné
stavby bez základů by pro chovatele nepředstavovaly ani
velkou finanční zátěž. Zrušení tohoto požadavku sice nic
nemění na povinnosti chovat zvířata podle jejich
biologických potřeb, ale toto pouze příliš obecné znění
ztíží vymahatelnost jejich plnění. Je zajímavé, že stejný
přístup není zvolen obecně pro všechny druhy, protože u
běžců v § 12 povinnost mít přístřešky zůstala, pouze se
upravily jejich rozměry. Podobná povinnost by měla být
dle našeho názoru stanovena i pro malé přežvýkavce, u
kterých jsou v zimním období při jejich pobytu na pastvě
často řešeny případy s porušením welfare. Novelizace
tuto problematiku neřeší.

fyziologickým a etologickým potřebám, dále sociální
kontakty s dalšími koňmi, dostatek podnětů okolí,
čistý vzduch. Rovněž se stále častěji chovají otužilá
plemena (hucul, ponny) a tato plemena jsou rovněž
využívána v chráněných oblastech, kde nelze ani
přístřešky stavět. Zkušenost ukazuje, že zvířata,
pokud mají jinou možnost ochrany před
nepříznivými klimatickými jevy (těmi se rozumí
nejen sníh, déšť a silný vítr, ale také prudké
sluneční záření), přístřešky obecně příliš
nevyužívají.
Dalším argumentem je, že nebyly stanoveny
parametry pro přístřešek, tím byla dána možnost
interpretační šíře. Rovněž nebylo stanoveno, zda
musí být přístřešky k dispozici pro všechny koně
ustájené na pastvině a požadavek se vztahoval
pouze na celoroční pobyt koní na pastvě (tedy jeden
den stačilo dát koně do stáje a uvedené ustanovení
nemuselo být aplikováno).
Uvedenou otázku upravuje také § 12a odst. 4
zákona na ochranu zvířat, a to takto:
„Hospodářským zvířatům, která nejsou chována
v budovách, se poskytuje přiměřená ochrana před
nepříznivými
povětrnostními
podmínkami,
predátory a riziky ohrožujícími jejich zdraví.“
Povinností chovatele je i nadále chránit zvířata před
nepřízní počasí. Zrušení požadavku na zbudování
přístřešků nemění nic na povinnosti chovatele
chovat
zvířata
způsobem,
v
prostředí
a podmínkách, které vyžadují jejich biologické
potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav
a předcházet poškození jejich zdraví, a v takových
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podmínkách, aby si sama nebo vzájemně
nezpůsobovala utrpení. Jako ochranné prvky však
mohou sloužit také terénní prvky a funkční zeleň.“
Nad
rámec
odůvodnění
k vyhlášce
dále
konstatujeme:
Problematika celoročního pobytu zvířat na pastvě
a vybavení pastvin přístřešky byla velmi pečlivě
zvažována a diskutována s předními českými
odborníky na chov koní. Tito odborníci se shodují,
že v našich klimatických podmínkách i celoročně
koně odchovávaní na pastvě nemají problém se
přizpůsobit. Koně žijí na různých kontinentech
v nejrůznějších klimatických podmínkách. Ať už se
jedná o podmínky subtropické, nebo tropické –
Austrálie, Argentina, Střední východ, Afrika, nebo
vysloveně chladné – Kanada, sever USA, Rusko.
Koně v průběhu roku přizpůsobují svou tepelnou
bilanci a tím i termoregulaci jednak srstí, potem,
dýcháním a chováním. Kůň jako zvíře
z Euroasijských stepí je přizpůsobeno ve volné
přírodě se vyrovnat termoregulací teplotám -30 °C
až 30 °C (Mongolsko v zimě i –40 °C, zebry v Africe
až + 50 °C!). Optimální teplota pro koně je 7 – 8 °C.
Středoevropské klima pro koně celoročně chované
na pastvě nepředstavuje problém.
To ale neznamená, že by klimatické podmínky
neměly na koně vliv. Zkušenosti ukazují, že vedro
a slunce působí na četná plemena koní
psychologicky záporně, chlad a déšť zase naopak
dokonce kladně. Déšť, zima, sníh, hmyz nejsou
většinou pro koně bez přístřešku nepřekonatelným
problémem. Problémem může být dlouhodobé
působení přímého slunce v letních měsících bez
možnosti „úkrytu“ do stínu. Proto je velmi důležité

24

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYTJR5H5)

zabezpečit koním přístup ke zdroji vody a zajistit jim
stín na pastvinách, např. vzrostlými stromy,
plachtovím a podobně.
Je důležité si uvědomit, že koně, stejně jako jiná
hospodářská zvířata, se v rámci svých základních
přirozených
životních
instinktů
brání
být
v uzavřených prostorách, protože chtějí mít přehled
o možných predátorech. V tom jim přístřešky brání,
a proto si raději nachází místa v pastevním areálu,
která jim přirozeně vyhovují k zabezpečení svých
životních potřeb. Pokud takovými místy pastevní
areál nedisponuje, je potřeba je vytvořit. To však
neznamená vybudovat striktně přístřešek, ale
naopak je lepší využít přirozeného rázu pastviny
a podpořit jej například výsadbou stromů a jinými
možnostmi. Zajištění určité míry ochrany koní na
pastvinách pomocí vzrostlé vegetace znamená pro
chované koně úkryt před sluncem a zároveň také
dostatečné umožnění uspokojení základních
etologických potřeb koní.
Vzhledem k výše uvedenému lze jedině
konstatovat, že nelze striktně stanovit pravidla, kdy
musí být bezpodmínečně přístřešek na pastvině
nebo ve výběhu pro koně používán. Je i obtížné
jasně stanovit jeho parametry (rozměry, typ,
umístění, počet apod.), a to i z toho důvodu, že jeho
účinnost lze úspěšně nahradit vzrostlými stromy či
obdobnou vegetací. Řešením není ani stanovit tuto
povinnost pro všechny případy pobytu koně ve
venkovním prostředí.
Pro posouzení, zda dochází k týrání zvířat či nikoliv,
by měly postačovat obecnější ustanovení právních
předpisů upravující ochranu zvířat proti týrání
a kompetentnost orgánů vykonávajících dozor nad
ochranou zvířat.
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V souvislosti s novelou zákona č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), dojde k zákazu vazného ustájení
skotu, proto by bylo vhodné z Přílohy 1 s platností od
nabytí této povinnosti v zákoně vyřadit i minimální
rozměry vazného stání pro krávy.

Vysvětleno.
Příloha 1 není touto novelou vyhlášky měněna. Bylo
by problematické tedy měnit její účinnost.
Zákaz vazného ustájení bude platit pro všechny
chovatele skotu až od 1. ledna 2030. Vypuštění
právní úpravy z vyhlášky již nyní (i když
s odloženou účinností) považujeme za předčasné.

V souvislosti se zákazem chovu kožešinových zvířat
předpokládáme, že není nutné stanovovat podmínky pro Akceptováno.
jejich chov touto vyhláškou v § 13 a tento bude také
vypuštěn.
V ČR je chov kožešinových zvířat zakázán od
1. 2. 2019.
Zákon na ochranu zvířat i po zákazu chovu
kožešinových zvířat obsahuje ustanovení § 5c –
Usmrcování kožešinových zvířat a hlodavců. Znění
vyhlášky respektuje vůli zákonodárce i přes
uvedený zákaz i nadále upravovat podmínky
ochrany kožešinových zvířat.

Každé kožešinové zvíře je chováno za účelem
získání kožešiny. Kožešinová zvířata, která nejsou
chována za účelem získání kožešin, pojmově
neexistují. Definice kožešinových zvířat je uvedena
v čl. 2 písm. m) nařízení Rady ES č. 1099/2009 ze
dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.
Z tohoto nařízení citujeme: kožešinovými zvířaty
jsou savci chovaní primárně k produkci kožešin,
jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, nutrie
a činčily.
Vzhledem k výše uvedenému lze ustanovení § 13
vypustit a nahradit ho novým ustanovením
o ochraně králíků.
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Ve vyhlášce v § 14 chybí podmínky pro farmový chov
muflonů, by měly být stanoveny minimální standardy pro Vysvětleno.
jejich chov, což je konec konců smyslem této vyhlášky.
Ve vyhlášce nejsou uvedeny všechny druhy zvířat
používané k hospodářským účelům. Zvířata zde
uvedená mají stanoveny některé specifické
požadavky vyplývající z legislativy EU, či se objevila
potřeba upřesnění.
Dále nejsou uvedeny druhy, které nejsou
harmonizovány a pro zásadní neshodu na
stanovení parametrů tedy nebyly zařazeny (typicky
ryby).
To ovšem neznamená, že tato zvířata nepožívají
ochrany, jak je často mylně interpretováno
(a bohužel nejen aktivisty). Zde platí obecné
požadavky, případně přiměřené požadavky, které
lze odvodit od jiných druhů, jako v případě muflonů
na které lze pohlížet jako na velmi otužilé ovce.
Především se ale na všechny druhy zvířat vztahují
pravidla stanovená v zákoně na ochranu zvířat.
Vyhláška 208/2004 Sb., je bohužel chovatelskou
veřejností dost často vnímána, jako požadavek, jehož
splněním je dosaženo dostatečné úrovně welfare
(nevhodná návaznost na dotační tituly). S ohledem
například na to, že došlo vlivem plemenitby a dalších
faktorů ke zvětšení tělesných rámců zvířat, pak může za
současného splnění minimálních standardů docházet
k týrání zvířat vlivem nevhodné technologie. To je stav,
který by měl být s ohledem na „stáří“ této vyhlášky
reflektován alespoň právě z pohledu minimálních
požadavků na prostor pro zvířata.
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Vysvětleno.
Zvyšovat požadavky na rozměry ustájení jenom
proto, že se dlouho nezvyšovaly, nepovažujeme za
dostatečný argument. Takový argument by měl být
podložen např. kontrolními protokoly KVS, které by
konstatovaly, že za stávajících podmínek dochází
k utrpení zvířat, změnami legislativy EU, požadavky
zemědělců nebo odbornými studiemi.
Obecné podmínky ustájení zvířat jsou upraveny
například v ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a b)
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zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání.
Je nutné připomenout ustanovení § 10 zákona na
ochranu zvířat, které uvádí: „Dojde-li k utrpení nebo
jinému poškozování zvířat prokazatelně v důsledku
nevhodné technologie, je chovatel povinen tuto
technologii upravit nebo změnit.“
Je nutné také připomenout, že prostorové
požadavky pro některé druhy zvířat (telata - § 2,
prasata - § 3, nosnice - § 7 až § 10, kuřata chovaná
na maso - § 11 až § 11b) vycházejí ze směrnic EU.
Zpřísnění požadavků by znamenalo nutnost
stavebních zásahů, zvýšení finančních nákladů pro
zemědělce, a tedy v konečném důsledku snížení
konkurenceschopnosti
českého
zemědělství.
Takové změny by si jistě vyžádaly také nutnost
dotační podpory a musely by být velmi dobře
odůvodněny, aby byly zemědělci akceptovány jako
nutné.
Požadavky na chov ovcí a koz a chov koní nejsou
výslovně upraveny předpisy EU, ale i jejich změny
by musely být náležitě odůvodněny.
Co se týče změn rozměrů, dovolujeme si
připomenout novelu vyhlášky č. 208/2004 Sb.
provedenou vyhláškou č. 464/2009 Sb., která byla
poměrně obsáhlá (45 novelizačních bodů)
a zahrnovala i stanovení některých rozměrů.
Veterinární a farmaceutická
univerzita Brno

Bez vyjádření.

Česká zemědělská

Bez vyjádření.
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univerzita v Praze
Český svaz ochránců
přírody

Bez vyjádření.

Společnost pro zvířata

Bez vyjádření.

Nadace na ochranu zvířat

Bez vyjádření.

SOS – zvířata v nouzi o. s.

Bez vyjádření.

Svoboda zvířat

Bez vyjádření.

Hlas zvířat, z. s.

Obecné připomínky:
Vyjádření viz
Předkládaná novela vyhlášky o minimálních standardech připomínkám.
pro ochranu hospodářských zvířat bohužel nahrává
zvyšování objemu živočišné produkce (zejména skotu) na
úkor snižování již tak nedostatečných dosavadních
standardů ochrany hospodářských zvířat, které jsou v
některých částech vyhlášky dokonce i zcela bezdůvodně
rušeny.
Ve světle současného právního a společenského vývoje,
kdy je snaha, jak v tuzemských právních předpisech, tak
i v právu evropském a mezinárodním, ochranu práv zvířat
naopak co nejvíce prosazovat (srov. např. novela
trestního zákoníku, kterou se zvyšují tresty za týrání zvířat
a zavádí nový druh trestného činu „chov zvířat v
nevhodných podmínkách“, novela ZOZPT, kterou se ruší
klecové chovy a zakazuje drezúra divokých šelem atd.),
se jeví tato snaha zemědělské lobby, která s vidinou
vyššího zisku úspěšně prosazuje snižování standardů
ochrany zvířat, za zcela nepřiměřenou.
Tyto snahy o zvýšení objemu živočišné produkce působí
ve srovnání s dlouhodobými strategiemi EU souvisejícími
se změnami klimatu (a ve světle úvah západních států
jako je Německo, které uvažují nad zavedením vyšší daně
na maso), obzvláště absurdně, když je prokázáno, že
živočišná výroba významným způsobem negativně
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přispívá ke klimatickým změnám, jejichž řešení je jedním
z nejpalčivějších problémů, jimž se bude civilizace v
dalších desítkách let potýkat.
Zajištění vhodných podmínek k chovu zvířat pak vede
mimo jiné i k zvýšení bezpečnosti a kvality potravin a
lidské zdraví 1.
Odůvodňování přijímaných opatření snižujících welfare
zvířat zvyšováním hospodářského užitku je nejen v
rozporu s rozsáhlými studiemi, které naopak potvrzují, že
zvyšováním welfare zvířat dochází ke zvyšování
užitkovosti a ekonomičnosti chovu 2, ale také naprosto
nepřijatelné s ohledem na trend zvyšování ochrany zvířat
s ohledem na fyziologické, biologické a sociologické
potřeby zvířat a na celosvětově přijímané závěry, že
objem živočišné produkce má být z důvodu přispívání ke
klimatickým změnám naopak snižován.
Přijímání některých opatření v této novele je ničím
nepodloženo
a
pouhé
proklamace
zvyšování
hospodářského užitku u některých bodů jsou v rozporu
jak s dlouhodobými strategiemi EU, tak i s rozsáhlými
vědeckými studiemi. Důvodová zpráva v některých
částech zcela nedostatečně vysvětluje potřebu realizace
změn pouze s odkazem na „dvacetileté zkušenosti
chovatelů“, aniž by bylo jakkoliv konkretizováno, jakých
chovatelů se toto tvrzení týká či uveden zdroj těchto
tvrzení. V některých částech vyhlášky pak dochází k
nevyužití potenciálu dosažení přijatelné míry ochrany
zvířat pouze s odkazem na neurčitou možnost, že někdy
v budoucnu bude tato problematika harmonizována na
půdě Evropské unie, což by v žádném případě nemělo

1 Výzkum - Vliv welfare na zdraví hospodářských zvířat - | ČTPZ. Česká technologická platforma pro zemědělství [online]. Copyright © Copyright [cit. 11.12.2020]. Dostupné z:

https://www.ctpz.cz/vyzkum/vliv-welfare-na-zdravi-hospodarskych-zvirat-860
2
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sloužit jako argument pro nezvyšování míry ochrany
zvířat.
K jednotlivým návrhům se blíže zaobíráme níže.

3
4

K § 2 odst. 1 písm. k)

Neakceptováno.

Odůvodnění:
Projednávaná novela zužuje minimální standardy pro
ochranu telat (tj. skotu ve věku do 6 měsíců) a odstraňuje
požadavek, aby se telata do věku 1 týdne a telata s
neúplně zhojeným pupkem přemisťovala z hospodářství,
v němž se narodila, jen v mimořádných případech. Dále
odstraňuje požadavek, aby při přemisťování telat a jejich
přepravě na trh byla zajištěna opatření k ochraně jejich
zdraví a pohody.
Oficiálním důvodem vypuštění těchto ustanovení má být
nařízení Rady Evropské unie 3, které zakazuje
přemisťování telat mladších deseti dnů. Nařízení se
ovšem vztahuje pouze na přemisťování na vzdálenost
100 km2 a více, přemisťování novorozených telat do
vzdálenosti 99,9 km2 ovšem bude možné.
Výzkumy dokazují 4, že jakákoli manipulace, oddělení
telete od matky, přesun odstavených telat z individuálního
ustájení do skupiny nebo pobyt v novém prostředí
vyvolává u telete stres. Opakující se stresové stavy
negativně ovlivňují fyziologickou kondici zvířat, způsobují
průjmová a jiná onemocnění a snižují jejich celkovou
odolnost.
Vypuštění tohoto ustanovení, které zaručuje, že telata
do věku jednoho týdne a telata s neúplně zhojeným
pupkem budou přemísťována z hospodářství, v němž
se narodila, jen v mimořádných případech, tak ve

Z odůvodnění k vyhlášce citujeme: „Vyhláška
o minimálních
standardech
pro
ochranu
hospodářských zvířat neimplementuje nařízení
o ochraně zvířat během přepravy.“
Podmínky přepravy zvířat jsou nad rámec
zmocnění, které je pro vyhlášku o minimálních
standardech pro ochranu hospodářských zvířat
upraveno v zákoně na ochranu zvířat.
Do odůvodnění bylo doplněno:
Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu
hospodářských zvířat nemá za cíl upravovat
ochranu zvířat při přepravě, kterou již upravuje
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 Rady (ES)
č. 1255/97. Cílem novely vyhlášky o minimálních
standardech pro ochranu hospodářských zvířat
nemůže být ani aplikace přísnějších ustanovení,
než stanoví uvedené nařízení.
Ve Směrnici Rady 2008/119/ES ze dne
18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální
požadavky pro ochranu telat, v platném znění, není
uvedený požadavek upraven.
Vypuštěním tohoto ustanovení rozhodně nedochází

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 Rady (ES) č. 1255/97
Bøe, K.E., Færevik G. Grouping and social preferences in calves, heifers and cows. Applied Animal Behaviour Science. 2003; 80 (3): 175-190. Srov. Ing. Gabriela Malá, PhD. - Aktuální
problémy s welfare u telat, dostupné zde: Výzkum - Aktuální pro blémy s welfare u telat - | ČTPZ (ctpz.cz)
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skutečnosti snižuje současný standard welfare zvířat
v ČR.
Rovněž nevidíme jakýkoliv legitimní důvod vypuštění
požadavku, aby při přemisťování telat byla zajištěna
opatření k ochraně zdraví a pohody. Jedná se opět o
zcela bezdůvodné snižování současného standardu
ochrany zvířat, což je plně v rozporu s aktuálním
společenským i právním trendem.
Návrh: zcela ponechat současný § 2, odst. 1, písm. k)
telata do věku jednoho týdne a telata s neúplně
zhojeným
pupkem
se
smí
přemísťovat
z
hospodářství, v němž se narodila, jen v mimořádných
případech; při přemísťování telat a jejich přepravě na
trh je nezbytné zajistit opatření k ochraně jejich zdraví
a pohody.

ke snížení standardu ochrany zvířat, v tomto
případě telat, ale jedná se o nadbytečný artefakt
z minulé právní úpravy. Vypuštění znamená právní
„vyčištění“ stávající úpravy, neboť samotná ochrana
telat při přepravě je dána přímo Nařízením 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 Rady (ES) č. 1255/97.

K § 5 písm. d)

Neakceptováno.

Odůvodnění:
Novela ruší povinnost chovatele koní, oslů či jejich
kříženců (dále též jen „koně“) zajistit na pastvině v případě
celoročního pastevního chovu přístřešek, pokud koně
nemají přímý přístup do stájí.
Přístřešek slouží k ochraně zvířat před nepříznivými
klimatickými vlivy (přímé sluneční záření, studený vítr) či
obtěžováním ze strany hmyzu. Důvodová zpráva
vyškrtnutí povinnosti zajištění přístřešku vysvětluje
několika argumenty. Zaprvé nedostatečným stanovením
parametrů přístřešků a jejich povinnosti pouze pro
celoroční pobyt na pastvě, což vedlo k obcházení daného
ustanovení a složitosti jeho vymáhání.
Skutečnost, že jsou tyto požadavky (jež byly
předkladatelem
očividně
špatně
legislativně
ukotveny) obcházeny ze strany recipientů právních
norem, by v žádném případě neměla implikovat

Problematika celoročního pobytu zvířat na pastvě
a vybavení pastvin přístřešky byla velmi pečlivě
zvažována a diskutována s předními českými
odborníky na chov koní.
Tito odborníci se shodují, že v našich klimatických
podmínkách i celoročně koně odchovávaní na
pastvě nemají problém se přizpůsobit. Koně žijí na
různých kontinentech v nejrůznějších klimatických
podmínkách. Ať už se jedná o podmínky
subtropické, nebo tropické – Austrálie, Argentina,
Střední východ, Afrika, nebo vysloveně chladné –
Kanada, sever USA, Rusko. Koně v průběhu roku
přizpůsobují svou tepelnou bilanci a tím
i termoregulaci jednak srstí, potem, dýcháním
a chováním. Kůň jako zvíře z Euroasijských stepí je
přizpůsobeno ve volné přírodě se vyrovnat
termoregulací teplotám -30 °C až 30 °C (Mongolsko
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potřebu tato ustanovení odstranit, nýbrž potřebu
zajistit jejich formulaci dostatečně jasně a určitě, aby
je nebylo možné obcházet. Odstraněním ustanovení,
která byla obcházena, nedojde ke zvýšení ochrany
koní, ale naopak je tím vyjádřena naprostá rezignace
předkladatele na jejich ochranu.
Dále důvodová zpráva poznamenává současný trend
chovu zvířat akcentující volné ustájení, současně s tím ale
poznamenává, že zvířata v případě jiné možnosti ochrany
před nepříznivými klimatickými jevy využívají tyto jiné
možnosti.
Důvodová zpráva dále předpokládá, že výše uvedené,
což bylo v praxi obtížně aplikované, bude dostatečně
aplikovaným pouhým obecným ustanovením § 12a odst.
4 zákona na ochranu zvířat: „Hospodářským zvířatům,
která nejsou chována v budovách, se poskytuje
přiměřená ochrana před nepříznivými povětrnostními
podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich zdraví.“
Pokud ovšem budeme vycházet z textu důvodové
zprávy, která připouští, že byla tato opatření
obcházena i při jejich detailnějším vymezení, je zcela
zjevné, že nelze zajistit dostatečnou ochranu koní
pouze na základě ještě obecnějšího zákonného
zmocnění.

v zimě i –40 °C, zebry v Africe až + 50 °C).
Optimální teplota pro koně je 7 – 8 °C.
Středoevropské klima pro koně celoročně chované
na pastvě nepředstavuje problém.
To ale neznamená, že by klimatické podmínky
neměly na koně vliv. Zkušenosti ukazují, že vedro
a slunce působí na četná plemena koní
psychologicky záporně, chlad a déšť zase naopak
dokonce kladně. Déšť, zima, sníh, hmyz nejsou
většinou pro koně bez přístřešku nepřekonatelným
problémem. Problémem může být dlouhodobé
působení přímého slunce v letních měsících bez
možnosti „úkrytu“ do stínu. Proto je velmi důležité
zabezpečit koním přístup ke zdroji vody a zajistit jim
stín na pastvinách, např. vzrostlými stromy,
plachtovím a podobně.
Je důležité si uvědomit, že koně, stejně jako jiná
hospodářská zvířata, se v rámci svých základních
přirozených
životních
instinktů
brání
být
v uzavřených prostorách, protože chtějí mít přehled
o možných predátorech. V tom jim přístřešky brání,
a proto si raději nachází místa v pastevním areálu,
která jim přirozeně vyhovují k zabezpečení svých
životních potřeb. Pokud takovými místy pastevní
areál nedisponuje, je potřeba je vytvořit. To však
Návrh: ponechat a specifikovat v § 5, písm. d) „a v neznamená vybudovat striktně přístřešek, ale
případě
dlouhodobého
pastevního
odchovu naopak je lepší využít přirozeného rázu pastviny
přístřešek, specifikovaný v příloze 3., pokud koně a podpořit jej například výsadbou stromů a jinými
možnostmi. Zajištění určité míry ochrany koní na
nemají přímý přístup do stájí,“
pastvinách pomocí vzrostlé vegetace znamená pro
chované koně úkryt před sluncem a zároveň také
dostatečné umožnění uspokojení základních
etologických potřeb koní.
Vzhledem k výše uvedenému lze jedině
konstatovat, že nelze striktně stanovit pravidla, kdy

33

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBYTJR5H5)

musí být bezpodmínečně přístřešek na pastvině
nebo ve výběhu pro koně používán. Je i obtížné
jasně stanovit jeho parametry (rozměry, typ,
umístění, počet apod.), a to i z toho důvodu, že jeho
účinnost lze úspěšně nahradit vzrostlými stromy či
obdobnou vegetací. Řešením není ani stanovit tuto
povinnost pro všechny případy pobytu koně ve
venkovním prostředí.
Pro posouzení, zda dochází k týrání zvířat či nikoliv,
by měly postačovat obecnější ustanovení právních
předpisů upravující ochranu zvířat proti týrání
a kompetentnost orgánů vykonávajících dozor nad
ochranou zvířat.
K § 12

Neakceptováno.

Odůvodnění:
V návrhu dochází ke snížení minimálních ploch určených
pro chov běžců, jakož i k zobecnění způsobu jejich určení.
Tento návrh kromě samotného tvrzení o ekonomickém a
prostorovém zatížení chovů zcela postrádá jakékoliv
podložené vědecké odůvodnění zohledňující a
vysvětlující dopad této změny na welfare a pohodu zvířat.
Jinými slovy řečeno, současný standard a míra welfare
zvířat jsou zcela automaticky upozaděny a jediným
odůvodněním této změny je potřeba zvýšit ekonomický
benefit chovatelů, aniž by bylo vědeckými studiemi či
odborníky doloženo, jaký dopad bude mít změna na
pohodu a zdraví zvířat.
Jediným zdrojem tvrzení, že současné rozměry výběhů
jsou nadhodnocené, má být nespecifikovaná „dvacetiletá
zkušenosti chovatelů“ bez uvedení informace, kdo mají
být tito chovatelé, díky čemuž se jedná o neověřitelné
tvrzení, které by rozhodně nemělo být hlavní podkladem

Důrazně se ohrazujeme proti uvedenému tvrzení,
které mj. uvádí, že „současný standard a míra
welfare zvířat jsou zcela automaticky upozaděny
a jediným odůvodněním této změny je potřeba
zvýšit ekonomický benefit chovatelů, aniž by bylo
vědeckými studiemi či odborníky doloženo, jaký
dopad bude mít změna na pohodu a zdraví zvířat.“
Bez dalšího lze uvést, že autor připomínky nemá
bohužel informace o historii a vývoji chovu běžců,
jejich etologii, fyziologii těchto zvířat a s tím
souvisejícím správným nastavením podmínek
chovu tak, aby byly řádně nastaveny podmínky
welfare, které reflektují současné poznatky
vycházející z praxe a dalších podkladů.
Dovolíme si tedy další vysvětlení, které bylo
doplněno také do odůvodnění vyhlášky.
Při zakládání farmových chovů běžců v České
republice v roce 1993 se vycházelo ze znalostí
etologie chovaných běžců a jejich chování ve volné
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pro změnu legislativních pravidel chovu zvířat a snížení
současné úrovně welfare zvířat.
Snaha o zabezpečení welfare zvířat by měla být snahou
prioritní, a každý zásah do ní by měl být přesvědčivě a
proporcionálně podložen a vyargumentován. Pouhá
snaha (navíc nijak odborně nepodložena) o dosažení
ekonomického zisku nemůže převážit zájmům ochrany
zvířat.
Návrh: ponechání dosavadního ustanovení § 12
s alespoň ponecháním stávajících minimálních ploch
určených pro chov běžců.
§ 12:
(1) Minimální standardy ochrany faremně chovaných
běžců, zejména druhů pštros dvouprstý (Struthio
camelus), nandu pampový (Rhea americana) a emu
hnědý
(Dromaius
novaehollandiae)
stanoví
následující podmínky
a) oplocení hospodářství je minimálně 180 cm
vysoké, v rozích zaoblené, dostatečně silné a
bezpečné, aby v případě nárazu nedocházelo k
poranění běžců. Farma musí být zabezpečena proti
vnikání větších druhů volně žijících zvířat nebo
toulavých psů,
b) minimální velikost výběhu pro 3 dospělé pštrosy je
1000 m2, na každého dalšího dospělého jedince navíc
800 m2; nejkratší strana výběhu nesmí být kratší než
10 m a minimálně jedna strana musí dosahovat délky
100 m,
c) minimální velikost výběhu pro 3 dospělé nandu
nebo emu je 500 m2, na každého dalšího dospělého
jedince navíc 250 m2; nejkratší strana výběhu nesmí
být kratší než 7 m a minimálně jedna strana musí
dosahovat délky 70 m,
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přírodě. Chovy byly koncipovány jako chov ve
výbězích, které sloužily zároveň jako pastva
s příkrmem krmné směsi. Při stanovení původních
rozměrů nebyly zkušenosti s farmovým chovem
těchto zvířat, v té době nebyly žádné zkušenosti ani
s jejich chovem, ustájením, krmením, plemenitbou,
líhnutím
a
odchovem
kuřat,
zdravotní
problematikou v chovech, porážením s prodejem
masa a kůží, neexistovaly žádné informace,
literatura, nebyla k tomu žádná legislativa.
Aby se zabránilo určité živelnosti v chovu běžců
a nežádoucí plemenitbě, byl v roce 1997 založen
Český svaz chovatelů pštrosů (ČSCHP), jehož
hlavním cílem byla a stále je podpora a zajištění
podmínek pro chov, rozmnožování, šlechtění
a další odbornou činnost v ČR chovaných plemen
běžců včetně spolupráce se zahraničím.
Došlo také k legislativním změnám a běžci byli
uznáni za hospodářské zvíře.
Z těchto chovatelů se během následujících let stali
uznávaní odborníci nejen u nás, ale i v zahraničí.
Jejich erudovanost je založena na každodenní práci
v chovech, sledování a pozorování zvířat
a evidování poznatků z chovů. Své znalosti
předávají kontinuálně na odborných seminářích,
přednáškách a jsou zdrojem informací i pro
vědeckou obec.
K návrhu na úpravu § 12 vyhlášky o minimálních
standardech pro ochranu hospodářských zvířat
došlo po pečivém zvážení a konzultacích s řadou
předních chovatelů běžců. Z jejich více než dvaceti
sedmiletých zkušeností s chovem těchto zvířat
v našich podmínkách vycházely jejich připomínky
a náměty,
které
byly
pečlivě
zváženy
a konzultovány, a poté zpracovány do navrhované
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d) v jednom výběhu může být chována pouze jedna
chovná skupina, tj. 1 chovný samec a 1 až 5 chovných
samic. Zabrání se tak fyzickému kontaktu mezi
jednotlivými chovnými skupinami, v některých
případech je nezbytná i vizuální bariéra.
(2) Minimální výška přístřešku pro dospělé pštrosy je
3 m. Minimální šířka dveří a průchodů je 150 cm.
Stěny uzavírají přístřešek ze tří stran a uzavírací
systém v něm umožňuje oddělení samce. Minimální
plocha pro pštrosy je 10 m2 na 1 dospělý kus, pro
mláďata se od vylíhnutí do 6 měsíců věku zvětšuje
postupně od 0,25 m2 do 2 m2 na 1 kus, minimální
celková plocha kotce pro tuto kategorii je 30 m2
(3) Minimální výška přístřešku pro dospělé nandu a
emu je 2,5 m. Minimální šířka dveří a průchodů je 150
cm. Stěny uzavírají přístřešek ze tří stran a uzavírací
systém v něm umožňuje oddělení samce. Plocha má
pro nandu a emu dosahovat minimálně 5 m2 na 1
dospělý kus, pro mláďata se od vylíhnutí do 6 měsíců
věku zvětšuje postupně od 0,25 m2 do 2 m2 na 1 kus,
minimální celková plocha kotce pro tuto kategorii je
20 m2. Maximální počet ve skupině mladých běžců je
40 jedinců.
(4) Individuálně smí být držen pštros, nandu a emu jen
po dobu nezbytnou při nemoci, poranění nebo v době
agresivního chování. Při tom mu musí být umožněno
vidět a slyšet ostatní ptáky v chovu.

podoby s maximálním důrazem na zabezpečení
welfare chovaných zvířat, což je pro chovatele
prioritou.
Cílem je tedy přejít ze stávajícího znění vyhlášky
nastaveného pro běžce nedomestikovaných druhů
zvířat chovaných v zajetí na podmínky pro chov
zvířat plně domestikovaných.
Pro úplnost dodáváme, že tyto druhy běžců jsou
především plodožraví a semenožraví ptáci.
V chovech je zdrojem jejich obživy krmivo
poskytnuté chovatelem, nikoliv pastva ve výběhu
(pouze do 10 %) jako je tomu u savců, kteří jsou
schopni
výběhy
spásat,
nebo u
zvířat
nedomestikovaných. Výběhy běžci využívají
především pro uspokojení tělesného pohybu,
zdržují se v hloučcích a u krmišť, kde je jim
předkládáno krmivo. Rozsáhlý výběh by mohli
využít k reflexní reakci na hrozící nebezpečí,
nicméně i to je řešeno v § 12 odst. 1 písmeno a)
vyhlášky.

K § 13a

Neakceptováno.

Odůvodnění:
Zásadně nesouhlasíme s tvrzením, že „Jak uvádí
§ 13a nově stanovuje minimální standardy pro ochranu sám předkladatel, tato jednání v současné době
králíků pro zařízení, ve kterých je chováno více než 100 nejsou zahájena a neexistují ani náznaky toho, že
kusů dospělých králíků.
by měla být v dohledné době zahájena.“
Odůvodnění uvádí pravý opak, když na stranách 14
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Důvodová zpráva správně odkazuje na přijatá stanoviska
Úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), jedním z hlavních
závěrů, které EFSA přijal je poukázání na problematiku
omezení pohybu a omezení možnosti projevů
přirozeného chování (především sociálního chování) a
zajištění odpočinku.
Hlavní doporučení vyplývající ze stanovisek EFSA je
zvětšení velikosti klecí a přidání prvků umožňujících jejich
účelnější využití a varování před vysokými zdravotními
riziky, jež pro králíky představuje chov na podestýlce ve
srovnání s chovem v klecích, zejména kvůli kokcidióze a
výskytu parazitů.
I s ohledem na výše nastíněná rizika novela dle
našeho názoru nedostatečně stanovila pravidla pro
chov králíků zejména s ohledem na jejich vágnost a
související nemožnost jejich kontroly.
Nejsou zde stanoveny minimální limity ploch k jejich
chovu; prvky, které umožňují účelnější využívání
klecí (plošiny); a ani vhodné podestýlky k eliminaci
zdravotních rizik (resp. není zakázáno chovat králíky
na drátěném pletivu).
Hlas zvířat zásadně nesouhlasí s tvrzením
předkladatele, že je v souvislosti se zvýšením welfare
těchto zvířat potřeba vyčkat, zda budou zahájena
jednání na půdě Evropské unie, aby nedošlo ke
zbytečným investicím zemědělců. Jak uvádí sám
předkladatel, tato jednání v současné době nejsou
zahájena a neexistují ani náznaky toho, že by měla být
v dohledné době zahájena.
Obdobná argumentace by v konečném důsledku
mohla být použita v jakékoliv oblasti ochrany zvířat,
spotřebitelů, veřejného zdraví atd. a jako taková by
neměla představovat překážku dalšího pokroku v
oblasti zvyšování welfare zvířat (stejně jako tomu
před několika týdny nebylo v případě zákazu
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a 15 popisuje aktivity EU v této oblasti a výslovně
uvádí, že oblast chovu králíků s ohledem na
požadavky na ochranu zvířat během chovu i během
usmrcování je v EU vysoce aktuálním tématem.
Dále je uvedeno, že lze očekávat projednání této
problematiky v různých výborech a tlak nevládních
organizací na ošetření této problematiky (již
několikrát na programu Stálého veterinárního
výboru SCoPAFF v roce 2020).
Není jasné, z čeho připomínkové místo své mylné
tvrzení dovozuje. Zřejmě došlo k záměně Rady
Evropy a Evropské rady, a tedy k nepochopení
odůvodnění.
Připomínáme, že Rada Evropy a Evropská rada
(orgán EU) jsou 2 zcela odlišné instituce.
Skutečnost, že se touto materií nebude dále
zabývat Rada Evropy, nemá na činnost Evropské
unie žádný vliv.
Připomínkové místo uvádí, že „Nadto nutné zmínit,
že doba k implementace směrnic EU je vždy
přinejmenším 2 roky, a proto (se zohledněním délky
legislativního procesu v obdobných případech na
půdě EU) nelze očekávat, že by v této oblasti bylo
nutné přijímat jakékoliv další změny v rámci
několika dalších let.“ K tomu uvádíme, že
návratnost investic do nových technologií je
podstatně delší než 2 roky, a proto nelze s takovým
argumentem souhlasit.
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klecových chovů nosnic a zákazy drezúry divokých
zvířat v cirkusech, kde je také možnost úpravy na
půdě Evropské unie).
Nadto nutné zmínit, že doba k implementace směrnic EU
je vždy přinejmenším 2 roky, a proto (se zohledněním
délky legislativního procesu v obdobných případech na
půdě EU) nelze očekávat, že by v této oblasti bylo nutné
přijímat jakékoliv další změny v rámci několika dalších let.
Ačkoliv je tedy odkazováno na stanoviska EFSA,
jejich závěry nejsou v návrhu vyhlášky náležitě
zohledněny, ačkoliv zde je prostor pro jejich realizaci.
Návrh: stanovení konkrétních minimálních hodnot k jejich
chovu podle stanovisek EFSA a stanovení zákazu chovat
králíky na drátěném pletivu
K § 1a písm. d), k § 2 odst. 7 písm. a) a b)

Neakceptováno.

Odůvodnění:
Ustanovení § 1a písm. d) návrhu vyhlášky zavádí pojem
automatický dojící systém.
V souvislosti s tímto návrh předpokládá umožnění
navýšení počtu ustájených zvířat až o 20 % oproti počtu
lehacích boxů pro stáje s plně řízeným pohybem krav s
automatickým dojícím systémem, kde je objemné krmivo
podáváno do nasycení podle vlastní potřeby zvířete.
Překračováním kapacity stáje o 20 % oproti počtu
lehacích boxů může bez přiměřeného a nepřetržitého
dohledu docházet k značnému narušení welfare a zdraví
zvířat, neboť nelze zajistit, že překročování této kapacity
nebude v rámci maximalizace zisku vyšší a nebude tak
docházet ke hromadění se zvířat v jednotlivých částech
automatického dojícího systému.
Jako připomínkové místo navrhujeme zavést na místech,
kde jsou tímto způsobem chována zvířata, povinné

Úprava obsažená ve vyhlášce musí být v souladu
se zákonným zmocněním. Zmocnění k vydání
vyhlášky se nevztahuje na možnost zavedení
kamerového systému.
Zavedení kamerového systému nemůže být
provedeno vyhláškou, tedy předpisem nižší právní
síly.
Tato vyhláška se nevztahuje na přepravu
a porážení zvířat. Požadavky na zavedení
kamerového systému při přepravě a porážení ve
vztahu k této vyhlášce nejsou relevantní.
Připomínkové místo argumentuje povinnými
kamerovými systémy v kasinech, ke kterým mají
přístupy celní orgány. K tomu uvádíme, že
i v případě kasin je tato povinnost stanovena
zákonem, nikoliv prováděcím právním předpisem.
Jedná se o § 72 zákona č. 186/2016 Sb.,
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kamerové systémy, jež budou monitorovat množství
zvířat v oběhu automatického dojícího systému a ve
stájích, ke kterým bude mít nepřetržitý online přístup
příslušná Krajská veterinární správa (obdobným
způsobem, jako jsou zavedeny např. povinné kamerové
záznamy v kasinech, ke kterým mají přístupy celní
orgány).
Tuto změnu pak navrhujeme zavést i v dalších
chovech a (i s přihlédnutím k aktuálním kauzám týrání
zvířat na jatkách) zejména u jatečních zvířat při jejich
transportu, porážkách i následném zpracování. V
souvislosti s tímto bodem si dovolujeme zdvořile
požádat předkladatele o konkrétní a detailní vyjádření
v této souvislosti.
Návrh: Navrhujeme zavést povinné kamerové
systému prostor automatického dojícího systému, ke
kterým bude mít nepřetržitý přístup příslušná krajská
veterinární správa

HOME 4 PETS, z. s.

Bez vyjádření.

Společnost pro vědu o

Bez vyjádření.
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o hazardních hrách.
Ani tento zákon ale neupravuje to, co požaduje
připomínkové místo, tedy nepřetržitý online přístup
kontrolního orgánu. V ustanovení § 72 odst. 7 tento
zákon uvádí: „Celnímu úřadu musí být umožněn
přístup do prostor, kde je umístěno monitorovací
zařízení. Provozovatel má povinnost zpřístupnit
celnímu úřadu záznamy pořízené monitorovacím
zařízením, a to i mimo prostor herny nebo kasina.“
Hlas zvířat, z. s., Platforma pro udržitelný rozvoj
a etiku, z. s., PLICKA & PARTNERS, advokátní
kancelář, s.r.o. předložili obdobnou připomínku již
v roce
2018
v rámci
meziresortního
připomínkového řízení k novele zákona na ochranu
zvířat. Tato připomínka nebyla akceptována.
Ministerstvo zemědělství zastává v této věci
konzistentní názor. Z vypořádání k novele zákona
na ochranu zvířat citujeme:
„Dozor na jatkách standardně vykonávají jak
pracovníci zaměstnavatele, tak kontrolní orgány.
Kontrolní postupy na jatkách jsou nastaveny
nařízením Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září
2009 o ochraně zvířat při usmrcování, uvedeny
v příručkách správných postupů a pro jatky od
stanovené velikosti musí být určen pracovník pro
správné zacházení se zvířaty. Kontrolu pak
provádějí dozorové orgány, v tomto případě Státní
veterinární správa.
Možnosti sledování pracovníků a prostor
kamerovými systémy mají nastavená přísná
pravidla a limity jinými předpisy, včetně souvislosti
s GDPR.“
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laboratorních zvířatech
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.

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.
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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.

Český svaz zpracovatelů
masa

Bez vyjádření.

RABBIT Trhový Štěpánov,
a.s.

1. K § 13a odst. 1 - zásadní připomínka
Vypustit původní ustanovení písm. b).
Odůvodnění: Jde o nadbytečné ustanovení zákona.

Neakceptováno.
Nově se jedná o § 13.

Nelze akceptovat nahrazení ustanovení ve znění:
Zařadit v odst. 1 písm. b) „musí mít trvalý přístup „ležet v uvolněné pozici s protaženými pánevními
k vodě a krmivu s výjimkou kojených králíčat“.
končetinami“ ustanovením ve znění: „musí mít
trvalý přístup k vodě a krmivu s výjimkou kojených
Odůvodnění:
Vzhledem
k vytvoření
vhodných králíčat“.
podmínek chovu je nutný přístup králíků k vodě a Nelze akceptovat odůvodnění, že se jedná
krmivu. V případě králíčat se uplatňuje regulované o nadbytečné ustanovení. Je to naopak velmi
kojení.
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zásadní ustanovení determinující do určité míry
rozměry chovného prostoru zvířat.
Povinnost zajistit zvířatům krmení a napájení plyne
již ze zákona na ochranu zvířat.
Písm.
b)
vychází
z původního
návrhu
doporučení Rady Evropy; EFSA zpráva (str. 64 a
65) uvádí, že králíci odpočívají 12 - 18 hodin denně,
tedy značnou část dne. Zaujímají buď přikrčenou
pozici vleže, když jsou ve střehu, nebo když jsou
v klidu a mají možnost, odpočívají tak, že natáhnou
v plné délce zadní nohy. Někdy také leží na boku.
Zvířata, kterým není umožněno zaujmout
odpočinkovou pozici, mohou trpět fyzickým
diskomfortem.
Ležení s protaženými pánevními končetinami je
pro králíky přirozený způsob odpočinku
a takovýto odpočinek by jim měl být umožněn,
viz např. § 12a odst. 1 zákona, kdy: „ustájení musí
umožnit hospodářským zvířatům bez obtíží uléhat,
odpočívat, vstávat a pečovat o povrch svého těla
a vidět na ostatní zvířata. Prostor pro ležení musí
být pohodlný, čistý a s řádným odtokem tekutých
odpadů a nesmí působit nepříznivě na hospodářská
zvířata.“
Velikost ustájení (klece) znamená značné omezení
pohybu pro zvíře a omezení aktivit, které může zvíře
provádět. Odpočinek v přirozené poloze by měl být
umožněn všem chovaným zvířatům (ať už
hospodářským či zájmovým). Rozporované
ustanovení tedy nevidíme nadbytečným.
2. K § 13a odst. 2 - zásadní připomínka
Akceptováno částečně.
Vypustit poslední větu: „Je-li králíkům poskytováno
období stmívání, musí trvat nejméně 30 minut.“
Nově se jedná o § 13.
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Odůvodnění: Králík je nočním zvířetem, světelný Věta: „Je-li králíkům poskytováno období stmívání,
režim je nastaven technologiemi. Není žádné musí trvat nejméně 30 minut.“ byla nahrazena
opodstatnění stanovovat délku stmívání.
větou: „V rámci světelného režimu je králíkům
poskytováno období stmívání.“
3. K § 13a odst. 3 - zásadní připomínka
Je nutná úprava textu vzhledem k systému chovu
následovně:
„U systému ustájení s pevnou podlahou chovatel
zajistí vhodný materiál, zejména slámu, seno,
dřevěné klacíky, který jim umožní zaměstnávat
žvýkací svaly a obrušovat zuby. V případě roštových
podlah chovatel zajistí dřevěné klacíky nebo jiný
vhodný materiál, který jim umožní zaměstnávat
žvýkací svaly a obrušovat zuby, s výjimkou králíků od
odstavu do výkrmu.“.
Odůvodnění: Králíci ve výkrmu si nepotřebují
obrušovat zuby, protože ve výkrmu jsou zhruba 75 až
80 dní. V případě roštových podklad nelze využívat
podestýlkový materiál jako seno, sláma, který by
ucpal rošty a zapříčinil nefunkčnost technologie.

Akceptováno částečně.
Nově se jedná o § 13.
Věta: „Chovatel musí zajistit, aby králíci měli
k dispozici vhodný materiál, zejména slámu, seno,
dřevěné klacíky, který jim umožní zaměstnávat
žvýkací svaly a obrušovat zuby.“ byla nahrazena
takto: „U systému ustájení s pevnou podlahou nebo
u podestýlkových boxů chovatel zajistí vhodný
materiál, zejména slámu, seno, dřevěné klacíky,
které
umožní
snížení
agresivity
králíků
a obrušování jejich zubů. V případě roštového
ustájení chovatel zajistí dřevěné klacíky nebo jiný
vhodný materiál, který nezapříčiní nefunkčnost
technologie.“
Nebyla akceptována část „s výjimkou králíků od
odstavu do výkrmu“.
Přední odborníci na chov králíků jednoznačně
podtrhují význam okusu pro udržení zdravého
chrupu králíků (obrušování zubů) a dále významně
snižují agresivitu králíků chovaných skupinově.
Chovateli ustanovení dává možnost volby, jaký
materiál pro okus zvolí i s ohledem na technologii
ustájení králíků (zejména, nebo). To znamená, že
v případě roštového ustájení může chovatel použít
pouze dřevěné klacíky, které na rozdíl od sena
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a slámy nebudou ucpávat rošty a nebudou příčinou
nefunkčnosti ustájovacích technologií.
EFSA zpráva na str. 70 uvádí: Žvýkání a hryzání je
součástí normálního repertoáru chování králíka.
Nicméně když králíci žvýkají části klece, je to
považováno za chování abnormální či chování
přesměrované na abnormální objekt. Žvýkání klece
je více běžné u mladších laboratorních králíků než
u starších (srovnáváno stáří 2 měsíce a 6 měsíců)
a je tedy tím pádem běžnější u rostoucích králíků
než u chovných zvířat.
EFSA již ve své zprávě z roku 2005 popisuje
nedostatek materiálu ke hryzání jako hlavní
nebezpečí pro vznik abnormálního chování.
U laboratorních králíků bylo seno efektivnější
k redukci abnormálního chování, ale dřevěné
klacíky byly dle výsledků některých studií stále ještě
dostatečně účinné, aby způsobily signifikantní
pokles v abnormálním chování u individuálně
ustájených králíků.
Výčet není striktní, u jednotlivých technologií lze
použít jednu z možností, nebo jiný vhodný materiál.
4. K § 13a odst. 6 - zásadní připomínka
Akceptováno.
Vypustit písmeno a) být chovány v párech nebo ve
skupinách a mít příležitost k sociálním interakcím v Nově se jedná o § 13.
rámci odpovídajícího ustájení.
Ustanovení § 13 odst. 6 písm. a) bylo vypuštěno.
Odůvodnění: Nelze, aby byli dospělí králíci chování
v párech nebo dva kusy samic, protože by to vedlo Ustanovení § 13 odst. 6 nově zní: „Samice králíků
k likvidaci mladých kojících králíků a k vzniku stresu. s mláďaty musí mít zrakový nebo sluchový
a čichový kontakt s příslušníky téhož druhu.“
V písm. b vypustit slovo „alespoň“.
b) mít alespoň zrakový nebo sluchový a čichový
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kontakt s příslušníky téhož druhu.
5. K § 13a odst. 8 - zásadní připomínka
Akceptováno jinak
Vypustit druhou větu: „Kotce musí mít určitou plochu
pokrytou vhodnou podestýlkou.“.
Nově se jedná o § 13.
Odůvodnění: Nelze uplatnit u chovu s roštovou
podlahou. U roštových podlah lze využít podložky,
které mohou být součástí technologie. Tyto podložky
eliminují otlaky a zajištují propad trusu do hnojné
koncovky, tedy zlepšují čistotu prostředí, zabraňují
koprofagii u králíků a tím zabraňují vzniku průjmů a
úhynům králíků.
6. K § 13a odst. 10
Úprava účinnosti vyhlášky, tak aby nedocházelo
k retrospektivnímu působení, tedy navrhované znění
je:
„Ustanovení odstavců 1 a 5 se vztahují na nově
budovaná, rekonstruovaná nebo poprvé do provozu
uváděná zařízení pro chov králíků od 1. 1. 2023.“

Ustanovení odst. 8 zní takto:
Jateční králíci, kteří ještě nedospěli, nesmí být
ustájeni individuálně. Systém ustájení s pevnou
podlahou nebo podestýlkové boxy musí mít určitou
plochu pokrytou vhodnou podestýlkou. V případě
roštového ustájení králíků musí být klece vybaveny
perforovanou plastovou podlahou, nebo v části
podlahy plastovou platformou.
Akceptováno.
Nově se jedná o § 13.

Ustanovení odst. 10 zní:
„Ustanovení odstavců 2 až 4 a 6 až 9 se vztahují
na všechna zařízení pro chov králíků od 1. 1.
2023. Ustanovení odstavců 1 a 5 se vztahují na
Odůvodnění: U starých staveb je nutné nechat všechna zařízení pro chov králíků od 1. 1. 2030.“
doběhnout technologie, jinak vzniknou finanční
náklady na úpravu technologií a tím požadavek
chovatelů na národní rozpočet na odškodnění
z důvodu zavádění nových povinností, které
nevyplývají z legislativy EU.

7. Článek III Účinnost - zásadní připomínka
Akceptováno.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021,
s výjimkou ustanovení § 5a odst. 2 písm. d) a § 13a, Ustanovení o účinnosti bylo změněno takto:
které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.
„Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července
2021.“
Dále viz předchozí připomínka.
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8. Obecná část - zásadní připomínka
Nová právní úprava, která bude platná jenom v České
republice, bude mít vliv na chovatele králíků a to
zejména v případě, když by byli chovatelé nuceni
současné technologie měnit. Zásadně nesouhlasíme,
aby se pravidla vztahovala na všechna zařízení. Je
nutné, aby se právní úprava týkala jenom nově
budovaných, případně rekonstruovaných zařízení pro
chov králíků od 1. ledna 2023. Jde tedy o nastavení
stejné účinnosti jako v případě koní, oslů a jejich
kříženců chovaných jako hospodářská zvířata, která
se vztahuje pouze na nově budované stáje nebo
poprvé do provozu uváděné stáje, tak aby nebyli
chovatelé nuceni měnit projekt v průběhu stavby.

Akceptováno částečně.

9. Zvláštní část - zásadní připomínka
Žádáme vypustit část:
„V příspěvku Současný stav chovů a produkce
králičího masa v ČR ze sborníku Nové směry v
intenzivních a zájmových chovech králíků – XI.
celostátní seminář 16. 11. 2011 (Ing. Zdeněk
Jandejsek, CSc., Generální ředitel Rabbit a.s. Trhový
Štěpánov) je uvedeno: „Pro prodej králičího masa
byly kritické roky, konec roku 2008, kde cena

Akceptováno.

Předkladatel se rozhodl pro prodloužení doby
adekvátně tak, aby u starých staveb nebylo nutno
do roku 2030 měnit technologie, ale zároveň, aby
s tím chovatel při svých plánech na přestavby
a rekonstrukce mohl počítat. Rok 2030 není tak
přísný jako předkladatelem původně navržený rok
2023 a každý chovatel tedy bude mít dostatečný
čas se na změnu připravit a zařadit si ji do svých
plánů. Po připomínce předkladatel ustupuje
i z povinnosti
okamžité
platnosti
ostatních
ustanovení (kromě odstavců 1 a 5), přestože se
domnívá, že již nyní chovatelé podmínky v nich
určené jsou bez problémů schopni splnit, a to proto,
Odůvodnění: Podmínky, které jsou stanovované aby i zde dal chovatelům čas se na změnu připravit.
novelou vyhlášky, se musí týkat pouze nově
budovaných stájí nebo poprvé do provozu uváděných
stájí, tak aby nebyli chovatelé nuceni měnit projekt v
průběhu stavby. V opačném případě je nutné počítat
s tím, že budou chovatelé požadovat uhradit finanční
náklady spojené s plněním stanovených podmínek
domácí legislativou, která stanovuje nové podmínky.
V EU neexistují právní předpisy, které by specificky
určovaly životní podmínky králíků.
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zmrazených králíků klesla až na 2,60 Euro/kg, tj.:
61,88 Kč/kg. Odbyt byl minimální a došlo k navýšení
zásob. Cenově i v objemu odbytu mražených králíků
byl i rok 2009 velmi nepříznivý. K oživení cen i odbytu
dochází koncem roku 2010 a v průběhu roku 2011.
Odbyt je v posledních měsících směřován zejména
do obchodních sítí, oživuje se prodej v Belgii a na
Slovensku a rostou poptávky do východní Evropy,
zvláště do Ruska (Moskva, Petrohrad). Je další
předpoklad odbytu, jelikož chovy v západní Evropě
nerostou, ale naopak poklesem cen, kdy bylo část
chovů uzavřeno. Pokud poroste poptávka po
mraženém mase z východu a přiblíží se ceně
chlazeného zboží, lze očekávat postupný růst
poptávky, a tím i zvýšenou potřebu živých
zvířat.“
Na celostátním semináři „Nové směry v intensivních
a zájmových chovech králíků“, který se konal 28. 11.
2019, největší producent králičího masa v ČR zmínil
výstavbu dvou dalších farem pro 2 – 2,5 000 králíků a
navýšení počtu turnusů v chovech za rok.“
Odůvodnění: Jde o individuální údaje z roku 2009,
2010, 2011, které na základě časového posunu se
mohly změnit.
Zásadně nesouhlasíme s citací
vystoupení do odůvodnění novely vyhlášky.
Upravit původní text:
„Navrhujeme do vyhlášky tedy nové ustanovení
§ 13a, které upravuje alespoň základní minimální
standardy pro ochranu králíků chovaných jako zvířata
hospodářská.
Plnění
těchto
elementárních
požadavků by nemělo bude mít negativní efekt vliv na
chov králíků v ČR a v některých případech může
vyžadovat nevyžaduje změnu technologií.

47

Akceptováno jinak.
Uvedená věta je citací vyjádření veterinární správy.
Citaci nelze měnit. Z tohoto důvodu byla uvedená
věta vypuštěna.
Do odůvodnění vyhlášky bylo na jiném místě textu
doplněno: Změna podmínek pro chov králíků bude
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mít vliv na chovatele, kteří v současné době chovají
Odůvodnění: Změna podmínek bude mít vliv na králíky na území České republiky. U některých
chovatele, kteří v současné době chovají králíky na chovatelů bude nutná úprava technologií.
území České republiky. U některých chovatelů bude
nutná úprava resp. změna technologií, tudíž bude mít
právní úprava vliv na chov králíků.
Český svaz chovatelů –
Ústřední registrátor

Bez vyjádření.

Ústřední odborná komise
chovatelů králíků

Bez vyjádření.

Standardová komise

Bez vyjádření.

V Praze dne 5. března 2021
Vypracovala: JUDr. Martina Žnivová
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