Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 2

Rozeslána dne 7. ledna 2009

Cena Kč 49,–

O B S A H:
3. V y h lá š k a o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
4. V y h lá š k a o ochraně zvířat při přepravě
5. V y h lá š k a o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
6. N ález Ústavního soudu ze dne 14. října 2008 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské
komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
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Částka 2

3
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2008
o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání
(3) Obsahem odborného kurzu je problematika
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1
k provedení § 26 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochrany zvířat proti týrání, zejména
ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 312/
a) ustanovení zákona a prováděcích právních před/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
pisů k němu vydaných,
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah odborného
kurzu pro získání odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti týrání, požadavky
na školicí pracoviště, složení zkušební komise, průběh
zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany
zvířat proti týrání a vzor osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat proti
týrání.
§2
Odborná příprava a získání osvědčení
o odborné způsobilosti k výkonu dozoru
na úseku ochrany zvířat proti týrání
(1) Odborný kurz organizuje vysoká škola s akreditovaným studijním programem v oblasti veterinárního lékařství (dále jen „školicí pracoviště“). Seznam
školicích pracovišť se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Odborný kurz se uskutečňuje v rozsahu 35 výukových hodin teoretické výuky. Délka výukové hodiny je 45 minut.

b) předpisy Evropských společenství1) a mezinárodní
smlouvy Rady Evropy na úseku ochrany zvířat
proti týrání2),
c) vybrané části jiných právních předpisů ve vztahu
k ochraně zvířat a k výkonu dozoru v chovech
a nad pokusy, ve vztahu ke správnímu trestání
a skutkovým podstatám trestných činů týkajících
se týrání zvířat, stanovené v příloze č. 1 k této vyhlášce,
d) principy právního systému České republiky,
Ústava a Listina základních práv a svobod, druhy
právních předpisů, publikace právních předpisů,
vysvětlení základních právních pojmů,
e) metodika provádění kontrol na úseku ochrany zvířat proti týrání, zpracování informací a dat v programu ochrany zvířat, informační systémy Státní
veterinární správy ČR,
f) historický vývoj na úseku ochrany zvířat proti týrání, etický a ekonomický význam ochrany zvířat
proti týrání.
(4) Na závěr odborného kurzu se k ověření získaných odborných znalostí provádí zkouška formou
písemného testu, případně též ústní zkoušky. Písemný
test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou
správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné
složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent

1

) Například nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně
plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1040/2003 ze dne 11. června 2003, kterým se
mění nařízení (ES) č. 1255/97, pokud jde o použití míst zastávek, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004
o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES)
č. 1255/97.

2

) Protokol týkající se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské
dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na straně druhé, č. 200/1998 Sb.
Evropská dohoda o ochraně zvířat v zájmovém chovu, č. 19/2000 Sb. m. s.
Evropská dohoda o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě, č. 20/2000 Sb. m. s.
Evropská dohoda o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely, č. 21/2000 Sb. m. s.
Evropská dohoda o ochraně jatečných zvířat, č. 114/2003 Sb. m. s.
Evropská dohoda o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, č. 116/2003 Sb. m. s.
Protokol o změně Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely, č. 118/2006 Sb. m. s.
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z celkového počtu bodů. V případě, že účastník nedosáhne 80 procent bodů, ale dosáhne více než 60 procent
bodů, je ihned pozván k ústní zkoušce před zkušební
komisi, která podle poznatků o jeho odborných znalostech rozhodne, zda mu bude osvědčení o odborné
způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat
proti týrání vydáno. O výsledku ústní zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Rozhodnutí je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen zkušební komise má 1 hlas. Výsledek zkoušky se hodnotí
uspěl nebo neuspěl.
(5) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise
složená z odborníků veterinární správy, Ministerstva
zemědělství a školicího pracoviště. Předsedou zkušební
komise je vždy zaměstnanec Ministerstva zemědělství.
Členové zkušební komise musí mít kvalifikaci podle
§ 26 odst. 1 zákona, nebo odbornou praxi v oblasti
ochrany zvířat a péče o jejich pohodu v orgánech
ochrany zvířat uvedených ve větě první minimálně po
dobu 3 let.
(6) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení členů zkušební komise, datum
a místo konání zkoušky, identifikační údaje účastníků
odborného kurzu a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.

Strana 19

(7) Účastníkovi odborného kurzu, který u zkoušky uspěl, vydá Ministerstvo zemědělství osvědčení
o odborné způsobilosti k výkonu dozoru na úseku
ochrany zvířat proti týrání. Vzor osvědčení o odborné
způsobilosti k výkonu dozoru na úseku ochrany zvířat
proti týrání je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(8) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky
neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději
do 3 měsíců od neúspěšného pokusu zkoušku složit.
Účastník odborného kurzu může opakovat zkoušku,
aniž by před ní znovu absolvoval odborný kurz, pouze
jednou, a to nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu
zkoušku složit. Pro opakovanou zkoušku platí odstavce 4 až 7 obdobně.
(9) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky
neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději
do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že
u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou
znovu odborný kurz.
§3
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2009 Sb.

Částka 2

Sbírka zákonů č. 3 / 2009

Strana 21

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 3/2009 Sb.
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4
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2008
o ochraně zvířat při přepravě
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29
odst. 1 k provedení § 8b odst. 4 a 7 a § 8e odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve
znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb.
a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§1
Tato vyhláška v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropských společenství1) stanoví
a) školení a způsob potvrzení o absolvování školení
zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska,
b) obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních
vozidel, a to jak pro obecný kurz vztahující se na
přepravu všech druhů zvířat, tak pro specializovaný kurz vztahující se pouze na přepravu některých druhů zvířat, požadavky na vybavení školicího pracoviště, kvalifikaci lektorů, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení, podmínky a způsob
vydávání osvědčení ve formě průkazu a jeho vzor,
c) velikost prostor pro přepravu zvířat.
ČÁST DRUHÁ
OCHRANA ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ,
NA KTEROU SE VZTAHUJE
PŘÍMO POUŽITELNÝ PŘEDPIS
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
§2
Školení pro zaměstnance dopravce
nebo pro zaměstnance provozovatele
sběrného nebo shromažďovacího střediska
Dopravce nebo provozovatel sběrného nebo shro-

mažďovacího střediska vydá zaměstnanci, který provádí manipulaci se zvířaty, po absolvování školení,
které stanoví přímo použitelný předpis Evropských
společenství upravující ochranu zvířat během přepravy
a souvisejících činností2) potvrzení o absolvování školení. Vzor potvrzení o absolvování školení je uveden
v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§3
Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti
pro řidiče a průvodce silničních vozidel
(1) Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel (dále jen
„odborný kurz“) se uskutečňuje ve školicích pracovištích, která mají odborné a technické předpoklady pro
zajištění výuky. Školicí pracoviště provozuje osoba,
která má udělenu akreditaci uživatelského zařízení3)
Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“).
(2) Odborný kurz se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukových hodin
praktického cvičení. Délka výukové hodiny je 45 minut.
(3) Obsahem odborného kurzu jsou vedle požadavků vymezených přímo použitelným předpisem
Evropských společenství upravujícím ochranu zvířat
během přepravy a souvisejících činností4) dále
a) základní právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, veterinární podmínky přepravy podle jiných právních předpisů5),
b) příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat,
c) zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika
a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty,
d) zásady čistění a desinfekce dopravních prostředků.
(4) Na závěr odborného kurzu se k ověření získaných znalostí provádí zkouška formou praktické

1

) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně
směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

2

) Přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

3

) § 15 odst. 2 zákona.

4

) Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1/2005.

5

) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
pozdějších předpisů, vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění
a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních
kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu
a tranzitu zvířat ze třetích zemí.
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zkoušky, písemného testu, případně též ústní zkoušky.
Při praktické zkoušce účastník musí prokázat znalost
zásad šetrného nakládání se zvířaty, techniky a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty. O výsledku
praktické zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise tak,
že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem.
Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně
80 procent z celkového počtu bodů. V případě, že
účastník nedosáhne 80 procent bodů, ale dosáhne více
než 60 procent bodů, je ihned pozván k ústní zkoušce
před zkušební komisi, která podle poznatků o jeho
znalostech rozhodne, zda mu bude osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel vydáno.
O výsledku ústní zkoušky rozhoduje zkušební komise
hlasováním. Rozhodnutí je přijímáno nadpoloviční
většinou hlasů. Každý člen zkušební komise má 1 hlas.
Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.
(5) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise
složená z odborníků veterinární správy, ministerstva
a školicího pracoviště. Předsedou zkušební komise je
vždy zaměstnanec ministerstva. Lektoři a členové zkušební komise musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1
zákona nebo osvědčení o kvalifikaci dopravce získané
tímto kurzem nebo praxi v činnosti v orgánech ochrany zvířat uvedených ve větě první minimálně po dobu
3 let.

Účastník odborného kurzu může opakovat zkoušku,
aniž by před ní znovu absolvoval odborný kurz, pouze
jednou, a to nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu
zkoušku složit. Pro opakovanou zkoušku platí odstavce 4 až 7 obdobně.
(9) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky
neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději do
3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že
u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou
znovu odborný kurz.

ČÁST TŘETÍ
OCHRANA ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ,
NA KTEROU SE NEVZTAHUJE
PŘÍMO POUŽITELNÝ PŘEDPIS
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
§4
Velikost prostor pro přepravu zvířat
Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou
činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství, jsou
uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(6) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno, popřípadě jména, příjmení členů zkušební komise, datum
a místo konání zkoušky, seznam účastníků odborného
kurzu a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují
všichni členové zkušební komise.
(7) Účastníkovi odborného kurzu, který u zkoušky uspěl, vydá ministerstvo osvědčení stanovené přímo
použitelným předpisem Evropských společenství6)
a osvědčení ve formě průkazu. Vzor osvědčení ve formě
průkazu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(8) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky
neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději do
3 měsíců od neúspěšného pokusu zkoušku složit.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§5
Vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, se zrušuje.

§6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

6

) Příloha III kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 4/2009 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 4/2009 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 4/2009 Sb.
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5
VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2008
o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29
odst. 1 k provedení § 7a odst. 7 zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona
č. 312/2008 Sb., (dále jen „zákon“):
ČÁST PRVNÍ

c)

PŘEDMĚT ÚPRAVY

d)

§1
Tato vyhláška stanoví vzor žádosti o schválení
řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení a žádosti
o schválení řádu ochrany zvířat při chovu, obsah poučení osob o ochraně zvířat při veřejném vystoupení,
náležitosti řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení
a řádu ochrany zvířat při chovu, a podmínky chovu psů
a koček, pokud se jedná o chovná zvířata.

e)

ČÁST DRUHÁ
OCHRANA ZVÍŘAT
PŘI VEŘEJNÉM VYSTOUPENÍ ZVÍŘAT

f)

§2
Žádost o schválení řádu ochrany zvířat
při veřejném vystoupení zvířat

g)

Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při
veřejném vystoupení zvířat je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce.
§3
Náležitosti řádu ochrany zvířat
při veřejném vystoupení zvířat
Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení zvířat
obsahuje
a) název, který musí obsahovat slova „Řád ochrany
zvířat při veřejném vystoupení“ a dále z něj musí
být zřejmé, kterého druhu zvířat se řád ochrany
zvířat při veřejném vystoupení týká, který pořadatel a jakou činnost se zvířaty provádí,
b) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
a místo trvalého pobytu pořadatele, popřípadě též
adresu pro doručování, není-li shodná s místem
trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu; jméno,
popřípadě jména, příjmení, identifikační číslo,
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h)

i)
j)

k)

bylo-li přiděleno, a místo podnikání pořadatele,
jde-li o podnikající fyzickou osobu; název nebo
obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a adresu sídla pořadatele, jde-li o právnickou
osobu,
účel řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení
zvířat,
druh, popřípadě předpokládaný počet, pohlaví
a věkovou kategorii zvířat, která se veřejného vystoupení zvířat účastní, omezení pro jednotlivé
druhy, plemena nebo věkové kategorie zvířat ve
vztahu k prováděné činnosti, zejména omezení
účasti kojících samic a samic ve druhé polovině
březosti,
způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se zvířaty při veřejném vystoupení; popis jednotlivých výkonů
nebo triků a prostředí, v němž jsou prováděny,
včetně způsobu ochrany používaných zvířat proti
utrpení a způsobu zabezpečení zvířat proti úniku,
popis použitého zařízení, vybavení, pomůcek pro
manipulaci, předvádění nebo jinou prováděnou
činnost se zvířaty,
popis prostor, ve kterých se veřejné vystoupení
provádí, a zabezpečení proti zranění zvířat; v případě, že veřejné vystoupení trvá déle než jeden
den, popis prostor pro ustájení zvířat, jejich velikost a vybavení, způsob a četnost krmení a napájení, nároky na zabezpečení potřebných krmiv,
vody a jejich nezbytné zásoby,
způsob zabezpečení pohody a ochrany zvířat při
přemístění nebo přepravě na veřejná vystoupení,
druh a rozměry přepravního zařízení a jeho vybavení; popis používaných zařízení a vybavení
pro nakládání a vykládání zvířat, pokud nejsou
stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem1),
způsob zabezpečení první pomoci a veterinární
péče,
způsob poučení osob, které se aktivně zúčastňují
veřejného vystoupení zvířat, ve vztahu k ochraně
zvířat a jejich pohodě,
podmínky a skutečnosti, za kterých je pořadatel
oprávněn průběh konání veřejného vystoupení
zvířat až do provedení nápravy zastavit, nebo vy-

) Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně
směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.
Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě.
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loučit osobu, která stanovené podmínky porušila,
a její zvíře vyřadit z veřejného vystoupení zvířat,
l) platnost řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení,
m) podpis žadatele,
n) datum schválení, podpis zaměstnance Ministerstva
zemědělství a otisk úředního razítka Ministerstva
zemědělství.
§4
Obsah poučení osob, které se aktivně zúčastňují
veřejného vystoupení zvířat, o ochraně zvířat
při veřejném vystoupení
Pořadatel poučí osoby, které se aktivně zúčastňují
veřejného vystoupení zvířat, o
a) klidném a rozhodném zacházení se zvířaty, aby
zvířata měla zabezpečenou pohodu, nebyla drážděna nebo týrána a bylo minimalizováno riziko
jejich poranění,
b) zákazu přístupu nepovolaných osob, které nebyly
pověřeny manipulací se zvířaty, do prostor, kde je
pečováno o zvířata nebo kde je vyhrazen prostor
pro veřejné vystoupení,
c) nutnosti přistupovat k nemocnému nebo poraněnému zvířeti vždy se zvýšenou opatrností a věnovat mu zvláštní péči, nutnosti věnovat zvláštní pozornost přístupu ke zvířatům, která se projevují
jako nebezpečná, a nutnosti zajištění přítomnosti
dalších osob při zacházení s nimi,
d) nutnosti zajistit při provádění úkonů odborně
způsobilou osobou2), např. veterinárních zákroků,
na místě, kde se zákrok provádí, potřebný počet
dalších poučených osob k poskytnutí případné
součinnosti, pokud se nejedná o naléhavý zákrok
sloužící bezprostředně k záchraně života a zdraví
zvířete,
e) použití vhodných prostředků k fixaci zvířete při
manipulaci s neklidnými zvířaty nebo o podání
zklidňujícího preparátu veterinárním lékařem,
f) zvýšené pozornosti ke zvířatům a jejich ochraně
před utrpením v situacích doprovázených hlukem
nebo jinými negativními podněty, o nutnosti zohlednit skutečnost, že zvířata obvykle přicházejí
do dosud nepoznaného prostředí, z různých skupin, nejsou na sebe navyklá, nebo mohou projevit
obranné reakce,
g) opatřeních v případě vzniku mimořádných situací,
zejména v případě úniku zvířete mimo vyhrazené
prostory nebo požáru, a povinnostech sloužících
k předcházení těmto situacím.
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ČÁST TŘETÍ
OCHRANA ZVÍŘAT PŘI CHOVU
§5
Žádost o schválení řádu ochrany zvířat při chovu
Vzor žádosti o schválení řádu ochrany zvířat při
chovu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§6
Náležitosti řádu ochrany zvířat při chovu
(1) Řád ochrany zvířat při chovu obsahuje
a) název, který musí obsahovat slova „Řád ochrany
zvířat při chovu“ a dále z něj musí být zřejmé,
kterého druhu zvířat se řád ochrany zvířat při
chovu týká a který chovatel chov zvířat provádí,
b) u sdružení právnických nebo fyzických osob,
které se zabývá chovem zvířat, nebo u podnikatele,
který se v rámci podnikatelské činnosti zabývá
chovem zvířat, jméno, popřípadě jména, příjmení,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a místo podnikání, jde-li o podnikající fyzickou osobu; název
nebo obchodní firmu, identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, a adresu sídla, jde-li o právnickou
osobu,
c) účel a cíle řádu ochrany zvířat při chovu ve vztahu
k ochraně zvířat a zajištění jejich pohody,
d) druh a předpokládaný počet chovaných zvířat,
e) základní biologickou charakteristiku, známé fyziologické a etologické nároky daného druhu zvířat, podmínky pro chovná zvířata, zejména zajištění péče o samice v říji, o samice březí a o samice
a mláďata po narození,
f) popis objektů, zařízení a vybavení pro chov daného druhu zvířat a péče o ně, popřípadě charakteristiku nebo popis chovatelských technologií zajišťujících uvedené podmínky, u zvířat v zájmových chovech doporučené systémy a základní vybavení pro péči o zvířata a jejich pohodu,
g) stanovené zákroky spojené s ochranou daného
druhu zvířat, zajištění jejich zdraví a pohody, zásady sledování dědičnosti zdraví a sledovaných genetických znaků,
h) povolené způsoby usmrcení zvířete nebo zákrok
k regulaci populace, je-li to nezbytné,
i) podmínky pro ochranu daného druhu zvířat a jejich pohody při přepravě, popis způsobu a stanovených zařízení pro přepravu s vymezením prostor pro daný druh zvířat, pokud nejsou stanoveny
zákonem nebo jiným právním předpisem1),
j) platnost řádu ochrany zvířat při chovu,
k) podpis žadatele,

) § 59 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění
zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb.
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l) datum schválení, podpis zaměstnance Ministerstva
zemědělství a otisk úředního razítka Ministerstva
zemědělství.
(2) Řád ochrany zvířat při chovu se zpravidla
v průběhu pětiletého období reviduje a upravuje podle
aktuálních vědeckých poznatků, praktických zkušeností nebo doporučení mezinárodních chovatelských
organizací a mezinárodních organizací na ochranu zvířat.
§7
Podmínky chovu psů a koček
(1) Sdružení právnických nebo fyzických osob,
která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou
jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při
chovu psů dodržovat tyto podmínky:
a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u
1. malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky
ode dne ukončeného 14. měsíce věku až do
dne ukončeného 8. roku věku u fen, ode dne
ukončeného 14. měsíce až neomezeně u psů,
2. velkých plemen nad 50 cm kohoutkové výšky
ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne
ukončeného 8. roku u fen, ode dne ukončeného
17. měsíce až neomezeně u psů,
b) u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního
lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez
nadměrných rizik,
c) umělou inseminaci může provést pouze osoba odborně způsobilá3),
d) fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
e) maximální počet vrhů u chovné feny je 3 za období
24 měsíců, včetně vrhů, kdy fena porodí pouze
jedno štěně, ideální počet je jeden vrh ročně,
f) minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

Částka 2

(2) Sdružení právnických nebo fyzických osob,
která se zabývají chovem zvířat, a chovatelé, kteří jsou
jejich členy, nebo podnikatelé, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, musí při
chovu koček dodržovat tyto podmínky:
a) reprodukce chovných zvířat je přípustná u koček
ode dne ukončeného 1. roku věku do dne ukončeného 9. roku věku, u kocourů ode dne ukončeného 1. roku věku až neomezeně; ve výjimečných
případech je možné krytí ode dne ukončeného
9. měsíce věku, a to pouze na základě potvrzení
veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku
říje s dobrozdáním o celkovém zdravotním stavu
a tělesné vyspělosti konkrétního zvířete,
b) u koček, které ukončily 9. rok věku, je zabřeznutí
možné pouze na základě potvrzení veterinárního
lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez
nadměrných rizik,
c) maximální počet vrhů chovné kočky je 3 za období
24 měsíců, včetně vrhů, kdy kočka porodí pouze
jedno kotě,
d) kočka smí kojit pouze takový počet koťat, který
odpovídá její zdravotní kondici, podle posouzení
veterinárním lékařem, ostatním životaschopným
koťatům musí chovatel zajistit náhradní výživu,
e) minimální věk pro odběr koťat od kočky je 84 dnů.

ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§8
Vyhláška č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při
chovu, veřejném vystoupení nebo svodu, se zrušuje.

§9
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

3

) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů
(plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravy zdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná, Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76,
Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky
po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově.
Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 207. V písemném styku vždy uvádějte
IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava
Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

