
	

	

II. 
 

Návrh  
 

VYHLÁŠKA 

 
ze dne ……… 2018 

 
o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny 

 
 

Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 29c odst. 6 zákona 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (dále jen „zákon“), ve znění zákona 
č. 255/2017 Sb.: 

 
§ 1 

 
Předmět úpravy 

 
Tato vyhláška upravuje podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování 

kompenzačního příspěvku1) chovatelům, kteří v rámci podnikatelské činnosti provozují chov 
zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 2019 (dále jen „žadatel“).  

 
 

§ 2 
 

Způsob poskytování kompenzačního příspěvku 
 

(1) Žádost o poskytnutí kompenzačního příspěvku chovateli, který v rámci 
podnikatelské činnosti provozuje chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí do 31. ledna 
2019, podle § 29c odst. 3 a 4 zákona (dále jen „žádost“) podává ministerstvu žadatel. 

 
(2) Žádost se podává na formuláři, jehož vzor uveřejní ministerstvo na svých 

webových stránkách. 
 
(3) Žádost, kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem, obsahuje 

a) adresu místa nebo míst, kde žadatel provozoval chov zvířat pro kožešiny,  
b) druhy zvířat chovaných žadatelem výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin, 
c) datum ukončení chovu zvířat pro kožešiny žadatelem, 
d) prohlášení, zda žadatel žádá o  

1. kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty první zákona, 
2. kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 věty druhé zákona, a nebo 
3. kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 4 zákona, 

e) celkovou výši kompenzačního příspěvku požadovanou žadatelem, výši jednotlivých 
kompenzačních příspěvků požadovaných žadatelem a odůvodnění jejich výše, 

f) bankovní spojení žadatele. 
 
(4) Přílohou žádosti podle odstavce 3 písm. d) bodu 1, 2 nebo 3 je 

a) doklad o předmětu činnosti žadatele,  
b) vyjádření vydané krajskou veterinární správou potvrzující, že byl u žadatele přede dnem 

nabytí účinnosti zákona č. 255/2017 Sb. proveden výkon dozoru podle § 22 odst. 1  

																																																													
1)	§	29c	odst.	2	zákona.		
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písm. a) zákona, při kterém bylo ověřeno nebo zjištěno, že žadatel provozuje chov zvířat  
pro kožešiny, 

c) doklad vydaný krajskou veterinární správou potvrzující, že žadatel oznámil krajské 
veterinární správě ukončení podnikatelské činnosti podle § 5 odst. 2 veterinárního 
zákona2), s uvedením data ukončení podnikatelské činnosti v oblasti chovu zvířat pro 
kožešiny, 

d) přiznání k dani z příjmů žadatele za posledních 5 let přede dnem podání žádosti.  
 
(5) Přílohou žádosti podle odstavce 3 písm. d) bodu 1 je 

a) odůvodněné čestné prohlášení žadatele o tom, že by se ukončením chovu zvířat pro 
kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních 
závazků vzniklých nejpozději 30. června 2016 v účelné souvislosti s provozem chovu 
zvířat pro kožešiny,  

b) potvrzení věřitele závazku vzniklého v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro 
kožešiny, že žadatel řádně splácí po celou dobu trvání smlouvy, 

c) posudek vypracovaný soudním znalcem v oboru ekonomika obsahující  
1. celkovou výši dlouhodobých finančních závazků žadatele vzniklých nejpozději 

30. června 2016 v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, které 
nebyly uhrazeny ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny, s uvedením důvodu 
neuhrazení těchto závazků, 

2. seznam, popis a výši jednotlivých závazků uvedených v bodu 1 a kopie dokumentů, na 
jejichž základě vznikly tyto závazky,  

3. tržní hodnotu majetku využívaného v souvislosti s chovem ke dni ukončení chovu 
zvířat pro kožešiny, 

d) odůvodnění účelnosti jednotlivých závazků uvedených v písmeni c) bodu 2.  
 
(6) Přílohou žádosti podle odstavce 3 písm. d) bodu 2 je 

a) potvrzení věřitele závazku vzniklého v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro 
kožešiny, že žadatel řádně splácí po celou dobu trvání smlouvy, 

b) posudek vypracovaný soudním znalcem v oboru ekonomika obsahující  
1. celkovou výši dlouhodobých finančních závazků žadatele vzniklých 

po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 255/2017 Sb., 
v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, které nebyly uhrazeny  
ke dni ukončení chovu zvířat pro kožešiny, s uvedením důvodu neuhrazení těchto 
závazků, 

2. seznam, popis a výši jednotlivých závazků uvedených v bodu 1 a kopie dokumentů, na 
jejichž základě vznikly tyto závazky,  

3. tržní hodnotu majetku využívaného v souvislosti s chovem ke dni ukončení chovu 
zvířat pro kožešiny, 

c) odůvodnění účelnosti jednotlivých závazků uvedených v písmeni b) bodu 2, 
d) odůvodnění, z jakého důvodu se jedná o případ hodný zvláštního zřetele.  
  
 (7) Přílohou žádosti podle odstavce 3 písm. d) bodu 3 je  
a) posudek vypracovaný soudním znalcem v oboru ekonomika obsahující průměrnou výši 

základu daně, daně a ročního čistého zisku z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za 
posledních 5 let, vypočítaného jako aritmetický průměr; přičemž za roční čistý zisk se 
považuje základ daně snížený o daň vypočtenou podle zákona o daních z příjmů3), 

b) vyjádření krajské veterinární správy, zda byla žadateli v posledních 3 letech přede dnem 
nabytí účinnosti zákona č. 255/2017 Sb. uložena sankce na úseku ochrany zvířat proti 
týrání, popřípadě za jaký skutek a v jaké výši.  

  
																																																													
2)  Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3)  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 3 

 
Lhůty pro podání žádosti a zánik žadatele 

 
(1) Žadatel je oprávněn podat žádost až po té, co oznámí krajské veterinární správě 

ukončení podnikatelské činnosti podle § 5 odst. 2 veterinárního zákona2) s uvedením 
konkrétního data. Žadatel je oprávněn oznámit krajské veterinární správě ukončení 
podnikatelské činnosti a podat žádost nejdříve 3 měsíce před faktickým ukončením chovu 
zvířat pro kožešiny.  

 
(2) Žadatel, který po ukončení chovu zvířat pro kožešiny, nezanikne, je povinen podat 

žádost nejpozději do 12 měsíců ode dne ukončení chovu zvířat pro kožešiny.  
 
(3) Žadatel, který se rozhodne po ukončení chovu zvířat pro kožešiny pro zánik bez 

právního nástupce, je povinen podat žádost před zrušením živnostenského oprávnění nebo 
před výmazem společnosti z obchodního rejstříku, nejpozději však do 12 měsíců ode dne 
ukončení chovu zvířat pro kožešiny.  

 
(4) Žadatel je oprávněn zrušit živnostenské oprávnění nebo požádat o výmaz 

společnosti z obchodního rejstříku až po nabytí právní moci rozhodnutí o poskytnutí 
kompenzačního příspěvku a po obdržení kompenzačního příspěvku. Tímto nejsou dotčeny 
povinnosti související se zánikem subjektu stanovené jinými právními předpisy.  

 
§ 4 

 
Rozsah poskytování kompenzačního příspěvku 

 
(1) Na poskytnutí kompenzačního příspěvku uvedeného v § 2 odstavci 3 písmeno d) 

bodu 3 není právní nárok. 
 
(2) Ministerstvo poskytne kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 3 zákona pouze 

žadateli, který by se ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal  
do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních závazků, a maximálně v částce, která 
se rovná součtu neuhrazených dlouhodobých finančních závazků žadatele souvisejících 
s provozem chovu zvířat pro kožešiny, které nebyly uhrazeny ke dni ukončení chovu zvířat 
pro kožešiny po odečtení tržní hodnoty majetku využívaného v souvislosti s chovem ke dni 
ukončení chovu zvířat pro kožešiny. Ministerstvo bude při stanovení výše kompenzačního 
příspěvku vycházet z údajů uvedených v žádosti podle § 2 a v přílohách žádosti.  

 
(3) Ministerstvo může kompenzační příspěvek chovateli podle § 29c odst. 4 zákona 

snížit, pokud byla žadateli v posledních 3 letech přede dnem nabytí účinnosti zákona 
č. 255/2017 Sb. uložena sankce na úseku ochrany zvířat proti týrání.  

 
(4) Kompenzační příspěvek se poskytuje v penězích, a to bezhotovostním převodem 

na bankovní účet žadatele.  
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§ 5 
 

Účinnost 
  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 
 
 
 

 
 

Ministr: 



 

 
 

III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů  
 
Návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“). Návrh 
vyhlášky se předkládá na základě novely zákona na ochranu zvířat, která byla provedena 
zákonem č. 255/2017 Sb., který nabyl účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy dnem 1. 10. 2017.  
  
Tato novela stanovila zákaz chovu a usmrcování kožešinových zvířat, a to od 1. 2. 2019. 
Ustanovení § 5 odst. 7 zákona na ochranu zvířat po novele uvádí: „Zakazuje se chov  
a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin.“ Ustanovení § 29c 
odst. 1 zákona na ochranu zvířat uvádí: „Provozuje-li chovatel ke dni nabytí účinnosti § 5 
odst. 7 tohoto zákona s vědomím krajské veterinární správy chov zvířat výhradně nebo 
převážně za účelem získání kožešin (dále jen „chov zvířat pro kožešiny“), ukončí jej 
v souladu s dosavadními předpisy do 31. 1. 2019.“.  
 
Dále novela zákona na ochranu zvířat upravuje oprávnění Ministerstva zemědělství 
poskytnout ze státního rozpočtu jednorázový finanční příspěvek ke zmírnění dopadů 
chovatelům, kteří v rámci podnikatelské činnosti provozují chov zvířat pro kožešiny a svou 
činnost ukončí v přechodném období podle § 29c odstavce 1 (dále jen „kompenzační 
příspěvek“). 
 
Novela zákona na ochranu zvířat ukládá v § 29c odst. 6 Ministerstvu zemědělství stanovit 
vyhláškou podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku.  
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR  
dne 16. 3. 2016 skupina poslanců (Robin Böhnisch, Jiří Koubek, Bohuslav Sobotka, Roman 
Sklenák, Miroslav Kalousek, Michal Kučera, Josef Novotný, Jan Chvojka, Jeroným Tejc, Petr 
Gazdík, František Adámek, Martin Komárek, Antonín Seďa, Lubomír Toufar, Zuzana Kailová, 
Jiří Petrů, Igor Jakubčík, Karel Rais, Miroslava Strnadlová, Markéta Wernerová, Jaroslav 
Foldyna, Pavel Holík, Stanislav Huml, Pavel Ploc, Roman Váňa, Pavel Havíř, Josef Hájek, 
Jiří Junek, Jiří Mihola, Jaroslav Holík, Jiří Dolejš, Jiří Valenta, Marek Černoch, František 
Vácha, Nina Nováková, Rom Kostřica, Markéta Pekarová Adamová, Herbert Pavera, 
Gabriela Pecková, Jitka Chalánková, Jan Farský, Lubomír Zaorálek, Milan Chovanec, 
Augustin Karel Andrle Sylor, Jiří Štětina, Bohuslav Chalupa, Jiří Zlatuška, Martin Kolovratník, 
Kristýna Zelienková, Václav Zemek).  

 
Návrh novely zákona na ochranu zvířat byl projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR jako sněmovní tisk 742. Návrh byl zaslán k vyjádření vládě. Vláda zaslala stanovisko 
12. 4. 2016. Stanovisko vlády bylo rozesláno poslancům 12. 4. 2016 jako tisk 742/1 
(neutrální). Vláda ve svém stanovisku kromě jiného uvedla: 
 
„3. Dvouletá doba na ukončení chovů v přechodném ustanovení obsaženém v čl. II bodu 1 
návrhu není podle názoru vlády v důvodové zprávě podložena odpovídajícími podklady 
a rozbory, které by vycházely z reálného ekonomického stavu kožešinových farem 
působících na území České republiky. Přitom odpovídající doba pro ukončení kožešinových 
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chovů, včetně stanovení dostatečné kompenzace dotčeným podnikatelům za zmařené 
investice, by měla být stanovena v návaznosti na objektivně provedenou ekonomickou 
rozvahu situace uvedeného segmentu trhu. 
 
4. Vláda dále upozorňuje na nevhodnou konstrukci přechodného ustanovení obsaženého 
v čl. II bodu 2 návrhu, neboť úpravu rozsahu a podmínek poskytování nenárokových 
kompenzací chovatelům nelze ponechat podzákonnému právnímu předpisu, nestanoví-li 
zákon nezbytná kritéria a meze pro takovou prováděcí normotvorbu; začlenění 
zmocňovacího ustanovení do přechodných ustanovení novely zákona zároveň odporuje 
ustáleným legislativně technickým zvyklostem. V této souvislosti vláda také připomíná, že 
pokud by předkladatelé předložili v souladu s § 86 odst. 4 zákona o jednacím řádu 
Poslanecké sněmovny i návrh prováděcího předpisu, mohla by být konformita navrženého 
zmocnění posouzena hlouběji a tato připomínka blíže konkretizována.“. 
 
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 
246/1992 Sb., dne 7. 6. 2017. Senát Parlamentu ČR projednával uvedený návrh jako senátní 
tisk č. 147. Senát návrh schválil dne 20. 7. 2017.  
 
Ve zmocňovacím ustanovení zákona na ochranu zvířat je uvedeno, že podrobnosti  
o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku stanoví Ministerstvo 
zemědělství vyhláškou, přičemž tato úprava nestanoví jasný a aplikovatelný způsob 
odškodňování chovatelů kožešinových zvířat. Tento problém se pak dále přenáší na 
připravovaný prováděcí právní předpis, který může jen obtížně problematické zákonné 
zmocnění naplnit. 
 
Ustanovení § 29c novelizovaného zákona na ochranu zvířat upravuje rozsah poskytování 
kompenzačního příspěvku tak limitujícím způsobem, že Ministerstvo zemědělství má zcela 
minimální možnost rozsah poskytování tohoto příspěvku ovlivnit. 
 
Ze zákona na ochranu zvířat plyne, že v úvahu přicházejí 3 různé varianty kompenzačního 
příspěvku:  
1. kompenzační příspěvek chovateli, který prokáže, že by se ukončením chovu zvířat pro 

kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních 
závazků vzniklých nejpozději 30. 6. 2016 v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro 
kožešiny, podle § 29c odst. 3 zákona na ochranu zvířat, 

2. kompenzační příspěvek chovateli, který prokáže, že by se ukončením chovu zvířat pro 
kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních 
závazků vzniklých po 30. 6. 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 255/2017 
Sb., v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, podle § 29c odst. 3 
zákona na ochranu zvířat, a nebo 

3. kompenzační příspěvek chovateli podle § 29c odst. 4 zákona na ochranu zvířat.  
 
Ke kompenzačnímu příspěvku podle bodů 1 a 2: 
 
Příspěvek podle § 29c odst. 3 zákona na ochranu zvířat (varianta 1 a 2) mohou získat pouze 
někteří chovatelé kožešinových zvířat. Jedná se pouze o chovatele, kteří mají dlouhodobé 
finanční závazky vzniklé v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny  
a zároveň prokáží, že by se ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostali 
do vážných obtíží s plněním těchto závazků. Chovatelé, kteří mají dlouhodobé finanční 
závazky vzniklé v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, ale jsou schopni 
je splácet (nedostanou se do vážných obtíží s plněním těchto závazků), nemají ze zákona na 
tento příspěvek nárok. 
 



 

3 
 

Další podmínkou pro úhradu dlouhodobých závazků je to, že se musí jednat o závazky, které 
jsou v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny. Nelze tedy požadovat 
kompenzační příspěvek ve vztahu ke všem dlouhodobým závazkům.  
 
Dalším limitujícím faktorem, který je obsažen v zákoně na ochranu zvířat, je datum vzniku 
dlouhodobého finančního závazku.  
 
Ze zákona na ochranu zvířat dále plyne, že Ministerstvo zemědělství nemůže poskytovat 
kompenzační příspěvek ani ve vztahu ke krátkodobým závazkům.  
 
Zákon na ochranu zvířat nevymezuje, co se rozumí dlouhodobým finančním závazkem. 
Analogicky je tedy nutno vycházet ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Podle § 19 odst. 8 tohoto zákona se pro účely tohoto zákona majetek  
a závazky člení na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobým se rozumí takový majetek  
a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního 
případu je delší než 1 rok, ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé. 
 
Při určování výše kompenzačního příspěvku má Ministerstvo zemědělství podle znění 
zákona na ochranu zvířat přihlédnout zejména k celkové výši neuhrazených závazků, jejich 
účelnosti a tržní hodnotě majetku využívaného v souvislosti s chovem. Novela zákona na 
ochranu zvířat blíže nestanoví, jakým způsobem má být k uvedeným faktorům přihlíženo.  
 
Lze dovodit, že pokud například bude mít chovatel kožešinových zvířat majetek využívaný 
v souvislosti s chovem o vyšší tržní hodnotě, nebude moci být považován za chovatele, který 
by se ukončením chovu zvířat pro kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží 
s plněním dlouhodobých závazků.  
 
Ke kompenzačnímu příspěvku podle bodu 3: 
 
O kompenzační příspěvek podle § 29c odst. 4 zákona na ochranu zvířat může požádat 
každý chovatel kožešinových zvířat. Na poskytnutí tohoto příspěvku ovšem není ze zákona 
nárok, viz slovo „může“ v § 29c odst. 4 zákona na ochranu zvířat.  
 
Rozsah poskytování tohoto příspěvku nemůže Ministerstvo zemědělství vyhláškou upravit, 
neboť je již stanoven zákonem. Výše tohoto příspěvku nesmí přesáhnout průměrnou výši 
ročního čistého zisku z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za posledních 5 let.  
 
Na základě výše uvedeného se lze domnívat, že většina chovatelů kožešinových zvířat 
dostane maximální kompenzaci pouze ve výši průměrné výše ročního čistého zisku 
z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za posledních 5 let.  
 
Zákon na ochranu zvířat neumožňuje uhradit celou majetkovou újmu, ke které dojde 
v důsledku státem nařízeného ukončení podnikání v oblasti kožešinových farem, ani ušlý 
zisk, ani náklady na likvidaci kožešinových farem a další náklady, které budou souviset 
s ukončením činnosti těchto farem.  
 
Dále zákon na ochranu zvířat neumožňuje uhradit v plné výši náklady, které byli chovatelé 
kožešinových zvířat nuceni vynaložit na zlepšení podmínek chovu kožešinových zvířat podle 
vyhlášky č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. 
Chovatelé kožešinových zvířat ve farmovém chovu museli všechny technologické systémy 
pro farmový chov kožešinových zvířat, které nedosahovaly parametry stanovené touto 
vyhláškou, vyřadit z užívání do 31. 12. 2013. 
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 

 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a jeho zmocňovacím ustanovením. 

 
Zákaz chovu kožešinových zvířat představuje v dané souvislosti zásadní obrat vůle 
zákonodárce. Taková zásadní změna právní úpravy sice není přímo vyloučena, existuje-li 
pro ni zásadní důvod (jakým je v tomto případě posun společností obecně uznávaných 
morálních a etických hodnot a z něj plynoucí silná společenská poptávka po zákazu 
kožešinových chovů), nelze ji ale učinit bez dalšího. Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 
5/01 ze dne 16. 10. 2001 uvádí, že „zasahování státu musí respektovat přiměřenou 
(spravedlivou) rovnováhu mezi požadavkem obecného zájmu společnosti a požadavkem na 
ochranu základních práv jednotlivce. To znamená, že musí existovat rozumný 
(opodstatněný) vztah proporcionality mezi použitými prostředky a sledovanými cíli.“.  
 
Z nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 38/04 ze dne 20. 6. 2006 pak vyplývá, že zákonodárce 
musí při změně právní regulace zohledňovat dosavadní právní stav a změny musí provádět 
citlivě a jen v míře nezbytné pro dosažení cíle regulace. Trvat na takovém chování 
zákonodárce je nutné, neboť se tím garantuje stabilita sféry svobodného jednání. Zákony 
vymezují základní strukturu, v jejímž rámci se realizují svobodné aktivity. Z příkazu 
respektovat legitimní očekávání vyplývající z dosavadní právní úpravy samozřejmě nelze 
dovodit zákaz změny právní úpravy. Jde jen o to, aby při rozhodování o volbě způsobu 
provedení změny zákonodárce k těmto očekáváním přihlížel a zohlednil, že adresáti norem 
své chování (a volbu mezi různými alternativami) po delší dobu přizpůsobovali požadavkům 
odlišného obsahu. 

 
V této souvislosti je nutné připomenout, že vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních 
standardech pro ochranu hospodářských zvířat, v § 13 zavedla minimální standardy pro 
ochranu kožešinových zvířat ve farmovém chovu. Vyhláška dále stanovila přechodné období 
do 31. 12. 2013, ve kterém musela být upravena technologie všech chovů kožešinových 
zvířat. Tyto změny si vyžádaly investiční náklady ve výši milionů Kč. 
 
Z uvedeného tak lze dovodit, že stát nejprve snížil zisky chovatelů tím, že je nutil investovat 
do větších a lepších klecí, tím snížil jejich zisk, a nyní se navrhuje od tohoto zisku odvodit 
kompenzaci chovatelům ve chvíli, kdy tuto činnost zakáže úplně, poté, co chovatelé 
investovali do své podnikatelské budoucnosti. 
 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 

 
Návrh vyhlášky je slučitelný s předpisy Evropské unie. 
 
Předložený návrh nezapracovává žádné předpisy Evropské unie.  
 
V rámci Evropské unie není stanoven zákaz chovu kožešinových zvířat.  
 
Evropská unie ve svých předpisech upravuje usmrcování kožešinových zvířat. Konkrétně se 
jedná o Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při 
usmrcování. Podle čl. 1 odst. 1 toto nařízení stanoví pravidla pro usmrcování zvířat 
chovaných nebo držených pro produkci potravin, vlny, kůže, kožešin nebo jiných produktů, 
jakož i pro usmrcování zvířat za účelem depopulace a pro související úkony. Toto nařízení 
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v čl. 2 písm. m) stanoví, že pro účely tohoto nařízení se kožešinovými zvířaty rozumí savci 
chovaní primárně k produkci kožešin, jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, nutrie a činčily.  
 
Návrh novely zákona na ochranu zvířat byl notifikován 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, číslo podání 
2016/0664/CZ - C00A2016/0664/CZ - C00A. K notifikaci 2016/0664/CZ - Zákon, kterým se 
mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - 
nebyly uplatněny žádné reakce Evropské komise ani členských států. Tříměsíční lhůta 
pozastavení prací skončila dne 17. 3. 2017.  
 
Také tato vyhláška bude notifikována Evropské komisi podle výše uvedené směrnice.  
 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou proporcionality a zákazem 
diskriminace). 
 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 
Podle právní úpravy platné do 1. 10. 2017 nebyl chov a usmrcování kožešinových zvířat 
v České republice zakázán. Do 31. ledna 2019 se jedná o legální podnikání, které je pod 
dozorem krajských veterinárních správ. Zákon na ochranu zvířat v ustanovení § 3 písm. d) 
uvádí, že hospodářským zvířetem je zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, 
kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména 
skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř 
a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek 
genetických modifikací nebo nových genetických kombinací. Do 1. 10. 2017 bylo podle § 5 
odst. 2 písm. a) zákona na ochranu zvířat důvodem k usmrcení také využití produktů zvířete 
chovaného nebo drženého pro produkci kožešin.  

 
Ustanovení § 5c zákona na ochranu zvířat upravuje usmrcování kožešinových zvířat a 
hlodavců. Zákon na ochranu zvířat upravuje také kurz odborné přípravy k získání osvědčení 
o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat. Tato ustanovení nebyla novelou zákona na 
ochranu zvířat dotčena.  
 
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve 
znění pozdějších předpisů, upravuje v § 13 minimální standardy pro ochranu kožešinových 
zvířat ve farmovém chovu. Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat 
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, upravuje v § 3 kurz odborné přípravy pro získání 
osvědčení o způsobilosti k usmrcování kožešinových zvířat.  
 
Nutnost změny právní úpravy v oblasti chovu kožešinových zvířat plyne z poslanecké novely 
zákona na ochranu zvířat a je blíže vysvětlena ve sněmovním tisku č. 742. Z tohoto 
sněmovního tisku citujeme pouze následující shrnutí: “Důvody potřebnosti změny 
současného stavu lze rozdělit do dvou hlavních skupin. První skupinou jsou závažné výhrady 
podstatné části odborné veřejnosti proti aktuálnímu stavu z hlediska welfare (životní pohody) 
zvířat chovaných na kožešiny, které jsou podpořené opakovaně zveřejňovanou audiovizuální 
dokumentací ze strany organizací na ochranu zvířat. Druhou skupinou jsou závažné etické 
otázky, které vzbuzuje usmrcování zvířat v případech, kdy pro to neexistuje důležitý lidský 
zájem.“. 
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5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením  
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty plynou z novely 
zákona na ochranu zvířat, na základě které je tato vyhláška vydávána.  

 
Z důvodové zprávy k poslaneckému návrhu zákona (sněmovní tisk č. 742) citujeme:  
 
„Podle souhrnné zprávy o chovu kožešinových zvířat v ČR, kterou v roce 2015 vypracovala 
Státní veterinární správa pro zemědělský výbor Poslanecké sněmovny, je v současné době 
v České republice registrováno pouhých 9 podnikatelských subjektů, které chovají zvířata za 
účelem jejich usmrcení pro kožešiny (celkem zhruba 20 tisíc mláďat ročně). Podle údajů  
z Registru ekonomických subjektů nemá většina těchto podnikatelů žádné zaměstnance, 
pouze tři z nich jsou vedeni v kategorii 1 - 5 zaměstnanců. Díky přechodnému období do 
konce roku 2018 bude těmto několika zaměstnancům poskytnuta dostatečně dlouhá doba 
pro hledání jiného uplatnění na trhu práce. 
 
Vzhledem k malému rozsahu dotčeného podnikatelského segmentu nebude mít navrhovaná 
úprava žádný významný vliv na daňový příjem státního rozpočtu. Ministerstvu zemědělství je 
dáno k uvážení, zda a v jakém rozsahu poskytne ke zmírnění dopadů jednorázové finanční 
příspěvky chovatelům, kteří budou muset své chovy v přechodném období ukončit. V úvahu 
připadá především příspěvek ke krytí investičních nákladů, které někteří chovatelé vynaložili 
za účelem přizpůsobení svých chovů předpisům účinným od začátku roku 2014. Jak lze však 
dovodit ze zmíněné souhrnné zprávy Státní veterinární zprávy, tyto náklady se za celý 
segment pohybují v řádu jednotek milionů korun, přičemž lze předpokládat, že do konce 
přechodného období (pět let od účinnosti nových předpisů) budou tyto investice již z velké 
části navráceny. Celkový dopad na státní rozpočet a jiné veřejné rozpočty tak bude zcela 
zanedbatelný.“. 

 
Náklady státního rozpočtu nelze predikovat, neboť předkladatelé poslaneckého návrhu 
novely zákona – sněmovního tisku 742 - se tímto nezabývali. Při určování výše 
kompenzačního příspěvku má Ministerstvo zemědělství podle novelizovaného znění zákona 
na ochranu zvířat přihlédnout zejména k celkové výši neuhrazených závazků, jejich účelnosti 
a tržní hodnotě majetku využívaného v souvislosti s chovem. Novela zákona na ochranu 
zvířat nestanoví, jakým způsobem má být k uvedeným faktorům přihlíženo. 

 
Poskytování kompenzačních příspěvků chovatelům kožešinových zvířat bude mít zvýšené 
finanční dopady na státní rozpočet. Navrhuje se zajištění těchto prostředků v rozpočtu  
kap. 329 – Ministerstvo zemědělství, a to v letech 2019 až 2020. Ministerstvo zemědělství 
nemá k dispozici informace, ve kterém konkrétním roce budou žadatelé své žádosti podávat. 
Po 1. 2. 2020 již nebude možné žádosti podávat.  
 
Během legislativního procesu byli Ministerstvem zemědělství osloveni všichni chovatelé 
kožešinových zvířat ohledně nákladů. Odpovědi se vrátily pouze od malé části dotázaných. 
Je na místě zdůraznit, že Ministerstvo zemědělství nemá kompetence tyto podklady žádat  
a shromažďovat a chovatelé dosud nemají žádnou povinnost je Ministerstvu zemědělství 
poskytovat. 
 
Návrh vyhlášky nemá dopady na životní prostředí. Návrh vyhlášky má dopad na oblast 
ochrany zvířat proti týrání.  
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Lze předpokládat, že vyhláška vydaná v rozsahu zmocnění upraveného zákonem na 
ochranu zvířat bude mít sociální dopady na chovatele a jejich rodiny, neboť zákonné 
zmocnění neumožňuje v dostatečné míře poskytnut náhradu majetku a investic 
znehodnocených v důsledku přijetí zákona č. 255/2017 Sb.  
 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 
 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí  

a osobních údajů 
 
Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika. O poskytnutí kompenzačního příspěvku bude rozhodováno ve správním 
řízení.  
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K ČÁSTI PRVNÍ 
 
K § 1 
 
Ustanovení § 1 upravuje předmět právní úpravy vyhlášky.  
 
Vyhláška používá v tomto a následujících ustanoveních označení „kompenzační příspěvek“, 
které je vymezeno v § 29c odst. 2 zákona na ochranu zvířat, a to takto: jednorázový finanční 
příspěvek ze státního rozpočtu ke zmírnění dopadů chovatelům, kteří v rámci podnikatelské 
činnosti provozují chov zvířat pro kožešiny a svou činnost ukončí v přechodném období 
podle § 29c odstavce 1.  
 
Dále vyhláška používá označení „chov zvířat pro kožešiny“, které je vymezeno v § 29c  
odst. 1 zákona na ochranu zvířat takto: chov zvířat výhradně nebo převážně za účelem 
získání kožešin.  
 
K § 2 
 
Ustanovení § 2 upravuje způsob poskytování kompenzačního příspěvku. Pro poskytnutí 
kompenzačního příspěvku je nutné, aby žadatel podal žádost, a to na formuláři, jehož vzor 
bude uveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.  
 
Kompetenci Ministerstva zemědělství k poskytování kompenzačního příspěvku upravuje 
pouze § 29c odst. 2, 3 a 4 zákona na ochranu zvířat, který je zařazen do závěrečných 
ustanovení zákona.  
 
Ministerstvo zemědělství bude o žádosti o poskytnutí kompenzačního příspěvku chovateli, 
který v rámci podnikatelské činnosti provozuje chov zvířat pro kožešiny a svou činnosti 
ukončí do 31. ledna 2019, rozhodovat ve správním řízení. 
 
Jak již bylo uvedeno výše, ze zákona na ochranu zvířat plyne, že v úvahu přicházejí 3 různé 
varianty kompenzačního příspěvku:  
 
1. kompenzační příspěvek chovateli, který prokáže, že by se ukončením chovu zvířat pro 

kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních 
závazků vzniklých nejpozději 30. června 2016 v účelné souvislosti s provozem chovu 
zvířat pro kožešiny, podle § 29c odst. 3 zákona na ochranu zvířat, 

 
2. kompenzační příspěvek chovateli, který prokáže, že by se ukončením chovu zvířat pro 

kožešiny jinak bez své viny dostal do vážných obtíží s plněním dlouhodobých finančních 
závazků vzniklých po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti zákona 
č. 255/2017 Sb., v účelné souvislosti s provozem chovu zvířat pro kožešiny, podle § 29c 
odst. 3 zákona na ochranu zvířat, a nebo 

 
3. kompenzační příspěvek chovateli podle § 29c odst. 4 zákona na ochranu zvířat.  
 
Vyhláška upravuje v § 2 odst. 3 náležitosti žádosti, které jsou shodné pro všechny varianty 
kompenzačního příspěvku. V žádosti bude možné označit, o který kompenzační příspěvek 
žadatel žádá. Vytvoření formuláře žádosti pro každý kompenzační příspěvek zvlášť by vedlo 
ke zbytečné zátěži žadatelů. Pokud by žadatel žádal o různé druhy kompenzačních 
příspěvků zároveň, musel by žádost vyplnit a odeslat několikrát a následně by muselo být 
vedeno několik správních řízení.  
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U všech variant kompenzačního příspěvku bude nutné podat nejen žádost na předepsaném 
formuláři, ale také stanovené přílohy k žádosti. Jedna skupina příloh bude shodná pro 
všechny varianty kompenzačního příspěvku (přílohy uvedené v § 2 odst. 4 vyhlášky), druhá 
skupina příloh se bude lišit podle toho, o který kompenzační příspěvek žadatel žádá (přílohy 
uvedené v § 2 odst. 5, 6, 7 vyhlášky).  
 
Přílohy žádosti jsou stanoveny na základě skutečností uvedených v zákoně na ochranu 
zvířat (§ 29c) tak, aby na jejich základě mohlo Ministerstvo zemědělství rozhodnout  
o poskytnutí kompenzačního příspěvku a jeho výši. Podle § 29c odst. 3 zákona na ochranu 
zvířat má při určování výše kompenzačního příspěvku podle tohoto odstavce přihlédnout 
Ministerstvo zemědělství zejména k celkové výši neuhrazených závazků, jejich účelnosti 
a tržní hodnotě majetku využívaného v souvislosti s chovem. 
 
Vyhláška stanoví, že se bude vycházet především z údajů obsažených v posudku 
vypracovaném soudním znalcem v oboru ekonomika. Požadavek znaleckého posudku má 
zajistit správnost a objektivitu údajů o finanční situaci žadatele.  
 
K § 3 
 
Ustanovení § 3 vyhlášky upravuje lhůty pro podání žádosti a zánik žadatele. Vyhláška 
upravuje, kdy nejdříve a kdy nejpozději je žadatel oprávněn podat žádost o poskytnutí 
kompenzačního příspěvku.  
 
Žadatel není oprávněn podat žádost kdykoliv, ale až tehdy, až se skutečně bude blížit 
ukončení jeho činnosti (odstavec 1) nebo po ukončení činnosti (odstavec 2 a 3).  
 
Vyhláška vychází z toho, že je nutné rozlišovat faktické ukončení činnosti (ukončení chovu 
zvířat pro kožešiny) a zánik žadatele (zrušení živnostenského oprávnění nebo výmaz 
společnosti z obchodního rejstříku). Žadatel může po právní stránce existovat i po faktickém 
ukončení chovu zvířat pro kožešiny.  
 
Pro vedení správního řízení a pro vyplacení kompenzačního příspěvku je nutná právní 
subjektivita žadatele (jeho právní existence). V úvahu přichází několik variant. Žadatel může 
dále existovat, ale změnit předmět svého podnikání. Dále se může jednat o zánik žadatele 
s právním nástupcem nebo bez právního nástupce. Podle § 29c odst. 5 zákona na ochranu 
zvířat může žádost podat i právní nástupce chovatele. Vyhláška pamatuje ovšem i na 
případy, kdy chovatel zanikne bez právního nástupce, a to v § 3 odst. 3 a 4. Pokud by 
žadatel zanikl bez právního nástupce před dokončením správního řízení, nebylo by možné 
správní řízení dokončit, vydat rozhodnutí a vyplatit kompenzační příspěvek.  
 
Výše uvedené navazuje na to, že zákaz chovu a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně 
za účelem získání kožešin, neznamená pro chovatele omezení nebo změnu dosavadní 
činnosti, ale v řadě případů naprostý zánik.  
 
Žádost je nutné podat nejpozději do 12 měsíců ode dne ukončení chovu zvířat pro kožešiny. 
Délka lhůty zohledňuje to, že žadatel musí před podáním žádosti, pokud je účetní jednotkou 
podle § 1 odst. 2 zákona o účetnictví, splnit své povinnosti podle tohoto zákona.  
 
Chovatelé, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny, jej musí v souladu s § 29c odst. 1 zákona 
na ochranu zvířat ukončit nejpozději do 31. 1. 2019. Podat žádost o poskytnutí 
kompenzačního příspěvku je podle vyhlášky možné nejpozději do 12 měsíců ode dne 
ukončení chovu zvířat pro kožešiny chovatelem. Z toho plyne, že všechny žádosti musí být 
podány nejpozději do 31. 1. 2020. Všechna správní řízení proběhnou tedy pravděpodobně 
nejpozději v roce 2020.  
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Ustanovení § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu uvádí: „Řízení o žádosti správní orgán 
usnesením zastaví, jestliže žadatel zemřel nebo zanikl, pokud v řízení nepokračují právní 
nástupci nebo pokud není více žadatelů, anebo zanikla-li věc nebo právo, kterého se řízení 
týká; řízení je zastaveno dnem, kdy se správní orgán o úmrtí nebo zániku žadatele nebo  
o zániku věci nebo práva dozvěděl.“. 
 
Problematikou zániku žadatele v průběhu správního řízení se zabývalo také Ministerstvo 
vnitra – poradní sbor Ministra vnitra ke správnímu řádu, konkrétně „Závěr č. 87 ze zasedání 
poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 3. 2010 - Ukončení řízení  
v případě, že vydané rozhodnutí není možné oznámit z důvodu smrti nebo zániku účastníka 
řízení“. Ze závěru č. 87 citujeme: „V případě, že rozhodnutí vydané ve správním řízení není 
možné oznámit z důvodu smrti nebo zániku účastníka řízení, je-li v řízení tento účastník 
jediným účastníkem, řízení bude zastaveno usnesením poznamenaným do spisu, vydaným 
podle § 66 odst. 1 písm. f), případně podle § 66 odst. 2 správního řádu. Je-li v řízení více 
účastníků a jedná-li se o řízení o žádosti, bude se těmto účastníkům usnesení oznamovat. 
Je-li více účastníků v řízení vedeném z moci úřední, bude řízení zastaveno usnesením 
poznamenaným do spisu ve smyslu § 66 odst. 2.“. 
 
Z odůvodnění Závěru č. 87 citujeme: 
„Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu se zabýval otázkou, jak postupovat v situaci, 
kdy bylo vydáno rozhodnutí ve správním řízení, ale před jeho oznámením účastník zemře, 
jde-li o fyzickou osobu, nebo v případě právnické osoby zanikne. 
Podle § 73 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo 
oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání, nestanoví-li tento zákon jinak. Je proto 
zřejmé, že s výhradou zvláštní úpravy ve správním řádu musí být rozhodnutí před nabytím 
právní moci oznámeno. Řízení je ukončeno nikoli samým vydáním rozhodnutí, ale až 
nabytím právní moci tohoto rozhodnutí. Vydaným rozhodnutím je správní orgán vázán 
a nemůže je proto měnit. 
Proto zjistí-li správní orgán, že jediný účastník řízení o žádosti zemřel nebo zanikl, 
rozhodnutí nikdy nebude možné oznámit a nenabude proto nikdy právní moci, je možné 
takovéto řízení zastavit podle § 66 odst. 1 písm. f) správního řádu. Z § 66 odst. 1 písm. f) 
správního řádu vyplývá, že při vydání usnesení o zastavení řízení je řízení zastaveno dnem, 
kdy se správní orgán o úmrtí nebo zániku žadatele nebo o zániku věci nebo práva dozvěděl. 
Usnesení o zastavení řízení bude proto poznamenáno do spisu. Je-li v řízení více účastníků, 
bude se jim usnesení oznamovat v souladu s § 76 odst. 3 správního řádu. V případech, kdy 
je řízení vedeno z moci úřední, řízení se vždy zastavuje usnesením poznamenaným do spisu 
podle § 66 odst. 2 správního řádu.“. 
 
K § 4 
 
Ustanovení § 4 vyhlášky upravuje rozsah poskytování kompenzačního příspěvku.  
 
Zákon na ochranu zvířat stanoví v § 29c odst. 2, že se poskytuje jednorázový finanční 
příspěvek. Na druhou stranu zákon výslovně stanoví v § 29c odst. 4, že příspěvek podle 
tohoto ustanovení se může poskytnout dodatečně nebo samostatně. Z § 29c odst. 4 zákona 
na ochranu zvířat tedy plyne, že v některých případech nebude příspěvek vyplacen 
jednorázově, ale v částech podle jednotlivých ustanovení zákona na ochranu zvířat.  
 
Žadatel tedy může podat žádost o příspěvek podle § 29c odst. 3 zákona na ochranu zvířat 
(varianta 1 a 2) a v jinou dobu žádost o příspěvek podle § 29c odst. 4 zákona na ochranu 
zvířat (varianta 3). Žadatel také může požádat o všechny varianty příspěvku zároveň. Zákon 
na ochranu zvířat takovou možnost nevylučuje.  
 
Ustanovení § 4 odst. 2 v souladu s formulacemi obsaženými v zákoně na ochranu zvířat 
upravuje maximální možnou výši kompenzačního příspěvku podle § 29c odst. 3 zákona.  
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Maximální možnou výši kompenzačního příspěvku podle § 29c odst. 4 zákona vyhláška 
neuvádí, neboť tato výše je již stanovena zákonem. Vyhláška ovšem umožňuje částku 
kompenzačního příspěvku snížit, pokud byla žadateli v posledních 3 letech přede dnem 
nabytí účinnosti zákona č. 255/2017 Sb. uložena sankce na úseku ochrany zvířat proti týrání, 
a to v závislosti na závažnosti spáchaného deliktu.  
 
  
K § 5 - Účinnost 
 
Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky dnem 1. ledna 2019. Chovatelé kožešinových zvířat 
jsou povinni ukončit chov zvířat pro kožešiny do 31. ledna 2019, ale podávat žádosti 
o kompenzační příspěvek jsou oprávněni již před tímto datem. Chovatelé kožešinových 
zvířat mohou svoji činnost ukončit dříve, než bude tato činnost zákonem zakázána. Z tohoto 
důvodu je nutné, aby vyhláška nabyla účinnosti dříve než zákaz kožešinových farem. 


