
Pozměňovací a jiné návrhy  

k návrhu poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina 

Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým 

se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 

 

(tisk 742) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního zemědělského výboru č. 149 ze 

40. schůze konané dne 22. března 2017 (tisk 742/4) 

 

1. Před dosavadní novelizační bod 1 se vkládá nový bod 1, který zní: 

„1. V § 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ab), které zní: 

„ab) certifikovaným farmovým chovem kožešinových zvířat farmový chov, kterému byl udělen 

certifikát programu „WelFur“. Každý chovatel, který chová zvířata v certifikovaném farmovém 

chovu kožešinových zvířat, je povinen předložit platný certifikát programu „WelFur“ při každé 

kontrole Státní veterinární správy.“.“.  

Následující body se přečíslují. 

 

2. Dosavadní novelizační bod 1 nově zní: 

„1. V § 5 se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který zní: 

„(7) Zakazuje se chov a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin v jiném 

chovu než v certifikovaném farmovém chovu kožešinových zvířat.“.“. 

 

3. Dosavadní novelizační bod 3 nově zní: 

„3. V § 27 se  na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno s), které 

zní: 

„s) v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo primárně za účelem získání 

kožešin; to neplatí, pokud se jedná o certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat.“.“. 

 

4. Dosavadní novelizační bod 6 nově zní: 

„6. V § 27a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno p), které 

zní:  

„p) v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo primárně za účelem získání 

kožešin; to neplatí, pokud se jedná o certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat.“.“. 

 

5. V čl. II bod 1 nově zní: 

„1. Provozuje-li chovatel kožešinových zvířat v rámci podnikatelské činnosti ke dni účinnosti tohoto 

zákona chov zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin a není-li tento chov 

provozován v certifikovaném farmovém chovu kožešinových zvířat nebo pozbude-li certifikát 

programu „WelFur“, je chovatel povinen získat nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona 

certifikát programu „WelFur“ pro certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat podle tohoto 

zákona; jinak je chovatel povinen tuto podnikatelskou činnost ve shora uvedené lhůtě ukončit.“. 
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6. Čl. III zní: 

„Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho 

vyhlášení.“. 

 

 

B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro životní prostředí č. 117 ze 41. schůze 

konané dne 22. března 2017 (tisk 742/5) 

 

 

1. V čl. I se na začátku vkládá nový bod 1, který zní: „V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo  

„ , kožešin“ zrušuje.“. 

 

Následující body se přečíslují 

 

2. V čl. I dosavadním bodě 1 v § 5 odst. 7 se slovo „primárně“ nahrazuje slovem „převážně“. 

 

3. V čl. I dosavadním bodě 3 v § 27 odst. 1 písm. s) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 

 

4. V čl. I dosavadním bodě 6 v § 27a odst. 1 písm. p) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 

 

5. V čl. I se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod, který zní: 

„… Za § 29b se vkládá nový § 29c, který zní: 

„§ 29c 

(1) 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. ledna 2019. 

(2) Ministerstvo poskytne za podmínek dále uvedených 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 

odstavce 1 (dále jen „kompenzační příspěvek“). 

(3) Ministerstvo poskytne kompenzační příspěvek na žádost 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. V případech hodných zvláštního 

zřetele může ministerstvo poskytnout kompenzační příspěvek i v souvislosti s dlouhodobým 

finančním závazkem vzniklým po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 

odst. 7 tohoto zákona. 

(4) Při určování výše kompenzačního příspěvku přihlédne ministerstvo zejména k 

výši neuhrazených závazků podle odstavce 3, jejich účelnosti a tržní hodnotě majetku 

využívaného v souvislosti s chovem. 

(5) O kompenzační příspěvek může žádat pouze chovatel, který zahájil chov zvířat 

pro kožešiny nejpozději 30. června 2016 a nejpozději tohoto dne o jeho provozu uvědomil 
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krajskou veterinární správu. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo 

přijmout i žádost chovatele, který zahájil chov zvířat pro kožešiny nebo o jeho provozu 

uvědomil krajskou veterinární správu po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti 

§ 5 odst. 7 tohoto zákona. 

(6) Podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku 

stanoví ministerstvo vyhláškou.“.“ 

 

6. Čl. II se zrušuje. 

Dosavadní čl. III se označuje jako čl. II. 

 

7. V dosavadním čl. III se slova „dnem 1. ledna 2017“ nahrazují slovy „prvním dnem druhého 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 28. dubna 2017 
 

 

 

C. Poslanec Michal Kučera 

SD 6287 (posl. Pavera) 

 

1. Nadpis v § 13 zní:  

„Ochrana zvířat v zájmových chovech a zvířat určených pro zájmové chovy“. 

 

2. V § 13 odstavec 1 zní:  

 

„(1) Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu nebo zvířeti určenému pro 

zájmové chovy přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho 

biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit 

opatření proti úniku zvířat. Toto zvíře nesmí být chováno, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené 

podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb nebo jestliže 

se zvíře nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou. Podmínky chovu psů a koček 

stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“. 

 
 

D. Poslanec Josef Kott 

SD 6282 

 

1. V čl. I se na začátku vkládá nový bod 1, který zní: 

„V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo „ , kožešin“ zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

2. V čl. I dosavadním bodě 1 v § 5 odst. 7 se slovo „primárně“ nahrazuje slovem „převážně“. 

 

3. V čl. I dosavadním bodě 3 v § 27 odst. 1 písm. s) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 

 

4. V čl. I dosavadním bodě 6 v § 27a odst. 1 písm. p) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 
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5. V čl. I se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod, který zní:  

„… Za § 29b se vkládá nový § 29c, který zní: 

„§ 29c 

(1) 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. ledna 2021. 

(2) Ministerstvo poskytne za podmínek dále uvedených 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 odstavce 1 (dále jen 

„kompenzační příspěvek“). 

(3) Ministerstvo poskytne kompenzační příspěvek na žádost 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. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo 

poskytnout kompenzační příspěvek i v souvislosti s dlouhodobým finančním závazkem vzniklým po 

30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona. 

(4) Při určování výše kompenzačního příspěvku přihlédne ministerstvo zejména k výši 

neuhrazených závazků podle odstavce 3, jejich účelnosti a tržní hodnotě majetku využívaného v 

souvislosti s chovem. 

(5) Ministerstvo může dále i bez splnění podmínek dle odstavce 3 poskytnout dodatečně nebo 

samostatně kompenzační příspěvek v přiměřené výši, která nepřesáhne průměrnou výši ročního 

čistého zisku z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za posledních pět let. 

(6) O kompenzační příspěvek může žádat pouze chovatel, který zahájil chov zvířat pro 

kožešiny nejpozději 30. června 2016 a nejpozději tohoto dne o jeho provozu uvědomil krajskou 

veterinární správu. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo přijmout i žádost 

chovatele, který zahájil chov zvířat pro kožešiny nebo o jeho provozu uvědomil krajskou veterinární 

správu po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona. 

(7) Podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku stanoví 

ministerstvo vyhláškou.“.“. 

 

6. Čl. II se zrušuje.  

Dosavadní čl. III se označuje jako čl. II. 

 

7. V dosavadním čl. III se slova „dnem 1. ledna 2017“ nahrazují slovy „prvním dnem druhého 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 

 

SD 6293 

 

1. V čl. I se na začátku vkládá nový bod 1, který zní: „V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo „ , kožešin“ 

zrušuje.“. 

 

Následující body se přečíslují 

 

2. V čl. I dosavadním bodě 1 v § 5 odst. 7 se slovo „primárně“ nahrazuje slovem „převážně“. 
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3. V čl. I dosavadním bodě 3 v § 27 odst. 1 písm. s) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 

 

4. V čl. I dosavadním bodě 6 v § 27a odst. 1 písm. p) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 

 

5. V čl. I se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod, který zní: 

„… Za § 29b se vkládá nový § 29c, který zní: 

 

„§ 29c 

 

 (1) Provozuje-li chovatel ke dni nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona s vědomím krajské 

veterinární správy chov zvířat výhradně nebo převážně za účelem získávání kožešin (dále jen „chov 

zvířat pro kožešiny“), ukončí jej v souladu s dosavadními předpisy  

do 31. prosince 2022. 

 

(2) Ministerstvo poskytne na žádost za podmínek dále uvedených 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 odstavce 1 (dále jen „kompenzační příspěvek“). 

 

(3) Žádost se podává na formuláři vydaném ministerstvem. 

 

(4) Žádost je možné podat do 3 měsíců od oznámení ukončení činnosti podle  

§ 5 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona, nejpozději do 31. března 2023. 

 

 (5) O kompenzační příspěvek může žádat pouze chovatel, který nejpozději  

do 30. června 2016 oznámil zahájení činnosti podle § 5 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona. O 

kompenzační příspěvek může žádat rovněž chovatel, na něhož přešlo hospodářství chovatele podle 

věty první. 

 

  (6) Výše kompenzačního příspěvku je 3000 Kč za chovaného norka a 6500 Kč za chovanou 

lišku. 

 

  (7) Počet chovaných zvířat pro výpočet podle odstavce 6 vychází z průměrného počtu zvířat 

zjištěného u chovatele při kontrolách krajské veterinární správy provedených v období usmrcování v 

letech 2014, 2015 a 2016. V případě přechodu hospodářství podle odstavce 5 věty druhé lze započítat 

počty zvířat zjištěných u původního chovatele podle věty první. “.   

 

6. Čl. II se zrušuje. 

Dosavadní čl. III se označuje jako čl. II. 

 

7. V dosavadním čl. III se slova „dnem 1. ledna 2017“ nahrazují slovy „prvním dnem druhého 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 

 



6 

 

E. Poslanec Robin Böhnisch 

SD 6312 

 

Varianta I 

 

1. V čl. I se na začátku vkládá nový bod 1, který zní: „V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo „ , 

kožešin“ zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují 

 

2. V čl. I dosavadním bodě 1 v § 5 odst. 7 se slovo „primárně“ nahrazuje slovem „převážně“. 

 

3. V čl. I dosavadním bodě 3 v § 27 odst. 1 písm. s) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 

 

4. V čl. I dosavadním bodě 6 v § 27a odst. 1 písm. p) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 

 

5. V čl. I se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod, který zní:  

„… Za § 29b se vkládá nový § 29c, který zní: 

„§ 29c 

(1) 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. ledna 2019. 

(2) Ministerstvo poskytne za podmínek dále uvedených 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 odstavce 1 (dále jen 

„kompenzační příspěvek“). 

(3) Ministerstvo poskytne kompenzační příspěvek na žádost 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. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo 

poskytnout kompenzační příspěvek i v souvislosti s dlouhodobým finančním závazkem vzniklým po 

30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona. Při určování výše 

kompenzačního příspěvku podle tohoto odstavce přihlédne ministerstvo zejména k celkové výši 

neuhrazených závazků, jejich účelnosti a tržní hodnotě majetku využívaného v souvislosti s chovem. 

 (4) Ministerstvo může dále i bez splnění podmínek dle odstavce 3 poskytnout dodatečně nebo 

samostatně kompenzační příspěvek v přiměřené výši, která nepřesáhne průměrnou výši ročního 

čistého zisku z dotčeného chovu zvířat pro kožešiny za posledních pět let. 

(5) O kompenzační příspěvek může žádat pouze chovatel, který zahájil chov zvířat pro 

kožešiny nejpozději 30. června 2016 a nejpozději tohoto dne o jeho provozu uvědomil krajskou 

veterinární správu. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo přijmout i žádost 

chovatele, který zahájil chov zvířat pro kožešiny nebo o jeho provozu uvědomil krajskou veterinární 

správu po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona. Žádost je 

oprávněn podat i právní nástupce chovatele, který splnil podmínky uvedené v tomto odstavci. 

(6) Podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku stanoví 

ministerstvo vyhláškou.“.“ 

 

6. Čl. II se zrušuje.  
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Dosavadní čl. III se označuje jako čl. II. 

 

7. V dosavadním čl. III se slova „dnem 1. ledna 2017“ nahrazují slovy „prvním dnem druhého 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 

 

Varianta II 

 

1. V čl. I se na začátku vkládá nový bod 1, který zní: „V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo 

„ , kožešin“ zrušuje.“. 

Následující body se přečíslují. 

 

2. V čl. I dosavadním bodě 1 v § 5 odst. 7 se slovo „primárně“ nahrazuje slovem „převážně“. 

 

3. V čl. I dosavadním bodě 3 v § 27 odst. 1 písm. s) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 

 

4. V čl. I dosavadním bodě 6 v § 27a odst. 1 písm. p) se slovo „primárně“ nahrazuje slovem 

„převážně“. 

 

5. V čl. I se za dosavadní bod 7 vkládá nový bod, který zní:  

„… Za § 29b se vkládá nový § 29c, který zní: 

„§ 29c 

(1) 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. ledna 2021. 

(2) Ministerstvo poskytne za podmínek dále uvedených 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 odstavce 1 (dále jen 

„kompenzační příspěvek“). 

(3) Ministerstvo poskytne kompenzační příspěvek na žádost 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. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo 

poskytnout kompenzační příspěvek i v souvislosti s dlouhodobým finančním závazkem vzniklým po 

30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona. Při určování výše 

kompenzačního příspěvku podle tohoto odstavce přihlédne ministerstvo zejména k celkové výši 

neuhrazených závazků, jejich účelnosti a tržní hodnotě majetku využívaného v souvislosti s chovem. 

 (4) Ministerstvo dále chovateli, který ukončí chov zvířat pro kožešiny do 31. ledna 2019, 

poskytne na žádost kompenzační příspěvek v přiměřené výši, která nepřesáhne průměrnou výši 

ročního čistého zisku z tohoto chovu za posledních pět let. Kompenzační příspěvek podle věty první 

lze poskytnout dodatečně k příspěvku podle odstavce 3 nebo samostatně. 

(5) O kompenzační příspěvek může žádat pouze chovatel, který zahájil chov zvířat pro 

kožešiny nejpozději 30. června 2016 a nejpozději tohoto dne o jeho provozu uvědomil krajskou 

veterinární správu. V případech hodných zvláštního zřetele může ministerstvo přijmout i žádost 

chovatele, který zahájil chov zvířat pro kožešiny nebo o jeho provozu uvědomil krajskou veterinární 

správu po 30. červnu 2016, avšak přede dnem nabytí účinnosti § 5 odst. 7 tohoto zákona. Žádost je 

oprávněn podat i právní nástupce chovatele, který splnil podmínky uvedené v tomto odstavci. 

(6) Podrobnosti o způsobu a rozsahu poskytování kompenzačního příspěvku stanoví 
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ministerstvo vyhláškou.“.“ 

 

6. Čl. II se zrušuje.  

Dosavadní čl. III se označuje jako čl. II. 

 

7. V dosavadním čl. III se slova „dnem 1. ledna 2017“ nahrazují slovy „prvním dnem druhého 

měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 3. května 2017 

 

 

 

Josef  Kott, v.r. 

zpravodaj garančního zemědělského výboru 

 

 

Ing. Marie Pěnčíková, v.r. 

zpravodajka výboru pro životní prostředí 


