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418

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2012

o ochraně zvířat při usmrcování

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29
odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/
/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009
Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k pro-
vedení § 5a odst. 7, § 5c odst. 7, § 5f odst. 7, § 5g a § 5i
odst. 6 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1)

a) způsob doložení odpovídající odborné praxe po-
dle § 5a odst. 7 zákona a co se za ni považuje,

b) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro oso-
by podílející se na úkonech souvisejících s poráže-
ním zvířat,

c) způsob doložení odpovídající odborné praxe po-
dle § 5c odst. 7 zákona a co se za ni považuje,

d) vzor dočasného osvědčení o způsobilosti k usmr-
cování kožešinových zvířat,

e) vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat
pro potřeby církví a náboženských společností,
jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody
porážky zvířat,

f) nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybra-
ných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu
a umístění mechanického omračovacího nástroje,

g) požadavky na omračování zvířat s výjimkou kože-
šinových zvířat,

h) poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb
a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních
nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve
vodě a teploty vody.

§ 2

Odborná praxe k úkonům souvisejícím s porážením
zvířat a k usmrcování kožešinových zvířat

(1) Za odpovídající odbornou praxi k úkonům
souvisejícím s porážením zvířat2) se považuje prová-
dění těchto činností na jatkách:

a) manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich zne-
hybněním, nebo

b) znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo
usmrcení.

(2) Za odpovídající odbornou praxi k usmrcování
kožešinových zvířat2) se považuje praxe při provádění
usmrcování kožešinových zvířat.

(3) Odpovídající odborná praxe se dokládá kopií
pracovní smlouvy, dohodou o vykonání práce, po-
tvrzením o zaměstnání nebo jiným potvrzením, ze kte-
rých vyplývá požadovaná doba odpovídající odborné
praxe2) s popisem vykonávané činnosti a druhem zví-
řat, se kterými byla činnost vykonávána.

§ 3

Dočasné osvědčení o způsobilosti pro osoby
podílející se na úkonech souvisejících s porážením

zvířat a dočasné osvědčení o způsobilosti
k usmrcování kožešinových zvířat

(1) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti pro
osoby podílející se na úkonech souvisejících s poráže-
ním zvířat je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Vzor dočasného osvědčení o způsobilosti
k usmrcování kožešinových zvířat je uveden v přílo-
ze č. 2 k této vyhlášce.

§ 4

Požadavky na omračování zvířat
s výjimkou kožešinových zvířat

(1) K omračování zvířat, s výjimkou kožešino-
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1) Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování.
2) Čl. 29 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.



vých zvířat, musí být při použití elektrického omračo-
vacího přístroje dodržovány tyto podmínky:

a) jde-li o použití elektrod, pokud jsou zvířata omra-
čována jednotlivě, musí být opatřen zařízením mě-
řícím impedanci a zabraňujícím činnosti přístroje,
jestliže jím neprochází požadovaný minimální
proud, dále musí být opatřen zvukovým nebo vi-
zuálním zařízením ukazujícím délku jeho použití
u jednoho zvířete, a musí být napojen na zařízení
ukazující napětí a intenzitu proudu, které musí být
umístěné tak, aby na ně odborně způsobilá osoba
provádějící porážku jasně viděla, a

b) jde-li o použití vodní lázně,

1. hladina vody musí být pro omračování drůbeže
regulována tak, aby byl umožněn dobrý kon-
takt s hlavou ptáka; hodnoty proudu a doba
jeho použití musí zaručit, že zvíře ihned upadne
do bezvědomí, ve kterém zůstane až do smrti,

2. pokud je drůbež omračována ve vodní lázni po
skupinách, udržuje se napětí přístroje, které po-
stačuje k produkci proudu, který má účinnou
intenzitu k tomu, aby se zajistilo omráčení kaž-
dého kusu,

3. nádrž s vodní lázní určená pro drůbež musí mít
velikost a hloubku odpovídající typu porážené
drůbeže a voda nesmí při vstupu přetékat; po-
nořená elektroda musí svou délkou odpovídat
délce vodní lázně.

(2) V případě použití oxidu uhličitého (dále jen
„plyn CO2“) k omráčení prasat musí být dodrženy tyto
podmínky:

a) komory, ve kterých jsou prasata vystavena ply-
nu CO2, i vybavení používané pro posun prasat
těmito komorami musí být koncipovány, vybudo-
vány a udržovány tak, aby se zabránilo zranění
zvířat a stlačení jejich hrudníku a aby prasata mo-
hla rovně stát až do okamžiku ztráty vědomí; po-
sunovací mechanismus i komory musí být opa-
třeny přiměřeným osvětlením, které umožní pra-
satům vidět další prasata i okolí, a

b) komory musí být vybaveny zařízením, které měří
koncentraci plynu v okamžiku maximální expo-
zice; u tohoto zařízení musí být poplašný systém,
který jasně rozeznatelnými vizuálními a zvuko-
vými signály ohlásí snížení koncentrace ply-
nu CO2 pod požadovanou úroveň.

§ 5

Žádost o udělení povolení k porážce zvířat
pro potřeby církví nebo náboženských společností,

jejichž náboženské obřady stanoví
zvláštní metody porážky zvířat

Vzor žádosti o udělení povolení k porážce zvířat
pro potřeby církví nebo náboženských společností, je-
jichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody po-
rážky zvířat, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

Nákresy a popis stanovených míst na hlavě
vybraných druhů zvířat pro vedení

omračovacího úderu a umístění
mechanického omračovacího nástroje

Nákresy a popis stanovených míst na hlavě vybra-
ných druhů zvířat pro vedení omračovacího úderu
a umístění mechanického omračovacího nástroje jsou
uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 7

Poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb
a vody v kádích a příručních nádržích, včetně

nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody

Poměr hmotnosti vybraných druhů živých ryb
a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních ná-
držích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě
a teploty vody, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 8

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 4 odst. 1 a 2 se nevztahují na nové
jatky a na každé nové uspořádání, konstrukci nebo vy-
bavení, na které se vztahují pravidla uvedená v přílo-
ze II nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září
2009 o ochraně zvířat při usmrcování, a které nebyly
uvedeny do provozu před 1. lednem 2013.

§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodář-
ských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném
usmrcování.

2. Vyhláška č. 424/2005 Sb., kterou se mění vyhláška
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č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat
při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování.

§ 10
Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

(2) Ustanovení § 2 pozbývá platnosti uplynutím
dne 8. prosince 20152).

(3) Ustanovení § 4 pozbývá platnosti uplynutím
dne 8. prosince 20193).

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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3) Příloha C část II, odst. 3 písm. A bod 2, odst. 3 písm. B body 1, 2 a 4 a odst. 4 body 2 a 3 směrnice Rady 93/119/ES ze dne
22. prosince 1993 o ochraně zvířat při porážení nebo usmrcování.
Čl. 28 odst. 1 a čl. 29 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009.



Příloha č. 1 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 418/2012 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2012

o ochraně pokusných zvířat

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29
odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/
/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 291/2009
Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., (dále jen „zákon“) k pro-
vedení § 15b odst. 1, § 15c odst. 7, § 15g odst. 7, § 16a
odst. 1, § 17 odst. 3, § 17a odst. 5 písm. b), c) a d),
§ 18c odst. 5 a § 18g odst. 8 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje

a) vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění k pou-
žívání pokusných zvířat a vzor formuláře žádosti
o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat
nebo k dodávce pokusných zvířat,

b) seznam údajů, které je chovatel pokusných zvířat,
dodavatel pokusných zvířat nebo uživatel po-
kusných zvířat povinen předložit posuzovatelům,
a obsah písemného posudku posuzovatelů,

c) vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich
vyplnění,

d) vzor formuláře žádosti o schválení projektu po-
kusů a vzor formuláře projektu pokusů,

e) požadavky na prostory a vybavení zařízení, pokud
jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné
prostory, prostory pro provádění obecných a spe-
cifických pokusů, provozní prostory, požadavky
na prostředí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání
a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy, a další
požadavky na zařízení, prostory a vybavení,

f) požadavky týkající se péče a umístění pokusných
zvířat, pokud se jedná o zdravotní stav, zvířata
odchycená ve volné přírodě k pokusům, umístění
pokusných zvířat, úpravu prostředí, konstrukci
uzavřených prostor, krmení, napájení a konstrukci

a vybavení pro odpočinek a spánek a manipulaci
s pokusnými zvířaty,

g) požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu
k jednotlivým druhům pokusných zvířat,

h) kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k da-
nému pokusu, a příklady různých pokusů zařaze-
ných do jednotlivých kategorií závažnosti na zá-
kladě faktorů, jež se vztahují k danému druhu po-
kusu,

i) metody usmrcování jednotlivých druhů pokus-
ných zvířat,

j) počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kon-
tejneru.

§ 2

Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění
k používání pokusných zvířat a vzor formuláře
žádosti o udělení oprávnění k chovu pokusných

zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat

(1) Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění
k používání pokusných zvířat je uveden v příloze č. 1
k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře žádosti o udělení oprávnění
k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných
zvířat je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 3

Seznam údajů předkládaných posuzovatelům
a obsah písemného posudku

(1) Chovatel pokusných zvířat, dodavatel pokus-
ných zvířat nebo uživatel pokusných zvířat, který žádá
o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat, opráv-
nění k dodávce pokusných zvířat nebo oprávnění
k používání pokusných zvířat (dále jen „žadatel“), po-
suzovatelům předloží

a) doklad opravňující k používání stavby k chovu
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké
účely.



nebo dodávce pokusných zvířat nebo k provádění
pokusů na pokusných zvířatech podle stavebního
zákona nebo závazný posudek příslušné krajské
veterinární správy v územním, stavebním a kolau-
dačním řízení, je-li požadován jinými právními
předpisy2),

b) písemné vyjádření příslušné krajské veterinární
správy k činnosti zařízení,

c) provozní řád zařízení,

d) technologické postupy,

e) dokumentaci o charakteru objektů zařízení, včetně
adresy, přesného umístění, názvu, popřípadě ji-
ného označení jednotlivých prostor, které slouží
k chovu nebo dodávce pokusných zvířat nebo
kde jsou prováděny pokusy na pokusných zvířa-
tech,

f) organizační schéma zařízení,

g) seznam pracovních míst, která lze zastávat pouze
s osvědčením o odborné způsobilosti k navrhování
pokusů a projektů pokusů nebo s osvědčením
o odborné způsobilosti k provádění pokusů
na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata
a usmrcování pokusných zvířat, doložený jmen-
ným seznamem zaměstnanců s výkazem, zda jim
toto osvědčení bylo vydáno,

h) doklad prokazující získání příslušného vysoko-
školského vzdělání podle zákona o vysokých ško-
lách v případě určeného veterinárního lékaře.

(2) Žádá-li žadatel o udělení oprávnění k chovu
pokusných zvířat, k dodávce pokusných zvířat nebo
k používání pokusných zvířat na další období, předloží
posuzovatelům za předchozí období uděleného opráv-
nění, kromě údajů a dokladů podle odstavce 1,

a) dokumentaci o

1. chovu pokusných zvířat, jde-li o chovatele po-
kusných zvířat nebo dodavatele pokusných zví-
řat, a

2. chovu a použití pokusných zvířat, jde-li o uži-
vatele pokusných zvířat,

b) záznamy o

1. počtu chovaných, nakoupených nebo doda-
ných pokusných zvířat, jde-li o chovatele po-
kusných zvířat nebo dodavatele pokusných zví-
řat, s doložením jejich původu a

2. počtu použitých, chovaných nebo nakoupe-
ných pokusných zvířat, jde-li o uživatele po-
kusných zvířat, s doložením jejich původu,

c) záznamy o počtu uhynulých pokusných zvířat,

d) záznamy o kontrolách zdravotního stavu pokus-
ných zvířat, včetně výsledků kontrolních labora-
torních vyšetření,

e) záznamy orgánů dozoru,

f) projekty pokusů, včetně dokumentů, které nebyly
schváleny odbornou komisí pro zajišťování dob-
rých životních podmínek pokusných zvířat nebo
státním orgánem příslušným ke schvalování pro-
jektů pokusů, jedná-li se o uživatele pokusných
zvířat,

g) dokumentaci o použitých pokusných zvířatech ve
vztahu k příslušným projektům pokusů, které pro-
běhly od předchozího posouzení posuzovateli,
jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,

h) podklady poskytnuté pro evidenci zvířat státnímu
orgánu příslušnému ke schvalování projektů po-
kusů, jedná-li se o uživatele pokusných zvířat,

i) změny údajů zařízení nebo chovatele pokusných
zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele
pokusných zvířat.

(3) Písemný posudek obsahuje kromě náležitostí
stanovených správním řádem a náležitostí stanovených
v § 15b odst. 4 zákona zejména

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovatelů,
číslo osvědčení o odborné způsobilosti k navrho-
vání pokusů a projektů pokusů posuzovatele,

b) vyjádření, zda žadatel předložil všechny údaje
a doklady uvedené v odstavci 1, popřípadě v od-
stavci 2,

c) posouzení předložené dokumentace, zejména zjiš-
těné závady a nedostatky,

d) posouzení prostorové kapacity zařízení a technic-
kého vybavení prostor, ve kterých jsou chována,
dodávána a používána pokusná zvířata, zejména
zjištěné závady a nedostatky,

e) doporučená opatření k okamžitému provedení
před vydáním rozhodnutí o udělení oprávnění
k chovu pokusných zvířat, k dodávce pokusných
zvířat nebo k používání pokusných zvířat a dopo-
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ručená opatření dlouhodobého charakteru spolu
s termínem k jejich provedení,

f) stanovisko posuzovatelů, zda žadatel splňuje či ne-
splňuje požadavky na chov pokusných zvířat, do-
dávku pokusných zvířat nebo na používání pokus-
ných zvířat stanovené zákonem a touto vyhláškou;
nesplňuje-li žadatel tyto požadavky, též uvedení
nedostatků, které jsou v rozporu se zákonem nebo
touto vyhláškou,

g) název státního orgánu příslušného ke schvalování
projektů pokusů podle § 23 zákona, jedná-li se
o uživatele pokusných zvířat,

h) prohlášení chovatele pokusných zvířat, dodavatele
pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zví-
řat, že je s obsahem posudku seznámen, datum
a podpisy posuzovatelů a žadatele.

§ 4

Vzory statistických tabulek, pokyny pro jejich
vyplnění a další údaje, které musí obsahovat

souhrnná zpráva o činnosti zařízení

Vzory statistických tabulek a pokyny pro jejich
vyplnění jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

Vzor formuláře žádosti o schválení projektu pokusů
a vzor formuláře návrhu projektu pokusů

(1) Vzor formuláře žádosti o schválení projektu
pokusů je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Vzor formuláře návrhu projektu pokusů je
uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 6

Požadavky na prostory a vybavení zařízení,
požadavky na prostředí a jeho kontrolu

a další požadavky na zařízení, prostory a vybavení

(1) Požadavky na prostory a vybavení zařízení,
pokud jde o jejich funkci a obecné uspořádání, chovné
prostory, prostory pro provádění obecných a specific-
kých pokusů, provozní prostory, požadavky na pro-
středí a jeho kontrolu, pokud jde o větrání a teplotu,
osvětlení, hluk, poplašné systémy, jsou uvedeny v pří-
loze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na prostory, jejich velikost a vyba-
vení ve vztahu k jednotlivým druhům pokusných zvířat
a požadavky týkající se péče a umístění ve vztahu k jed-

notlivým druhům pokusných zvířat jsou uvedeny v pří-
loze č. 7 k této vyhlášce.

§ 7

Požadavky týkající se péče
a umístění pokusných zvířat

Požadavky týkající se péče a umístění pokusných
zvířat, pokud se jedná o zdravotní stav, zvířata odchy-
cená ve volné přírodě k pokusům, umístění pokusných
zvířat, úpravu prostředí, konstrukci uzavřených pro-
stor, krmení, napájení a konstrukci a vybavení pro od-
počinek a spánek a manipulaci s pokusnými zvířaty
jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 8

Kritéria přiřazování pokusů do jednotlivých
kategorií závažnosti, faktory a příklady

různých pokusů zařazených do jednotlivých
kategorií závažnosti na základě faktorů

Kritéria přiřazování, faktory, jež se vztahují k da-
nému pokusu, a příklady různých pokusů zařazených
do jednotlivých kategorií závažnosti na základě fak-
torů, jež se vztahují k danému druhu pokusu, jsou uve-
deny v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 9

Metody usmrcování jednotlivých druhů
pokusných zvířat

Metody usmrcování jednotlivých druhů pokus-
ných zvířat jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 10

Počet pokusných zvířat při jejich přepravě
v kontejneru

Počet pokusných zvířat při jejich přepravě v kon-
tejneru je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.

§ 11

Přechodné ustanovení

Do 31. prosince 2016 může chovatel pokusných
zvířat, dodavatel pokusných zvířat a uživatel pokus-
ných zvířat zajistit v prostorech uvnitř zařízení, které
jsou trvale určeny k chovu nebo využití pokusných
zvířat, velikosti chovných nádob nebo klecí, prostorové
uspořádání boxů nebo stání pro vybrané druhy pokus-
ných zvířat podle dosavadní právní úpravy.
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§ 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a vy-
užití pokusných zvířat.

2. Vyhláška č. 39/2009 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokus-
ných zvířat.

3. Vyhláška č. 128/2010 Sb., o způsobilosti k označo-
vání psů tetováním.

§ 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Ministr:

Ing. Bendl v. r.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.
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Příloha č. 6 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.
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Příloha č. 7 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.
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Příloha č. 11 k vyhlášce č. 419/2012 Sb.
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420

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 22. listopadu 2012

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2013

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní
imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok
2013:
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Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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