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ZÁKON

ze dne 12. února 2021,

kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem
nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,

ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bo-
nusu v souvislosti se zákazem nebo omezením pod-
nikatelské činnosti v souvislosti s výskytem korona-
viru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.,
se mění takto:

1. V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

„(2) Za opatření podle odstavce 1 se pro účely
tohoto zákona považuje také opatření přijaté jiným
orgánem veřejné moci nebo k tomu oprávněnou
osobou k ochraně obyvatelstva a prevenci nebez-
pečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19
způsobeného koronavirem označovaným jako
SARS CoV-2, pokud toto opatření spočívá v zákazu
nebo omezení činnosti nebo provozu zařízení, ve
kterém jsou poskytovány zdravotní a sociální služby
jejich poskytovatelem.“.

2. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
středníkem a doplňují se slova „to neplatí, pokud se
jedná o činnosti, u nichž vzniká účast na nemocen-
ském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5

písm. a) bodech 12 a 13 zákona o nemocenském po-
jištění.“.

3. V § 5 odst. 2 se písmeno a) zrušuje a zároveň
se zrušuje označení písmene b).

4. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Podmínka pro vznik nároku na kompen-
zační bonus za poslední kalendářní den bonusového
období, která je vázána na opatření podle § 1, se
považuje za splněnou, také pokud je splněna pro
předcházející kalendářní den.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení

Vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu nárok
na kompenzační bonus podle zákona č. 461/2020
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona, běží lhůta pro podání žádosti o kom-
penzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona.

Čl. III
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2021,

kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů

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., zákona č. 359/2012 Sb. a zákona
č. 501/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení
§ 8b odst. 7, § 14b odst. 4, § 14d odst. 5, § 15d
odst. 9, § 15e odst. 3 a § 26 odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku
ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/
/2013 Sb. a vyhlášky č. 175/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „dosaže-
ného vzdělání,“ vkládají slova „požadavky na zku-
šebního komisaře, rozsah a průběh zkoušky,“.

2. V § 1 odst. 1 písm. c) a f) se slova „složení
zkušební komise“ nahrazují slovy „požadavky na
zkušebního komisaře“.

3. V § 1 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) obsah kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo
lidoopy, rozsah odborných znalostí nezbyt-
ných pro získání osvědčení o způsobilosti k péči
o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, poža-
davky na zkušebního komisaře, požadavky na
nejvyšší dosažené vzdělání a praxi lektorů od
ukončení nejvyššího dosaženého vzdělání, prů-
běh zkoušky a vzor osvědčení,“.

Dosavadní písmena g) až i) se označují jako písme-
na h) až j).

4. V § 1 odst. 1 písm. h) až j) se slova „složení
zkušební komise“ nahrazují slovy „požadavky na
zkušebního komisaře“.

5. V § 2 odst. 1 a 2 se za slova „na jatkách“
vkládají slova „ , který je určen pro osoby, které
provádějí manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich

znehybněním a znehybnění zvířat pro účely omrá-
čení nebo usmrcení,“.

6. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Kurz odborné přípravy pro získání osvěd-
čení o způsobilosti pro osoby podílející se na úko-
nech souvisejících s porážením zvířat, který je určen
pro pracovníky pro řádné zacházení se zvířaty podle
čl. 17 přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ochranu zvířat při usmrcování5), se
uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické
výuky.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

7. V § 2 odst. 4 se slova „a 2“ nahrazují slo-
vy „až 3“.

8. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) Obsahem kurzu podle odstavce 3 jsou
kromě skutečností uvedených v odstavci 4 dále

a) praktické aspekty metod omračování a znalost
pokynů od výrobců pro používané druhy
omračovacích zařízení,

b) náhradní metody omračování nebo usmrcování,

c) základní údržba a čištění omračovacích nebo
usmrcovacích zařízení,

d) kontrola účinnosti omráčení a nepřítomnosti
známek života,

e) vhodné používání a údržba vykrvovacích
nožů.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

9. V § 2 odst. 6 se za slova „na jatkách“ vkládají
slova „ , které provádějí manipulaci se zvířaty a péči
o ně před jejich znehybněním a znehybnění zvířat
pro účely omráčení nebo usmrcení,“ a na konci od-
stavce se doplňuje věta „Vzor osvědčení o způsobi-
losti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících
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s porážením zvířat, které vykonávají činnosti pra-
covníka pro řádné zacházení se zvířaty podle čl. 17
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravu-
jícího ochranu zvířat při usmrcování5), je uveden
v příloze č. 1a k této vyhlášce.“.

10. V § 2 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Na závěr kurzu uvedeného v odstavcích 1
a 2 se k ověření získaných odborných znalostí pro-
vádí zkouška formou písemného testu. Test připra-
vuje školicí pracoviště. Test obsahuje 15 zkušebních
otázek, ke každé otázce jsou přiřazeny 2 možné od-
povědi, z nichž jedna odpověď je správná, na vypra-
cování testu se stanoví doba 45 minut. Test vyhod-
nocuje zkušební komisař tak, že každou správnou
odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné slo-
žení zkoušky je třeba dosažení nejméně 10 bodů.
Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.

(8) V kurzu uvedeném v odstavcích 1 a 2 je
zkušebním komisařem lektor kurzu, ve kterém se
zkouška provádí. Účastníkovi kurzu uvedeného
v odstavcích 1 a 2 vydává osvědčení o úspěšném slo-
žení zkoušky školicí pracoviště.“.

11. V § 4 odst. 1 se za text „§ 2 odst. 1“ vkládají
slova „a 3“.

12. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Kurzy uvedené v § 2 odst. 1 a 2 nelze spo-
jovat do jednoho kurzu s kurzem uvedeným v § 2
odst. 3.“.

13. V poznámce pod čarou č. 7 se slova „Vy-
hláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochra-
ně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění
a odborné způsobilosti k výkonu některých odbor-
ných veterinárních činností.“ nahrazují slovy „Vy-
hláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochra-
ně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění
a odborné způsobilosti k výkonu některých odbor-
ných veterinárních činností, ve znění pozdějších
předpisů.“ a slova „Vyhláška č. 376/2003 Sb., o ve-
terinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů
ze třetích zemí. Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinár-
ních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích
zemí.“ se zrušují.

14. V § 7 odst. 3 písm. d), § 8 odst. 3 písm. d)
a § 9 odst. 3 písm. d) se za slovo „střední“ vkládá
slovo „škole“ a slova „veterinářství nebo chovatel-
ství“ se nahrazují slovy „vzdělávání Zemědělství se
zaměřením na chovatelství, nebo v oblasti vzdělávání

Veterinární lékařství, veterinární hygiena, anebo s ob-
dobným akreditovaným studijním programem se
shodným zaměřením nezařazeným do oblasti vzdě-
lávání“.

15. V § 9 odst. 4 se slova „komise“ nahrazují
slovy „komisař“.

16. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 9a

Kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy

(1) Kurz k péči o vybrané druhy šelem nebo
lidoopy se skládá ze tří výukových modulů

a) modul A – základní, který obsahuje základní
odborné znalosti týkající se vybraných druhů
šelem a lidoopů a který se uskutečňuje v rozsahu
36 výukových hodin teoretické výuky,

b) modul B – chov vybraných druhů šelem, který
obsahuje podrobné odborné znalosti týkající se
chovu vybraných druhů šelem a který se usku-
tečňuje v rozsahu 16 výukových hodin teore-
tické výuky,

c) modul C – chov lidoopů, který obsahuje po-
drobné odborné znalosti týkající se chovu li-
doopů a který se uskutečňuje v rozsahu 16 vý-
ukových hodin teoretické výuky.

(2) Obsahem kurzu podle odstavce 1 písm. a)
jsou

a) ustanovení zákona, prováděcích právních před-
pisů k němu vydaných a vybrané části právních
předpisů, které se vztahují k chovu, přepravě
a evidenci vybraných druhů šelem nebo li-
doopů, zejména přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího ochranu zvířat bě-
hem přepravy a souvisejících činností4), zákona
o ochraně přírody a krajiny, zákona o mysli-
vosti, veterinárního zákona, zákona o zoologic-
kých zahradách, zákona o obchodování s ohro-
ženými druhy, trestního zákoníku, a to v roz-
sahu 4 výukové hodiny,

b) biologické základy chovu zvířat, které zahrnují
základy anatomie a fyziologie zvířat, orgánové
soustavy, metabolismus, zootechnickou termi-
nologii a problematiku domestikace, popis těla
zvířete, včetně kostry, tělesný růst a vývin,
plodnost a reprodukci, metody a povinnosti
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při označování zvířat, a to v rozsahu 8 výuko-
vých hodin,

c) etologie, která zahrnuje vybrané etologické po-
jmy, vývoj chování zvířete, vzorce a mechanis-
my her, sociálního, obranného, loveckého, po-
travního, komfortního, sexuálního a rodičov-
ského chování, vnitrodruhovou a mezidruhovou
komunikaci, a to v rozsahu 6 výukových hodin,

d) etika chovu zvířat, která zahrnuje vztah člověka
ke zvířatům chovaným v lidské péči, problema-
tiku ochrany zvířat a pohody zvířat, požadavky
na obohacení prostředí pro chov zvířat a poža-
davky na tvorbu expozic, ve kterých jsou zví-
řata umístěna, informace o mezinárodních zá-
chovných chovatelských programech, a to v roz-
sahu 4 výukové hodiny,

e) základy bezpečnosti při manipulaci se zvířaty,
které zahrnují vybrané části právních předpisů
upravujících způsob organizace práce a pracov-
ních postupů, které je zaměstnavatel povinen
zajistit při práci související s chovem zvířat, in-
formace o vybavení k provádění odchytu zvířat,
zásady manipulace se zvířaty, problematiku na-
padení člověka zvířetem, zejména prevenci, pří-
činy a následky napadení, a to v rozsahu 2 vý-
ukové hodiny,

f) požadavky na krmení a napájení zvířat, které
zahrnují obecné základy výživy vyplývající
z jednotlivých typů trávicí soustavy masožrav-
ců, všežravců a býložravců, problematiku krmi-
va, jeho nutriční hodnoty a význam živin,
úpravu a uskladňování krmiv, krmiva rostlin-
ného a živočišného původu, krmné přísady, na-
pájení, a to v rozsahu 6 výukových hodin,

g) zásady péče o zdraví zvířat, které zahrnují pre-
venci nákaz, první pomoc zvířeti a veterinární
péči při onemocnění, problematiku karantény,
očkování a imunity, zásady neinvazivních od-
běrů vzorků na vyšetření, nejznámější zoonózy,
virová, bakteriální, plísňová a parazitární one-
mocnění, pojem a příčiny stresu zvířat, zásady
biologické bezpečnosti chovu, zejména zachá-
zení s kadávery a zbytky krmiv, informace
o běžné ochranné dezinfekci, dezinsekci a dera-
tizaci a aktivní ochraně chovu před vnějšími
vlivy, a to v rozsahu 6 výukových hodin.

(3) Obsahem kurzu podle odstavce 1 písm. b)
jsou

a) systematické zařazení, druhově specifická bio-
logie ve vztahu k anatomii, fyziologii, chovu
a genetice vybraných druhů šelem, a to v roz-
sahu 5 výukových hodin,

b) druhově specifické podmínky chovu vybraných
druhů šelem, požadavky na konstrukci, zabez-
pečení, velikost a vybavení prostor pro chov
vybraných druhů šelem, podmínky ustájení
a požadavky na pomůcky, a to v rozsahu 5 vý-
ukových hodin,

c) druhově specifické metody zacházení s vybra-
nými druhy šelem a znalosti techniky odchytu
a přepravy jednotlivých vybraných druhů še-
lem, a to v rozsahu 2 výukové hodiny,

d) problematika předcházení a zabránění únikům
jednotlivých vybraných druhů šelem, a to v roz-
sahu 1 výuková hodina,

e) druhově specifické požadavky na krmení a na-
pájení vybraných druhů šelem, a to v rozsahu
2 výukové hodiny,

f) rozpoznání zdravého zvířete a nejčastější one-
mocnění jednotlivých vybraných druhů šelem,
poskytování první pomoci a povolené způsoby
usmrcování vybraných druhů šelem, a to v roz-
sahu 1 výuková hodina.

(4) Obsahem kurzu podle odstavce 1 písm. c)
jsou

a) systematické zařazení, druhově specifická bio-
logie ve vztahu k anatomii, fyziologii, chovu
a genetice lidoopů, a to v rozsahu 5 výukových
hodin,

b) druhově specifické podmínky chovu lidoopů,
požadavky na konstrukci, zabezpečení, velikost
a vybavení prostor pro chov lidoopů, pod-
mínky ustájení a požadavky na pomůcky, a to
v rozsahu 5 výukových hodin,

c) druhově specifické metody zacházení s lidoopy
a znalosti techniky odchytu a přepravy lidoopů,
a to v rozsahu 2 výukové hodiny,

d) problematika předcházení a zabránění únikům
lidoopů, a to v rozsahu 1 výuková hodina,

e) druhově specifické požadavky na krmení a na-
pájení lidoopů, a to v rozsahu 2 výukové ho-
diny,

f) rozpoznání zdravého zvířete a nejčastější one-
mocnění lidoopů, poskytování první pomoci
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a povolené způsoby usmrcování lidoopů, a to
v rozsahu 1 výuková hodina.

(5) Lektor v kurzu podle odstavce 1 musí do-
ložit

a) odbornou praxi v oblasti ochrany zvířat a péče
o jejich pohodu v orgánech ochrany zvířat uve-
dených v § 19 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona
nebo na Ministerstvu životního prostředí nej-
méně po dobu 3 let,

b) nejméně 3 roky praxe v péči o vybrané druhy
šelem nebo lidoopy, zejména v zoologické za-
hradě nebo záchranné stanici, a nejméně střední
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání
chovatel cizokrajných zvířat,

c) vysokoškolské vzdělání získané ve studijním
programu v oblasti vzdělávání Biologie, ekolo-
gie a životní prostředí se zaměřením na zvířata,
nebo ve studijním programu v oblasti vzdělá-
vání Zemědělství se zaměřením na chovatelství,
pokud byl jejich součástí předmět chov cizo-
krajných zvířat nebo chov exotických zvířat,
nebo obdobné vysokoškolské vzdělání získané
studiem na vysoké škole nezařazeným do ob-
lasti vzdělávání, nebo

d) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele chova-
telských, zoologických nebo veterinárních
předmětů na střední škole nebo vysoké škole
s akreditovaným studijním programem v oblasti
vzdělávání Zemědělství se zaměřením na chova-
telství, nebo v oblasti vzdělávání Veterinární lé-
kařství, veterinární hygiena, anebo s obdobným
akreditovaným studijním programem se shod-
ným zaměřením nezařazeným do oblasti vzdě-
lávání.

(6) Účastník kurzu k péči o vybrané druhy še-
lem nebo lidoopy se může zúčastnit kurzu v modu-
lu B nebo v modulu C až poté, co se zúčastní mini-
málně 80 procent výukových hodin v kurzu v mo-
dulu A.

(7) Školicí pracoviště vydá účastníkovi kurzu
k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy

a) potvrzení o úspěšném vykonání zkoušky v mo-
dulu A, v modulu B nebo v modulu C, pokud
splní podmínky uvedené v § 19 odst. 1, 4 a 5,
nebo

b) potvrzení o účasti na kurzu v modulu A, v mo-
dulu B nebo v modulu C, pokud se účastník

kurzu zúčastní minimálně 80 procent výuko-
vých hodin v příslušném modulu.

(8) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o vy-
brané druhy šelem získaného vykonáním zkoušky je
uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce. Vzor osvěd-
čení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem
získaného účastí na kurzu je uveden v příloze č. 15
k této vyhlášce.

(9) Vzor osvědčení o způsobilosti k péči o li-
doopy získaného vykonáním zkoušky je uveden
v příloze č. 16 k této vyhlášce. Vzor osvědčení o způ-
sobilosti k péči o lidoopy získaného účastí na kurzu
je uveden v příloze č. 17 k této vyhlášce.“.

17. V § 14 odst. 1 se na konci písmene a) slovo
„nebo“ zrušuje.

18. V § 14 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:
„c) nejméně 3 roky praxe ve funkci učitele na vy-

soké škole v oblasti, kterou má v kurzu na
úseku ochrany pokusných zvířat prezentovat,
a vysokoškolské vzdělání, nebo

d) nejméně 3 roky vědecké činnosti v oblasti, kte-
rou má v kurzu na úseku ochrany pokusných
zvířat prezentovat, a vysokoškolské vzdělání.“.

19. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „a správních
deliktech“ a slovo „státní“ zrušují.

20. V § 19 odst. 1 se slovo „komise“ nahrazuje
slovem „komisař“.

21. V § 19 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Test v rámci kurzu k péči o vybrané druhy
šelem nebo lidoopy obsahuje při zkoušce z modu-
lu A 60 zkušebních otázek. Ke každé otázce jsou
přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž jedna odpověď
je správná. Na vypracování písemného testu se sta-
noví při zkoušce z modulu A doba 90 minut. Na test
při zkoušce z modulu B a z modulu C se použije
odstavec 1 obdobně.

(5) Pro úspěšné složení zkoušky a získání
osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy še-
lem je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového
počtu bodů při zkoušce z modulu A a zároveň nej-
méně 80 procent z celkového počtu bodů při
zkoušce z modulu B. Pro úspěšné složení zkoušky
a získání osvědčení o způsobilosti k péči o lidoopy je
třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového po-

Sbírka zákonů č. 83 / 2021Strana 742 Částka 34



čtu bodů při zkoušce z modulu A a zároveň nejméně
80 procent z celkového počtu bodů při zkoušce
z modulu C.“.

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako od-
stavce 6 až 12.

22. V § 19 odstavec 6 zní:

„(6) Zkušebním komisařem je zaměstnanec Mi-
nisterstva zemědělství, který má odbornou praxi
v oblasti ochrany zvířat a péče o jejich pohodu
v orgánu ochrany zvířat uvedeném v § 19 odst. 1
písm. a) zákona nejméně po dobu 6 měsíců.“.

23. V § 19 odst. 7 se slova „členů zkušební ko-

mise“ nahrazují slovy „zkušebního komisaře“ a slova
„podepisují všichni členové zkušební komise“ se na-
hrazují slovy „podepisuje zkušební komisař“.

24. V § 19 odst. 11 se v úvodní části ustanovení
číslo „7“ nahrazuje číslem „10“.

25. V § 19 odst. 11 se na konci písmen a) a b)
doplňují slova „který je určen pro osoby, které pro-
vádějí manipulaci se zvířaty a péči o ně před jejich
znehybněním a znehybnění zvířat pro účely omrá-
čení nebo usmrcení,“.

26. Příloha č. 1 zní:
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„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.
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27. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a,
která zní:

„Příloha č. 1a k vyhlášce č. 22/2013 Sb.
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28. Za přílohu č. 13 se doplňují přílohy č. 14 až
17, které znějí:

„Příloha č. 14 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.
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Příloha č. 15 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.
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Příloha č. 16 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.
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Příloha č. 17 k vyhlášce č. 22/2013 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2021.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r
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84

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

ze dne 18. února 2021

o zrušení nouzového stavu

Poslanecká sněmovna ruší nouzový stav k datu účinnosti zákona o mimořádných opatřeních při
epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nejpozději však k 27. únoru
2021.

Předseda Poslanecké sněmovny:

Vondráček v. r.
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