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Věc: Stanovisko – odborná způsobilost pro činnost „Obchod se zvířaty určenými 
pro zájmové chovy" 

K Vaší žádosti o stanovisko týkající se prokázání odborné způsobilosti požadované pro provozování vázané 

živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ osvědčením o profesní kvalifikaci sdělujeme 

následující.  

Odborná způsobilost pro provozování vázaných živností je stanovena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě výše uvedené 

živnosti spočívá mimo jiné v doložení osvědčení o rekvalifikaci nebo jiného dokladu o odborné kvalifikaci 

pro příslušnou pracovní činnost vydaného zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, 

nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do 

jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladu o výkonu 4 roků praxe v oboru.  

Možnost prokázat odbornou způsobilost pro uvedenou živnost osvědčením o profesní kvalifikaci příloha č. 2 

živnostenského zákona přímo nestanoví. Profesní kvalifikace pro činnost „Ošetřovatel a prodejce zvířat pro 

zájmové chovy“ vešla v platnost dne 26. 7. 2016 a kvalifikační standard pro tuto činnost byl schválen 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve 

znění pozdějších předpisů, obecně platí, že zkouška probíhá před autorizovanou osobou, které byla udělena 

autorizace pro danou profesní kvalifikaci. Dle informací Ministerstva zemědělství však v současné době 

neexistuje žádná autorizovaná osoba, u které by mohl uchazeč vykonat zkoušku z profesní kvalifikace 

„Ošetřovatel a prodejce zvířat pro zájmové chovy“.    
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Přestože, jak již bylo výše uvedeno, osvědčení o profesní kvalifikaci není přímo stanoveno přílohou č. 2 

živnostenského zákona jako jedna z možností prokázání odborné způsobilosti pro předmětnou vázanou 

živnost, jsme toho názoru, že při extenzivním výkladu by bylo možno, za předpokladu autorizované osoby, 

tuto kvalifikaci akceptovat, a to jako „jiný doklad“ ve smyslu ustanovení písm. e) přílohy č. 2 živnosti 

„Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“, a to společně s doložením dokladu prokazujícího 4letou 

praxi v oboru. Důvodem pro to je skutečnost, že potencionální držitel této kvalifikace disponuje znalostmi a 

vědomostmi potřebnými pro provozování výše uvedené vázané živnosti. 

Upozorňujeme, že se jedná o náš právní názor, posouzení odborné způsobilosti v konkrétním případě vždy 

spadá do kompetence příslušného obecního živnostenského úřadu. 

 

Ing. Milada Hrabánková 
ředitelka odboru živností 
 
elektronicky podepsáno  
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