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Věc: Stanovisko – odborná způsobilost pro činnost „Obchod se zvířaty určenými
pro zájmové chovy"
K Vaší žádosti o stanovisko týkající se odborné způsobilosti požadované přílohou č. 5 k zákonu č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro výkon činností,
které jsou obsahem živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy", konkrétně k odborné
způsobilosti uvedené pod písm. b) přílohy č. 5 spočívající ve středním vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství, sdělujeme následující.
Jak z uvedeného ustanovení vyplývá, nejedná se o vzdělání získané přímo v konkrétních oborech vzdělání,
v daném případě Chovatelství zvířat, Zootechnika nebo Veterinářství, ale o oblast, ve které bylo vzdělání
dosaženo. Při posuzování odborné způsobilosti je proto třeba v jednotlivých případech vycházet z obsahu
vzdělání, které by mělo odpovídat požadavkům na výkon daného povolání.
Nové obory vzdělání, mezi které lze zařadit i Vámi zmiňovaný obor Agropodnikání, učí školy podle svých
školních vzdělávacích programů, které vytvářejí na základě rámcových vzdělávacích programů. Tyto
rámcové vzdělávací programy, které vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, vymezují závazné
požadavky na vzdělávání v jednotlivých stupních a oborech vzdělání, tzn. zejména výsledky vzdělávání,
kterých má žák v závěru studia dosáhnout, obsah vzdělávání, základní podmínky realizace vzdělávání a
pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Jednotlivé školy jsou povinny tento závazný program
respektovat a rozpracovat do svých školních vzdělávacích programů.
Rámcový vzdělávací program Agropodnikání obsahuje též oblast odborného vzdělávání, které zahrnuje
mimo jiné kompetence vykonávat a organizovat pracovní činnosti při chovu zvířat. Tato oblast je
v rámcovém vzdělávacím programu dostatečným způsobem zastoupena.
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
T +420 224 851 111
www.mpo.cz

Na základě uvedeného jsme toho názoru, že doklad o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání Agropodnikání je dostačujícím dokladem pro prokázání odborné způsobilosti pro výkon
živnosti „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy" dle přílohy č. 5 živnostenského zákona.
Závěrem považujeme za potřebné upozornit, že se jedná pouze o náš právní názor a že závazný výklad
zákona může podat pouze nezávislý soud. Dále podotýkáme, že posouzení, zda doklady předložené
podnikatelem prokazují splnění odborné způsobilosti stanovené přílohou č. 5 živnostenského zákona pro
výkon činností spadajících svým obsahem do výše uvedené vázané živnosti, je v první instanci na místně
příslušném obecním živnostenském úřadu, který je oprávněn kontrolovat, zda podnikatel zajišťuje výkon
činností, které jsou obsahem živností uvedených v příloze č. 5 živnostenského zákona, pouze fyzickými
osobami, které splňují požadavky odborné způsobilosti, které jsou v této příloze stanoveny.
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