
V l á d n í n á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne ……...... 2016, 

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé 

související zákony 

 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 
 

ČÁST PRVNÍ 

Změna veterinárního zákona 

 
Čl. I 

 
 
 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona 
č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., 
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., 
zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., 
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 
Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona 
č. 126/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 3 odst. 1 písm. i) se slovo „karanténou“ nahrazuje slovem „izolací“.  
 
2. V § 3 odst. 1 písm. j) se slovo „izolací“ nahrazuje slovem „karanténou“. 

 
3. V § 3 odst. 1 písm. n) se slova „med a“ nahrazují slovy „med, mateří kašička a“. 

 
4. V § 3 odst. 1 písm. jj) se za slovo „obrany“ vkládají slova „nebo Ministerstva vnitra“. 

 
5. Poznámka pod čarou č. 7d se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou. 
 
6. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které 

zní: 
„i) zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních  

a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti 
zdraví a kontroly pohody zvířat, a to v rozsahu a lhůtách stanovených Ministerstvem 
zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle § 44 odst. 1 písm. d), uchovávat jejich 
výsledky po dobu nejméně 3 let a na požádání je předkládat úřednímu 
veterinárnímu lékaři. Je-li třeba provést též laboratorní vyšetření vzorků, musí být 
toto vyšetření provedeno v laboratoři uvedené v § 52 odst. 3.“.  
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7. V § 4 odstavec 3 zní: 
„(3) Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je 

povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo 
Městské veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) 
nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců 
dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato povinnost se nevztahuje na osobu, jejíž oznamovací 
povinnost upravuje jiný právní předpis9), a na osobu, jejíž právo nebo povinnost držet, cvičit 
nebo používat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na chovatele služebních psů, psů se 
zvláštním výcvikem, vodících psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin,  
a loveckých psů. V oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. 
Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich.“. 

 
Poznámka pod čarou č. 9 zní: 
„9) § 13a zákona č. 246/1992 Sb.“. 

 
8. V § 4b odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Ústřední veterinární správa“ nahrazují 

slovy „Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy (dále jen „Ústřední 
veterinární správa“)“. 
 

9. V § 4b odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové 
písmeno e), které zní: 
„e) oznámit Ústřední veterinární správě bez zbytečného odkladu změny údajů 

rozhodných z hlediska registrace, a“. 
 

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f). 
 

10. V § 4b odst. 3 se na konci písmene c) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové 

písmeno d), které zní: 

„d) oznámit Ústřední veterinární správě bez zbytečného odkladu změny údajů 

rozhodných z hlediska registrace, a“. 

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e). 
 

11. V § 5 odst. 1 se písmeno a) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).  
 

12. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), 
která znějí: 
„h) dodávat na jatky pouze jatečná zvířata s pravdivě a úplně uvedenými informacemi  

o potravinovém řetězci v souladu s přílohou II oddílu III nařízení (ES) č. 853/2004, 
kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, 

i) uvádět na trh pouze zvířata, kterým nebyly podávány nepovolené nebo zakázané4) 
látky nebo přípravky (§ 19), vést záznamy o tom, kdy a které léčivé přípravky  
a látky, jimiž mohou být nepříznivě ovlivněny živočišné produkty, byly podány 
zvířatům, neprodleně předkládat tyto záznamy veterinárnímu lékaři, aby v nich 
zaznamenal podání léčivých přípravků zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat 
tyto záznamy nejméně po dobu 5 let a dodržovat ochranné lhůty.“. 

 
CELEX: 32004R0853 

 
13. Poznámka pod čarou č. 10 zní: 

„10) § 420 a násl. občanského zákoníku.“.  
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14. V § 5 odst. 2 se písmeno b) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

15. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní: 
„c) zpracovat podle schválených zásad pohotovostní plán pro případ výskytu 

nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i pro případ 
vzniku mimořádné situace (dále jen „pohotovostní plán“), zajistit, aby pohotovostní 
plán byl přístupný všem osobám uvedeným v písmenu b) a při každé změně chovu 
zvířat, nejméně však jednou ročně, pohotovostní plán aktualizovat,“. 

 
16. V § 5 odst. 2 se doplňuje písmeno d), které zní: 

„d) zpracovat vlastní ozdravovací program v souladu s celostátním programem tlumení 
jedné nebo více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a původců těchto 
nákaz a nemocí (dále jen „program ozdravování zvířat“), předložit jej včetně 
příslušných změn ke schválení krajské veterinární správě nejpozději do 60 dnů od 
data zveřejnění programu ozdravování zvířat ve Věstníku Ministerstva zemědělství 
a postupovat podle tohoto programu.“. 

 
17. V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: 

„(4) Chovatel, který chová včelstva, je dále povinen neprodleně po zjištění úhynu 
včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním 
předpisem krajské veterinární správě.“. 

 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.  
 

18. V § 5 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které 
zní: 
„f) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož překročení jsou chovatelé povinni hlásit 

tyto úhyny krajské veterinární správě.“. 
 
19. V § 6 odst. 3 a v § 49 odst. 1 písm. b) se text „§ 5 odst. 1 písm. a)“ nahrazuje textem 

„§ 4 odst. 1 písm. i)“. 
 

20. V § 6 odst. 8 písm. b) a v § 17a odst. 4 písm. c) se slovo „izolaci“ nahrazuje slovem 
„karanténě“. 
 

21. V § 10 odst. 2 se slova „Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy (dále jen 
„Ústřední veterinární správa“)“ nahrazují slovy „Ústřední veterinární správě“. 
 

22. V § 10 odst. 3 písm. f), § 30 odst. 1 písm. d), § 30 odst. 2 písm. a) a v § 42 odst. 3 
písm. a) se slovo „karanténě“ nahrazuje slovem „izolaci“.  
 

23. V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 18 odst. 1 písm. a), § 18 odst. 3, § 19 odst. 4, 
nadpise oddílu 2 hlavy III, § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 22 odst. 1 písm. b) 
úvodní části ustanovení a bodě 1, § 22 odst. 1 písm. d), f) a j), § 24 odst. 1 úvodní části 
ustanovení, § 24 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 39a odst. 1, § 41 odst. 4, § 48 odst. 1 písm. 
g) a písm. j) bodě 2, § 49 odst. 1 písm. h) bodě 2 a písm. l), § 53 odst. 1 písm. b) a c)  
a v § 54 odst. 1 písm. i) se slova „do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“. 

 
CELEX: 32002R0178 
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24. V § 16 odstavec 2 zní: 
„(2) Každý, kdo přepravuje zvířata určená k poražení nebo utracení v souvislosti  

s plněním ochranných a zdolávacích opatření, nebo každý, kdo přepravuje, zpracovává nebo 
neškodně odstraňuje předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, jakož i vedlejší 
živočišné produkty určené k neškodnému odstranění nebo dalšímu zpracování, je povinen 
tato zvířata, předměty nebo vedlejší živočišné produkty přepravovat, zpracovávat nebo 
neškodně odstraňovat jen způsobem stanoveným krajskou veterinární správou.“. 

 
25. V § 20 odstavec 2 zní: 

„(2) Není-li stanoveno jinak, lze uvádět na trh pouze  
a) zvěřinu, která pochází ze zvěře ulovené a usmrcené v souladu se zvláštními právními 

předpisy6)16), a která je v souladu se zvláštními právními předpisy16) označena způsobem 
umožňujícím její identifikaci,  

b) ryby, korýše, měkkýše, žáby a jiné živočichy vodního a suchozemského prostředí určené 
k výživě lidí, kteří byli získáni dovoleným způsobem lovu (výlovu), odchytu nebo sběru17),  

c) mléko, které bylo získáno od zvířat, jejichž zdravotní stav, způsob chovu a výživy 
neovlivňují nepříznivě jeho zdravotní nezávadnost, a které bylo mlékárensky ošetřeno, 
jakož i výrobky z tohoto mléka. Požadavek výroby mléčných výrobků z mlékárensky 
ošetřeného mléka však neplatí, pokud schválený technologický postup vyžaduje se 
zřetelem na vlastnosti výrobku, aby bylo při jeho výrobě použito mlékárensky neošetřené 
mléko; pro tyto účely se výrobou mléčných výrobků rozumí postup vedoucí ke změně 
charakteru tohoto mléka,  

d) vejce, která byla prosvícena a stanoveným způsobem označena17a),  
e) med, mateří kašičku nebo včelí vosk, které jsou zdravotně nezávadné a pochází od 

klinicky zdravého včelstva.“.  
 
26. V § 20 se odstavce 3 a 4 zrušují.  

 
27. § 21 zní: 

 
„§ 21 

 
(1) Není-li stanoveno jinak, musí být jatečná zvířata poražena na jatkách za 

podmínek stanovených tímto zákonem, zvláštními právními předpisy6) a předpisy Evropské 
unie17c). 

  
(2) Domácí porážkou mohou být poražena ve vlastním hospodářství chovatele 

jatečná zvířata s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců. V případě 
domácí porážky skotu staršího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců může chovatel porazit 
nejvýše 3 kusy ročně.  

 
(3) Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky jsou určeny pro spotřebu  

a) osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se o maso a orgány ze skotu, nebo   
b) osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso  

a orgány ostatních zvířat.   
 
(4) Maso a orgány jatečných zvířat z domácí porážky podléhají veterinárnímu 

vyšetření, stanoví-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k nákazové situaci, a nesmí 
být dále uváděny na trh.  

 
(5) Domácí porážku skotu mladšího 72 měsíců nebo jelenovitých ve farmovém chovu 

je chovatel povinen písemně oznámit krajské veterinární správě nejméně 3 dny před jejím 
konáním. Povinnost písemně oznámit domácí porážku skotu nebo jelenovitých ve farmovém 
chovu neplatí v případě domácí porážky skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu jinak 
zdravého zvířete, které utrpělo zranění, které z důvodu respektování dobrých životních 
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podmínek zvířat brání jeho přepravě na jatky; v tomto případě chovatel zajistí prohlídku 
zvířete veterinárním lékařem, vyžádá si od něj písemné prohlášení o zdravotním stavu 
zvířete a oznámí domácí porážku skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu neprodleně po 
jejím provedení. 

 
(6) Chovatel v oznámení podle odstavce 5 uvede vedle náležitostí podle správního 

řádu  
a) adresu a registrační číslo hospodářství,  
b) datum a čas provedení domácí porážky skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu, 
c) počet, druh a identifikační číslo poráženého zvířete, 
d) jde-li o porážení skotu také datum narození skotu a způsob zacházení se vzniklými 

vedlejšími živočišnými produkty. 
 
 (7) Zvěř ve farmovém chovu může být porážena v hospodářství jen za podmínek 
stanovených předpisy Evropské unie17c). Povolení vydává krajská veterinární správa 
chovateli na základě písemné žádosti, která splňuje náležitosti podle zvláštního právního 
předpisu17ca) a ve které chovatel doloží splnění podmínek stanovených předpisy Evropské 
unie17c).  
 

(8) Chovatel je povinen k porážce velké farmové zvěře v hospodářství podle odstavce 
7 nebo domácí porážce jelenovitých z farmového chovu požádat krajskou veterinární správu 
o povolení k usmrcení těchto zvířat použitím střelné zbraně. K žádosti vedle náležitostí podle 
správního řádu 
a) doloží, že usmrcení střelnou zbraní provede 

1. držitel zbrojní licence vydané podle zvláštního právního předpisu17cd), nebo 
2. chovatel osobně nebo osoba, která je k němu v pracovním nebo obdobném poměru, 

jsou-li držiteli zbrojního průkazu skupiny C vydaného podle zvláštního právního 
předpisu17cb), a  

b) přiloží odůvodnění k usmrcení zvířete střelnou zbraní. 
Pro účely tohoto ustanovení se velkou farmovou zvěří rozumí jelenovití, mufloni  
a prasata divoká, jsou-li chováni ve farmovém chovu. 
  

(9) Doba platnosti povolení vydaného podle odstavce 8 je 3 roky. Dobu platnosti 
povolení může krajská veterinární správa prodloužit o další 3 roky, a to na základě písemné 
žádosti držitele povolení podané 3 měsíce před skončením doby platnosti, pokud držitel 
povolení doloží, že se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení vydáno.  
   

(10) Platnost povolení vydaného podle odstavce 8 končí, jestliže se změnily osoby 
uvedené v odstavci 8 písm. a) bodě 1 nebo 2, které provádějí usmrcení střelnou zbraní. 
Změnu těchto osob je chovatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemně krajské 
veterinární správě.  
   

(11) Krajská veterinární správa může povolení vydané podle odstavce 7 nebo 8 
odejmout, jestliže byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno.  
   

(12) Chovatel, který je držitelem povolení podle odstavce 8, je povinen  
a) mít k dispozici situační nákres farmy nebo hospodářství s vyznačením místa střelby  

a prostředků k zajištění bezpečnosti při střelbě, s posudkem znalce v oboru balistiky; tímto 
nejsou dotčeny povinnosti držitele zbrojní licence podle zvláštního právního předpisu17cb), 

b) oznámit krajské veterinární správě nejméně 3 dny přede dnem porážky místo a čas 
použití střelné zbraně k porážce.  
 

(13) Krajská veterinární správa oznámí příslušnému útvaru Policie České republiky 
místo a čas použití střelné zbraně k porážce zvěře ve farmovém chovu v hospodářství nebo 
k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu.  
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(14) Na jatky nesmí být dodávány zdravé březí plemenice.  

   
(15) Jatečná zvířata podléhají na jatkách povinnému veterinárnímu vyšetření před 

poražením, jejich maso, orgány a ostatní části po poražení (prohlídka jatečných zvířat  
a masa). Vyšetření (prohlídku) před poražením a po poražení provádí úřední veterinární 
lékař, který splňuje požadavky odborné kvalifikace stanovené předpisy Evropské unie17e).  
   

(16) Veterinární vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře a zvěřiny se provádí 
způsobem a v rozsahu stanovenými předpisy Evropské unie17g).  
   

(17) V rámci veterinární prohlídky jatečných zvířat na jatkách a těl ulovené volně žijící 
zvěře v zařízeních zpracovávajících zvěřinu, vnímavých na trichinelózu, zajistí úřední 
veterinární lékař vyšetření jejich svaloviny na přítomnost svalovce (trichinel). Není-li toto 
vyšetření provedeno laboratoří krajské veterinární správy, musí být provedeno v laboratoři 
uvedené v § 52 odst. 3.  
   

(18) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla a postup veterinárního vyšetřování 
živočišných produktů, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich 
veterinárního vyšetření, jakož i veterinární podmínky uvolňování těchto produktů na trh, 
pokud tato pravidla, postupy a podmínky nejsou upraveny předpisy Evropské unie a pokud 
jejich úpravu tyto předpisy umožňují.“. 

 
28. V § 21a odst. 3, § 27b odst. 8, § 50 odst. 9 a v § 64a odst. 4 se slova „vysoká škola 

s veterinárním studijním programem“ nahrazují slovy „vysoká škola uskutečňující 
akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny“. 
 

29. V § 22 odst. 1 písm. a) se věta druhá nahrazuje větou „V žádosti uvedou vedle 
náležitostí podle správního řádu druhy činností, které hodlají provozovat.“. 
 

30. V § 22 odst. 1 písm. b) se bod 2 včetně poznámek pod čarou č. 17i) a 17j) zrušuje. 
 

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 2 až 4. 
 

31. V § 22 odst. 1 písm. b) bodě 4 se text „bodech 1 a 2“ nahrazuje textem „bodě 1“. 
 

32. V § 22 odst. 1 písm. j) se slovo „včel“ nahrazuje slovem „včelstev“. 
 

33. V § 22 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 5, které znějí: 
 „(2) Osoby, které zprostředkovávají uvádění živočišných produktů na trh, jsou povinny 

předem požádat krajskou veterinární správu o registraci; to však neplatí pro osoby, které již 
byly krajskou veterinární správou schváleny a registrovány, popřípadě jen registrovány podle 
odstavce 1 písm. a). V žádosti vedle náležitostí podle správního řádu uvede 
a) adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa pobytu nebo sídla, 
b) druh a rozsah činnosti a 
c) datum zahájení činnosti.  
 

(3) Osoby, které zprostředkovávají uvádění živočišných produktů na trh, mohou tuto 
činnost vykonávat až po registraci.     

 
(4) Registrovaná osoba je povinna oznámit krajské veterinární správě změny údajů 

uvedených v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne nastalé změny a současně odevzdat 
doklad o registraci.  
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(5) Krajská veterinární správa zruší registraci na žádost registrované osoby. 
Registrovaná osoba k žádosti o zrušení registrace přiloží doklad o registraci. O zrušení 
registrace krajská veterinární správa žadatele informuje.“.   

 
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 6.  

 
34. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které 

zní: 
„h) oznámit neprodleně krajské veterinární správě porážku skotu nebo prasat, pokud 

jsou maso nebo orgány určeny k dodání zpět chovateli; v oznámení uvede počet 
poražených kusů a osobu, které maso nebo orgány dodal.“.   

 
35. V § 25 odst. 3 se slova „sezonní prodej živých ryb“ nahrazují slovy „prodej živých ryb 

na samostatném prodejním místě“.  
 

36. V § 25 odst. 5 písm. a) se slovo „sezonní“ zrušuje. 
 

37. § 27a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 52 až 61 zní: 
 

„Prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby 
 

§ 27a 
 

(1) Chovatel může v malých množstvích prodávat  
a) živou drůbež, živé králíky a živé nutrie z vlastního chovu ve svém hospodářství přímo 

spotřebiteli,  
b) čerstvé drůbeží maso, čerstvé králičí maso nebo čerstvé maso z nutrií, pocházející  

z drůbeže, králíků nebo nutrií z vlastního hospodářství a poražených v tomto 
hospodářství, ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území 
České republiky, a to přímo spotřebiteli, anebo je dodávat do místního maloobchodu; 
drůbeží maso nemusí být tříděno podle jakosti a hmotnosti52), 

c) nebalená čerstvá vejce pocházející z vlastního hospodářství ve svém hospodářství,  
v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky, a to přímo 
spotřebiteli, anebo je dodávat do místního maloobchodu. Chovatel, který použije vejce 
v jím provozovaném zařízení stravovacích služeb53) nemusí vejce označovat stanoveným 
způsobem54). Chovatel, který chová nejvíce 50 nosnic, prodávající vejce ve svém 
hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky, 
nemusí vejce označit kódem producenta, jsou-li jméno a adresa chovatele uvedena 
v místě prodeje. Povinnost třídit nebalená čerstvá vejce podle jakosti a hmotnosti55), se 
nevztahuje na  
1. prodej v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky,  
2. prodej ve svém hospodářství, nebo 
3. chovatele, který použije vejce v jím provozovaném zařízení stravovacích služeb, 

d) med, mateří kašičku nebo včelí vosk pocházející z vlastního chovu včelstev ve své 
domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včelstev, v tržnici nebo na tržišti, které 
se nacházejí na území České republiky, a to přímo spotřebiteli, anebo jej dodávat do 
místního maloobchodu. Chovatel včel, který med použije v jím provozovaném zařízení 
stravovacích služeb53), nemusí med označit stanoveným způsobem56), 

e) se souhlasem krajské veterinární správy syrové, mlékárensky neošetřené mléko  
a syrovou smetanu (dále jen „syrové mléko“) pocházející od zvířat z vlastního chovu  
v místě výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu přímo spotřebiteli pro spotřebu 
v jeho domácnosti, anebo jej po tepelném ošetření uvádět na trh při poskytování 
stravovacích služeb53). Chovatel zajistí, aby 
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1. syrové mléko bylo získáváno v souladu s požadavky na prvovýrobu syrového mléka  
a mleziva, stanovenými předpisy Evropské unie, které upravují zvláštní hygienická 
pravidla pro potraviny živočišného původu57), 

2. celkový počet mikroorganizmů v získaném mléce při 30 °C nepřesahoval počet 100 000 
v 1 ml, jde-li o kravské mléko, nebo 500 000 v 1 ml, jde-li o mléko jiného druhu,  
a celkový počet somatických buněk nepřesahoval 400 000 v 1 ml, jde-li o kravské 
mléko, 

3. syrové mléko bylo vyšetřeno na základě analýzy nebezpečí a s přihlédnutím  
k předchozím výsledkům a jejich trendům, zejména při podání žádosti o souhlas 
krajské veterinární správy k prodeji syrového mléka a při každé změně v chovu zvířat 
nebo ve způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání syrového mléka, jež by mohla 
ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však dvakrát ročně, a to z hlediska 
dodržování limitů uvedených v bodě 2 a patogenních mikroorganizmů, stanovených 
prováděcím právním předpisem, a 

4. obsah reziduí inhibičních látek v syrovém mléce odpovídal požadavkům stanoveným 
předpisy Evropské unie58), 

f) živé ryby nebo jiné živočichy pocházející z akvakultury z vlastního chovu ve svém 
hospodářství přímo spotřebiteli nebo uvádět čerstvé produkty rybolovu59) na trh při 
poskytování stravovacích služeb53).  

 
(2) Za místní maloobchod podle odstavce 1 písm. b), c) a d) se považuje maloobchod 

podle předpisu Evropské unie, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového 
práva a zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin60) s odpovídajícím sortimentem živočišných produktů, který se nachází 
na území České republiky a který produkty uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a d) dodává 
přímo spotřebiteli.  

 
 (3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1 musí pocházet od zdravých zvířat  

a musí být zdravotně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat, zejména 
nesmí být zdrojem nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Živočišné produkty 
uvedené v odstavci 1 provozovatel místního maloobchodu nesmí uvádět na trh 
prostřednictvím zásilkového prodeje. 

 
(4) Chovatel, který prodává nebo dodává vlastní produkty z prvovýroby podle 

odstavce 1, je povinen zajistit, aby byly doprovázeny obchodním dokladem podle nařízení 
(EU) č. 931/2011, s výjimkou případů, kdy chovatel tyto produkty prodává ve svém 
hospodářství nebo ve své domácnosti. 

 
(5) Chovatel, který prodává nebo dodává vlastní produkty z prvovýroby podle 

odstavce 1, musí zajistit, aby tyto produkty byly  
a) vyráběny, skladovány a přepravovány v čistém prostředí s používáním zařízení  

a pracovních nástrojů a pomůcek udržovaných v čistotě, a 
b) chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě působit na jejich zdravotní nezávadnost, 

zejména před kontaminací.  
 
(6) Chovatel nutrií je povinen zabezpečit vyšetření jejich masa na přítomnost 

svalovce (trichinel), a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění 
tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo 
krajskou veterinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 povolení pro tento druh vyšetření. 
Laboratoř je povinna vydat chovateli protokol o laboratorním vyšetření nutrií a jednou ročně 
předkládat krajské veterinární správě prostřednictvím informačního systému Státní 
veterinární správy údaje o provedených vyšetřeních stanovené prováděcím právním 
předpisem. Chovatel nutrií je povinen uchovávat protokol o laboratorním vyšetření masa 
nutrií po dobu nejméně 2 let a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. 
Chovatel nutrií může čerstvé maso z nutrií prodávat konečnému spotřebiteli nebo dodávat do 
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místního maloobchodu způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. b) až po vyhovujícím 
vyšetření masa nutrií na přítomnost svalovce (trichinel). 

 
(7) Chovatel, který prodává syrové mléko podle odstavce 1 písm. e), je povinen 

a) zpracovat a dodržovat provozní a sanitační řád a na požádání jej předložit krajské 
veterinární správě, a  

b) zajistit, aby obsah celkového počtu mikroorganismů v syrovém kravském mléce 
prodávaném spotřebiteli nebyl vyšší, než stanoví předpisy Evropské unie, které upravují 
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu61), pro syrové kravské 
mléko určené k výrobě mléčných výrobků, nebo nebyl vyšší než 1 500 000 v 1 ml, jde-li  
o syrové mléko jiného druhu. 

 
(8) Jestliže chovatel zjistí při vyšetření vzorků, že byly překročeny limity uvedené  

v odstavci 1 písm. e) bodě 2 nebo v odstavci 7 písm. b), přijme neprodleně nápravná 
opatření a informuje o tom krajskou veterinární správu, která může nařídit zvýšení četnosti 
vyšetřování až do doby dosažení nápravy. 

 
(9) Zjistí-li krajská veterinární správa, že chovatel postupuje při prodeji syrového 

mléka v rozporu s tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie, odejme chovateli souhlas  
k prodeji syrového mléka. 
 

(10) Prováděcí právní předpis stanoví  
a) veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních 

produktů z prvovýroby, uvedených v odstavci 1, a pro zacházení s těmito produkty,  
b) co se rozumí malým množstvím podle odstavce 1,  
c) rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních 

mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí, 
d) údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat krajské 

veterinární správě, včetně termínu jejich předložení. 
__________________ 
52) Příloha XIV část B bod I odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských 
trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné 
organizaci trhů), v platném znění. 

53) § 23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
54) § 8 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
55) Příloha VII část VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1308/2013 ze dne 17. 

prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty  
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES)  
č. 1234/2007, v platném znění. 

56) § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
57) Příloha III oddíl IX kapitola I část I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 853/2004.  
58) Příloha III oddíl IX kapitola I část III odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 853/2004. 
59) Bod 3.5 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.  
60) Čl. 3 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. 
61) Příloha III oddíl IX kapitola II část III bod 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (ES) č. 853/2004.“.     
 

CELEX: 32004R0852                                          
CELEX: 32011R1169 
CELEX: 32007R1234 
CELEX: 32013R1308 
CELEX: 32011R0931                                                                                                                                                          
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38. V § 27b odstavce 1 a 2 znějí: 
„(1) Uživatel honitby může v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži 

nebo peří  
a) prodávat přímo spotřebiteli,   
b) dodávat do místní maloobchodní prodejny s odpovídajícím sortimentem živočišných 

produktů, která se nachází na území České republiky a která zásobuje přímo spotřebitele,   
c) dodávat do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou 

registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, nebo 
d) prodávat v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky, přímo 

spotřebiteli, jde-li o drobnou volně žijící zvěř.  
             

(2) Těla ulovené volně žijící zvěře uvedená v odstavci 1 nesmí spotřebitel dále uvádět 
na trh nebo je uvádět na trh prostřednictvím zásilkového prodeje.“. 

 
39. V § 27b odstavec 6 zní: 

„(6) Jde-li o zvěř vnímavou na trichinelózu, je uživatel honitby povinen zabezpečit její 
vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel), a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení  
o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním ústavu, anebo  
v laboratoři, které bylo krajskou veterinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 povolení pro 
tento druh vyšetřování; jde-li o prase divoké, přikládá uživatel honitby spolu se svalovinou 
vyšetřovaného kusu zvěře i ocas tohoto kusu. Nelze-li k vyšetření prasete divokého přiložit 
ocas daného kusu zvěře, vyšetří akreditovaná laboratoř daný kus prasete divokého i bez 
přiloženého ocasu daného kusu prasete divokého. Laboratoř je povinna vydat uživateli 
honitby protokol o laboratorním vyšetření zvěře, u prasete divokého s vyjádřením o přiložení 
ocasu vyšetřovaného kusu, a jednou ročně předkládat krajské veterinární správě 
prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy údaje o provedených 
vyšetřeních stanovené prováděcím právním předpisem. Uživatel honitby je povinen 
uchovávat protokol o laboratorním vyšetření zvěře po dobu nejméně 2 let a na požádání jej 
předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Uživatel honitby může zvěř vnímavou na trichinelózu 
prodávat nebo dodávat přímo spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 1 až po 
vyhovujícím vyšetření zvěře na přítomnost svalovce (trichinel).“. 

 
40. V § 28 odstavce 1 až 3 znějí:  

„(1) Osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty nebo živočišnými produkty, 
mohou obchodovat pouze 
a) se zvířaty, která odpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem, zvláštními právními 

předpisy17q) a předpisy Evropské unie17r), zejména která  
1. pocházejí z hospodářství, popřípadě jiného zařízení registrovaného podle zvláštního 

právního předpisu8), které nepodléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním 
opatřením vztahujícím se na zvířata daného druhu a je pod státním veterinárním 
dozorem,  

2. jsou zdravá a splňují stanovené veterinární požadavky na obchodování s nimi, jakož  
i případné zvláštní veterinární záruky17s),  

3. jsou označena a evidována podle plemenářského zákona9d) a provázena veterinárním 
osvědčením17t), a nevyžaduje-li se toto osvědčení, jiným průvodním dokladem,  

b) s živočišnými produkty, které odpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem, 
zvláštními právními předpisy17u) a předpisy Evropské unie14d), zejména které  
1. pocházejí z podniku, závodu nebo jiného zařízení, jenž je schválen a registrován, 

popřípadě registrován podle tohoto zákona a předpisů Evropské unie17h) a je pod 
státním veterinárním dozorem,  

2. jsou zdravotně nezávadné, ve všech fázích jejich výroby, zpracování a uvádění na trh 
byly dodrženy povinnosti a požadavky stanovené z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat 
a splňují stanovené veterinární požadavky na obchodování s nimi, jakož i případné 
zvláštní veterinární záruky17v),  
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3. jsou označeny stanoveným způsobem14f) a provázeny průvodním dokladem, popřípadě, 
vyžaduje-li se veterinární osvědčení17t), tímto osvědčením.  

   
(2) Osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty nebo živočišnými produkty, 

nesmí obchodovat se zvířaty a živočišnými produkty, které z veterinárních nebo hygienických 
důvodů nemohou být obchodně využity v České republice, ani zvířaty, která byla určena  
k poražení nebo utracení v souvislosti s plněním programu ozdravování zvířat nebo v rámci 
ochranných a zdolávacích opatření.  
   

(3) Zvířata a živočišné produkty uvedené v odstavci 1 podléhají veterinární kontrole 
v místě původu a veterinární kontrole při příchodu na místo určení, do něhož jsou provázena 
veterinárním osvědčením, popřípadě jiným průvodním dokladem. Za místo určení se pro 
účely tohoto zákona považuje místo prvního příjmu včetně jakéhokoli prvního zacházení 
nebo manipulace na území České republiky. Jejich veterinární kontrola v místě původu musí 
být prováděna přinejmenším s takovou pečlivostí a odpovědností, jako kdyby byly určeny pro 
tuzemský trh. Veterinární kontrola při příchodu na místo určení se provádí formou 
nediskriminujících namátkových kontrol17w).“. 
 
41. V § 30 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) zda podniky, závody nebo jiná zařízení pod státním veterinárním dozorem přijímají 
nebo uvádějí na trh pouze živočišné produkty, jejichž označení a požadované 
průvodní doklady odpovídají požadavkům uvedeným podle písmene a),“.   

 
42. V § 30 odst. 2 písm. b) se za slovo „odesilateli“ vkládají slova „, jeho zástupci nebo 

příjemci“ a za slovo „odesilatel“ se vkládají slova „, jeho zástupce nebo příjemce“.  
 
CELEX: 31989L0662 
CELEX: 31990L0425                                          
 

43. V § 30 odst. 3 písm. a) se za slovo „zvířat“ vkládají slova „, nejsou-li doprovázena 
veterinárním osvědčením,“.  
 

44. V § 31 odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „zástupce“ se doplňují 
slova „nebo příjemce“. 

 
45. V § 31a odstavec 2 zní: 

„(2) Osoba, která přemísťuje v rámci neobchodního přesunu z ostatních členských 
států zvířata v zájmovém chovu uvedená v odstavci 1, která jsou mladší 12 týdnů  
a nejsou očkována proti vzteklině nebo jsou ve věku mezi 12 a 16 týdny, jsou očkována proti 
vzteklině, ale dosud nesplňují požadavky na platnost uvedené v bodě 2 písm. e) přílohy III 
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat  
v zájmovém chovu48), nesmí tato zvířata přemístit, pokud nejsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 7 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní 
přesuny zvířat v zájmovém chovu48).“.  

 
46. V § 32 odstavec 1 zní: 

„(1) Dovozce nebo jeho zástupce, popřípadě jiná osoba odpovědná za náklad je 
povinen vstoupit se zvířaty, živočišnými produkty a ostatním veterinárním zbožím 
dováženým ze třetích zemí (dále jen „kontrolované zboží“) na území České republiky jen 
přes stanoviště veterinární hraniční kontroly České republiky (dále jen „pohraniční veterinární 
stanice“) nebo jiného členského státu. Osoba uvedená ve větě první musí zvířata 
přepravovat přímo na toto stanoviště anebo do karanténního střediska a odtud do místa 
určení uvedeného ve veterinárním osvědčení, popřípadě v jiném veterinárním dokladu, který 
zásilku provází.“.  
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47. V § 34 odst. 2 se slova „může tato karanténa nebo izolace probíhat“ nahrazují slovy „je 
dovozce nebo jeho zástupce povinen zajistit jejich umístění do karantény nebo izolace“ 
a slovo „karanténa“ se nahrazuje slovem „izolace“.  
 

48. V § 36 odst. 1 se slova „Živočišné produkty dovezené z třetích zemí musí splňovat“ 
nahrazují slovy „Dovozce nebo jeho zástupce je povinen zajistit, aby živočišné 
produkty dovezené z třetích zemí splňovaly“ a slovo „poskytovat“ se nahrazuje slovem 
„poskytovaly“.  

 
49. V § 38a odst. 4 se na konci textu věty první doplňují slova „, není-li takto dováženo více 

než 5 zvířat v zájmovém chovu“. 
 
50. § 38b včetně nadpisu zní: 

 
„§ 38b  

 
Vývoz zvířat a živočišných a rostlinných produktů do třetích zemí  

 
(1) K vývozu kontrolovaného zboží do třetích zemí je třeba veterinární osvědčení. 

Vývozce k žádosti o jeho vydání předloží vzor veterinárního osvědčení požadovaný 
dovážejícím, popřípadě tranzitním státem a na vyžádání také doklad o veterinárních 
podmínkách, jejichž splnění požaduje dovážející, popřípadě tranzitní stát, a to v ověřeném 
překladu do českého jazyka. Ověřený překlad vzoru veterinárního osvědčení se nevyžaduje 
v případě, že je vzor požadovaného veterinárního osvědčení zveřejněn na internetových 
stránkách Státní veterinární správy.  

 
(2) Pokud třetí země určení z nákazových důvodů vyžaduje pro dovoz krmiv 

rostlinného původu, doplňkových látek a premixů na své území ověření veterinárního 
osvědčení, provede jej krajská veterinární správa. Vývozce k žádosti o jeho ověření předloží 
dokumenty dokládající splnění dovozních podmínek uvedených ve veterinárním osvědčení. 

 
(3) Odmítne-li třetí země určení přijetí zásilky a dojde-li k jejímu vrácení, nese 

vývozce náklady spojené s tímto opatřením.  
 
(4) Pokud třetí země určení vyžaduje veterinární osvědčení vytištěná na ceninovém 

papíře s ochrannými znaky, uhradí vývozce náklady spojené s jeho vytištěním. O náhradě 
nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu rozhodne krajská 
veterinární správa. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji krajská veterinární 
správa, která ji uložila. Výši paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního 
osvědčení k vývozu stanoví prováděcí právní předpis.  

 
 (5) Pokud třetí země určení vyžaduje pro dovoz nebo neobchodní přesun zvířete 
v zájmovém chovu na své území ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete 
v zájmovém chovu, provede jej krajská veterinární správa. 

 
(6) Pokud třetí země určení vyžaduje pro dovoz nebo neobchodní přesun na své 

území ověření veterinárního osvědčení, pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete 
v zájmovém chovu ústřední kompetentní autoritou, provede jej Ústřední veterinární správa.  

 
(7) Pro zvířata, živočišné produkty a z nákazových důvodů případně pro krmiva 

rostlinného původu, doplňkové látky a premixy přepravované z území České republiky do 
jiného členského státu za účelem vývozu do třetí země, se vyžaduje potvrzení o splnění 
požadavků a podmínek stanovených třetí zemí určení. Vývozce k žádosti o jeho vydání 
předloží vzor tohoto potvrzení, a to v ověřeném překladu. 
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(8) Krajská veterinární správa zajistí kontrolované zboží úřední veterinární závěrou, 
jestliže to vyžaduje třetí země určení. Úřední veterinární závěrou se rozumí zajištění 
totožnosti zboží v dopravních prostředcích, kontejnerech nebo obalech plombou, pečetí, 
známkou nebo jiným zajišťovacím prostředkem tak, aby nebylo možno zboží vyjmout nebo 
do nich zboží vložit, aniž dojde k narušení této závěry. Porušit úřední veterinární závěru lze 
jen se souhlasem krajské veterinární správy. 
             

(9) Pokud třetí země určení vyžaduje umístění zvířete do karantény, oznámí vývozce 
krajské veterinární správě její zahájení způsobem umožňujícím dálkový přenos dat 
prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy nejpozději 24 hodin předem. 
Karanténa je ukončena po splnění podmínek karantény vydáním veterinárního osvědčení 
k vývozu.“.            
  
51. V § 39 odst. 1 písm. c) se za slovo „zvířat23a)“ vkládají slova „a zvířat bez pána62)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 62 zní: 
„ 62) § 1046 občanského zákoníku.“. 
 
52. V § 39a odst. 2 se slova „musí se tak stát, není-li stanoveno jinak,“ nahrazují slovy „je 

provozovatel schváleného podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení povinen, není-li 
stanoveno jinak, neškodně odstranit nebo dále zpracovat tyto vedlejší živočišné 
produkty“. 

 
53. V § 40 odstavec 3 zní: 

„(3) Ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu vedlejších živočišných produktů, 
má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) v případě, že není znám chovatel nebo 
osoba zacházející se živočišnými produkty uvedená v odstavci 1. V tomto případě hradí 
náklady neškodného odstranění vedlejšího živočišného produktu obec, v jejímž katastrálním 
území je místo nálezu.“. 
 
54. V § 41 odst. 1 písm. e) se slovo „rizika“ nahrazuje slovem „nebezpečí“. 
 
55. V § 42 odst. 1 písmeno a) zní: 

„a) v rámci ochranných a zdolávacích opatření odchyt toulavých a opuštěných psů  
a koček a zvířat bez pána62), vnímavých na nebezpečnou nákazu,“.   

 
56. V § 42 odst. 1 písm. b) se za slova „s nimi odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána62),“. 

 
57. V § 42 odst. 2 se za slovo „Odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána62),“, za slovo 

„koček,“ se vkládají slova „handicapovaných volně žijících zvířat,“ a slova „vysokou 
školou s veterinárním studijním programem“ se nahrazují slovy „vysokou školou 
uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny“. 
 

58. V § 42 odst. 5 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene b). 
 
59. V § 42 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 9, které znějí: 

„(6) Provozovatel útulku pro zvířata je povinen požádat krajskou veterinární správu  
o registraci útulku nejméně 14 dnů před zahájením činnosti. V žádosti vedle obecných 
náležitostí podle správního řádu uvede druh útulku, zda půjde o útulek pro hospodářská 
zvířata nebo o útulek pro zvířata v zájmovém chovu, a kapacitu útulku. 
 

(7) Provozovatel útulku pro zvířata může tuto činnost vykonávat až po registraci.     
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(8) Provozovatel útulku pro zvířata je povinen oznámit krajské veterinární správě 
změny údajů uvedených v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne nastalé změny  
a současně odevzdat doklad o registraci.  

 
(9) Krajská veterinární správa zruší registraci na žádost provozovatele útulku pro 

zvířata. Provozovatel útulku pro zvířata k žádosti o zrušení registrace přiloží doklad  
o registraci. O zrušení registrace krajská veterinární správa žadatele informuje.“. 

 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 10. 
 

60. V § 44 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
„f) může v souvislosti s prováděním mimořádných veterinárních opatření nebo v souvislosti 

s provedením porážky nebo usmrcení většího počtu hospodářských zvířat v případě jejich 
nemoci, vyčerpání nebo zranění pro potřeby Státní veterinární správy požádat Správu 
státních hmotných rezerv o poskytnutí státní hmotné rezervy formou bezúplatného 
použití,“. 

 
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h). 
 

61. V § 44 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí: 
„(2) Povinné preventivní a diagnostické úkony pro příslušný kalendářní rok  

a podmínky a lhůty k jejich provedení uvedené v odstavci 1 písm. d) stanoví ministerstvo 
formou opatření obecné povahy na období 1 kalendářního roku; opatření obecné povahy se 
vydává bez řízení o návrhu opatření obecné povahy.  

 
(3) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce 

ministerstva a vyvěšuje se po celý kalendářní rok. Ministerstvo opatření obecné povahy 
zašle též Státní veterinární správě a krajským veterinárním správám, které jsou povinny jej 
bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách po celý kalendářní rok. 

 
(4) Opatření obecné povahy v den následující po dni nabytí jeho účinnosti opatří 

ministerstvo záznamem o jeho účinnosti.“. 
  

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 5 a 6.  
 

62. V § 46 písm. d) se slovo „karanténováním“ nahrazuje slovem „izolací“.  
 

63. V § 47 odst. 1 se slova „Ministerstvu zemědělství (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují 
slovem „ministerstvu“. 
 

64. V § 48 odst. 1 písm. j) úvodní části ustanovení se slova „popřípadě povolených“ 
nahrazují slovy „povolených, popřípadě evidovaných“. 
 

65. V § 48 odst. 1 písm. j) se na začátek bodu 1 vkládají slova „chovatelů, kteří chovají 5  
a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců,“.    
 

66. V § 48 odst. 1 písm. k) se za slova „veterinárních osvědčení“ vkládají slova „a vzory 
veterinárních osvědčení k vývozu vyjednané Ústřední veterinární správou  
s kompetentní autoritou dovážejícího státu“. 

 
67. V § 48 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové písmeno s), které zní: 

„s) vydává na žádost osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky z oblasti 
veterinární péče vypracované v rámci výzkumného projektu nebo záměru,“.   

 
Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno t).  
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68. V § 49 odst. 1 písm. h) se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní: 
„7. útulky pro zvířata,“. 
 
Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8. 
 

69. V § 49 odst. 1 písm. s) se bod 3 zrušuje.  
 
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3. 
 

70. V § 49 odst. 1 písm. t) se slova „provádí kontroly podle zákona o Státním 
zemědělském intervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu a vydává osvědčení pro 
poskytování zvláštních vývozních náhrad“ nahrazují slovy „provádí kontroly a vydává 
osvědčení podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby 
tohoto fondu“. 

 
71. V § 49 odst. 1 se za písmeno v) vkládají nová písmena x) až z), která znějí: 

„x) ověřuje pro vývoz nebo neobchodní přesun zvířete v zájmovém chovu do třetích 
zemí pas nebo jiný identifikační doklad zvířete v zájmovém chovu, 

y) potvrzuje po provedené veterinární kontrole splnění požadavků a podmínek 
stanovených třetí zemí určení pro vydání veterinárního osvědčení pro vývoz 
kompetentní autoritou jiného členského státu, 

z) zajišťuje totožnost kontrolovaného zboží úřední veterinární závěrou,“. 
 

           Dosavadní písmeno x) se označuje jako písmeno aa). 
 

72. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), 
která znějí: 
„d) zakázat užívání prostor pro výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů 

na trh při důvodném podezření na uvádění na trh potravin jiných než zdravotně 
nezávadných nebo z nákazových důvodů, jestliže kontrolovaná osoba neumožní 
veterinárnímu inspektorovi vstupovat na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor 
v souladu s jeho oprávněním podle kontrolního řádu, 

e) zjednat si přístup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších 
prostor včetně otevření uzavřených prostor při důvodném podezření na uvádění na 
trh potravin jiných než zdravotně nezávadných nebo z nákazových důvodů. Každý,  
v jehož objektu se takové prostory kontrolované osoby nalézají, je povinen strpět 
kontrolu v těchto prostorách.“. 

 
73. V § 54 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) nařízení izolace nebo karantény, popřípadě porážky nebo usmrcení zvířat,“.   
 

74. V § 56a odst. 2 písmeno b) zní: 
„b) vyhotoveno 

1. v případě dovozu v úředním jazyku členského státu určení a toho členského 
státu, v němž se provádí pohraniční veterinární kontrola, anebo provázeno 
ověřeným překladem do tohoto jazyka, nebo 

2. v případě vývozu v českém jazyce a jazyce, který požaduje třetí země určení, 
popřípadě tranzitní stát,“. 

 
75. V § 56a odst. 2 písmeno d) zní: 

„d) vydáno dříve, než zvířata nebo živočišné produkty opustí místo veterinární kontroly, 
a musí provázet v originální verzi zvířata nebo živočišné produkty  
1. při jejich vstupu na území členských států v případě dovozu, nebo  

            2. na území třetí země určení v případě vývozu.“.  
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76. Za § 56a se vkládá nový § 56b, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 56b 
 

Veterinární podmínky pokusu 
   

Uživatel pokusných zvířat6) je povinen požádat o stanovení veterinárních podmínek 
pro provádění pokusů pro zvířata, která 
a) hodlá použít k pokusu  

1. mimo schválené zařízení uživatele pokusných zvířat nebo 
2. ve schváleném zařízení uživatele pokusných zvířat, v případě, že charakter použitých 

biologických materiálů, zvířat nebo jejich produkty nebo biologické materiály mají nebo 
lze předpokládat, že budou mít vysoce rizikový charakter, nebo  

b) mají být po ukončení pokusu 
1. umístěna do chovu odpovídajícího danému druhu pokusných zvířat nebo 
2. dodána na jatky.“.                       

 
77. V § 59 odstavce 4 a 5 znějí: 

„(4) Státní veterinární správa organizuje ve spolupráci s vysokou školou uskutečňující 
akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny atestační studium 
pro úřední veterinární lékaře, které probíhá ve dvou částech: 
a) základní (atestace I. stupně), 
b) specializační (atestace II. stupně). 

 
 (5) K výkonu státního veterinárního dozoru je odborně způsobilý úřední veterinární 
lékař, který získal atestaci I. stupně. Na služební místo představeného Státní veterinární 
správy může být jmenován úřední veterinární lékař, pokud získal atestaci II. stupně. 
Vedoucím zaměstnancem veterinárního ústavu může být jmenován veterinární lékař, pokud 
získal atestaci II. stupně; to neplatí pro vedoucího zaměstnance 1. stupně řízení.“. 

 
78. V § 59a odst. 1 písm. c) a e) se slova „úplné střední odborné vzdělání“ nahrazují 

„střední vzdělání s maturitní zkouškou“. 
 

79. V § 59a odst. 1 písm. d) se slova „nebo biologie“ nahrazují slovy „, biologie nebo 
zootechniky“. 
 

80. V § 59a odst. 1 písm. f) bodě 1 se slovo „anebo“ zrušuje a za bod 1 se vkládá nový bod 
2, který zní: 
„2. organizovanou vysokou školou uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti 
veterinárního lékařství a hygieny, nebo“. 
 
Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.  

 
81. V § 60 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.  

 
82. V § 61 odst. 1 písmeno a) zní: 

„a) oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů předem zahájení a ukončení 
činnosti,“. 

 
83. V § 61 odst. 1 písm. b) se za slovo „nákazy“ vkládají slova „nebo podezření z týrání 

zvířete“. 
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84. Za § 64a se vkládají nové § 64b a 64c, které včetně nadpisů znějí: 
                                                                       

„§ 64b 
 

Chovatel hospodářských zvířat 
 

(1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn provádět na jím provozovaném 
hospodářství u hospodářských zvířat, které na tomto hospodářství chová, odborné 
veterinární úkony, jejichž seznam spolu s podrobnostmi jejich provádění stanoví prováděcí 
právní předpis. 

 
(2) Chovatel hospodářských zvířat, který splňuje požadavky odborné způsobilosti 

podle § 59a odst. 1 písm. a) až e), je oprávněn na jím provozovaném hospodářství podle 
pokynů ošetřujícího veterinárního lékaře k injekční aplikaci léčiv u hospodářských zvířat, 
které na tomto hospodářství chová. Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti výkonu 
odborných veterinárních úkonů spočívajících v injekční aplikaci léčiv u hospodářských zvířat 
chovateli hospodářských zvířat.  

 
(3) Chovatel hospodářských zvířat, který splňuje požadavky odborné způsobilosti 

podle § 59a odst. 1 písm. a) až e), je vedle odborných veterinárních úkonů podle odstavce 1 
oprávněn provádět na jím provozovaném hospodářství u hospodářských zvířat, které na 
tomto hospodářství chová, další odborné veterinární úkony, pokud absolvoval 
specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění odborných veterinárních 
úkonů, složil závěrečnou zkoušku a získal tak osvědčení o způsobilosti k provádění těchto 
úkonů. Chovatel hospodářských zvířat je povinen vést záznamy o dalších odborných 
veterinárních úkonech, které provedl, o datu jejich provedení, počtu a identifikaci zvířat,  
u kterých byly tyto úkony provedeny, uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 2 let, a na 
požádání je předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Prováděcí právní předpis stanoví 
seznam dalších odborných veterinárních úkonů a podrobnosti jejich provádění k tomu 
oprávněnými chovateli hospodářských zvířat. 
 

(4) Specializovanou odbornou průpravu podle odstavce 3 organizuje vysoká škola 
uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, která 
vydává osobám, které absolvovaly tuto specializovanou odbornou průpravu, osvědčení  
o způsobilosti k provádění odborných veterinárních úkonů a vede seznam těchto osob. 
Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah a organizaci specializované odborné 
průpravy podle odstavce 3 se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů, 
způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu 
osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly. 

 
§ 64c 

            
Prohlížitel včelstev 

 
(1) Chovatel včelstev je v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel uvedené 

v příloze č. 2 k tomuto zákonu oprávněn zajistit v ochranném pásmu stanoveném 
v mimořádném veterinárním opatření rozebrání včelího díla proškolenou osobou k prohlídce 
včelstev s rozebráním včelího díla (dále jen „prohlížitel včelstev“). 

 
(2) Prohlížitel včelstev je povinen provádět prohlídku včelstev s rozebráním včelího 

díla v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vést záznamy o datu, době  
a výsledku prohlídky včelstev, registračním čísle chovatele včelstev, registračním čísle 
stanoviště včelstev, počtu včelstev na stanovišti včelstev, počtu a identifikačním čísle vzorku, 
uchovávat tyto záznamy po dobu nejméně 3 let a na požádání je poskytnout úřednímu 
veterinární lékaři. 
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(3) Prohlížitel včelstev může být fyzická osoba, která absolvovala specializované 
školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a získala tak 
osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola uskutečňující 
akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, která také 
prohlížitelům včelstev vydává osvědčení, vede seznam těchto osob a předává jej Ústřední 
veterinární správě.  

 
(4) Prováděcí právní předpis stanoví  

a) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího díla a vedení záznamů prohlížitele 
včelstev, 

b) obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev 
s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev.“. 

 
85. V § 67 odst. 5 se za slovo „nesplnil“ vkládají slova „schválený program ozdravování 

zvířat podle § 5 odst. 2 písm. d),“. 
 

86. § 71 a 72 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 63 znějí: 
 

„§ 71  
 

Přestupky 
  

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
a) nesplní nebo poruší některou z povinností chovatele nebo některý z požadavků na 

přemístění a vnitrostátní přepravu zvířat stanovených v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 
odst. 4,  § 6 odst. 1 až 4 a 7 nebo v § 7,  

b) nesplní nebo poruší některou z povinností pořadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 
2 a 3, 

c) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků na zabezpečení 
zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovených v § 20 odst. 2 písm. c) až e),  
§ 21 odst. 1 až 8, 10, 12 a 14, § 25 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 až 8 nebo v § 27b odst. 1 až 
8,  

d) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků k ochraně před 
nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka stanovených v § 5 odst. 1 písm. 
d) až i), § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14, § 16 odst. 2 nebo v § 17a odst. 4,  

e) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší některé  
z opatření podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,  

f) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků na zabezpečení 
zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovených v § 19 odst. 1 až 5 nebo v § 20 
odst. 1 a 2 písm. a) a b),  

g) nesplní nebo poruší některou z veterinárních podmínek obchodování se zvířaty  
a živočišnými produkty, anebo některou z veterinárních podmínek dovozu a tranzitu 
veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovenou v § 28 odst. 
1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 
1 a 4, 38a odst. 7, § 38b odst. 1, 7 až 9 nebo v § 38c odst. 1 až 4,  

h) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků stanovených 
předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní 
spotřebu do Společenství21),  

i) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků chovatele 
stanovených předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní 
přesuny zvířat v zájmovém chovu48),  

j) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků stanovených v § 39a 
odst. 2 nebo v § 42 odst. 2, 3 a 5 až 8,  

k) nesplní nebo poruší některou z povinností chovatele nebo osoby zacházející se 
živočišnými produkty stanovenou v § 40 odst. 1, 3 a 4,  
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l) nesplní nebo poruší povinnost provozovatele útulku pro zvířata stanovenou v § 42 odst. 6,  
m) nesplní nebo poruší povinnost uživatele pokusných zvířat stanovenou v § 56b, 
n) nesplní nebo poruší některou z povinností chovatele hospodářských zvířat stanovenou  

v § 64a odst. 3 nebo v § 64b odst. 1 až 3, 
o) nesplní nebo poruší povinnost prohlížitele včelstev stanovenou v § 64c odst. 2,  
p) vykonává některou z činností, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení 

tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení 
nebo této registrace, vykonává některou z činností bez podání oznámení nebo ověření 
odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává některou 
z činností, k níž není odborně způsobilá,  

q) jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a) až l) nesplní povinnost podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie na úseku veterinární péče63),  

r) nesplní závazný pokyn orgánu veterinární správy, nebo  
s) nesplní nebo poruší některou z povinností vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních 

opatření.  
 

 (2) Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 5 000 Kč v blokovém řízení,  
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c),  
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d) až r),  
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. s).  

 
§ 72  

 
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob  

 
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že  

a) nesplní nebo poruší některou z povinností chovatele nebo některý z požadavků na 
přemístění a vnitrostátní přepravu zvířat stanovených v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 
odst. 2 až 4 nebo v § 6 odst. 1 až 4 a 7,  

b) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků pro přepravu zvířat  
a péči o ně v průběhu přepravy stanovených v § 7 nebo v § 8 odst. 1, 3 a 4,  

c) nesplní nebo poruší některou z povinností pořadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 
2 a 3, některou z podmínek na vnitrostátní přepravu pro provozovatele cirkusu nebo 
jiného veřejného vystoupení se zvířaty stanovenou v § 9 odst. 4, některou z povinností 
provozovatele shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a odst. 1 a 2 nebo některou 
z povinností obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1,  

d) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků na zabezpečení 
zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovených v § 20 odst. 2 písm. c) až e),  
§ 21 odst. 14, § 24 odst. 1, § 25 odst. 1 až 4, § 26, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 až 8 nebo 
v § 27b odst. 1 až 4, 6 a 7,  

e) nesplní nebo poruší některou z povinností k ochraně před nákazami a nemocemi 
přenosnými ze zvířat na člověka stanovenou v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo 
v § 16 odst. 2, anebo některou z povinností chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d) 
až i) nebo v § 17a odst. 4,  

f) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků na zabezpečení 
zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovených v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 22 odst. 
1 až 4, § 23 odst. 1 až 3 nebo v § 24a,  

g) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2  
a 3, § 40, § 41 odst. 1 až 4, § 42 odst. 3, 5 až 8, § 56b, § 64a odst. 2 a 3 nebo v § 64b 
odst. 1 až 3,  

h) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší 
některé z opatření podle § 53 odst. 1, anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,  
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i) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků na zabezpečení 
zdravotní nezávadnosti živočišných produktů stanovených v § 19 odst. 1 až 5,  § 20 odst. 
1 a 2 písm. a) a b) nebo v § 21 odst. 1, 7, 8, 10 a 12,  

j) nesplní nebo poruší některou z veterinárních podmínek obchodování se zvířaty  
a živočišnými produkty, anebo některou z veterinárních podmínek dovozu a tranzitu 
veterinárního zboží z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí, stanovenou v § 28 odst. 
1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 
1 a 4, § 37 odst. 3, § 38a odst. 7, § 38b odst. 1, 7 až 9 nebo v § 38c odst. 1 až 4,  

k) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo některý z požadavků stanovených 
předpisem Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní 
spotřebu do Společenství21) nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách 
pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),  

l) vykonává některou z činností, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení 
tímto orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení 
nebo této registrace, vykonává některou z činností bez podání oznámení nebo ověření 
odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává některou 
z činností, k níž není odborně způsobilá,  

m) jiným jednáním, než je uvedeno v písmeni a) až l) nesplní povinnost podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie na úseku veterinární péče63), 

n) nesplní závazný pokyn orgánu veterinární správy,  
o) nesplní nebo poruší některou z povinností vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních 

opatření,  
p) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 66a odst. 3 nebo v § 66c odst. 

4, 
 q) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2,  

§ 66b odst. 1 nebo v § 66c odst. 1 až 3, nebo 
 r) nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou v § 66 odst. 1. 
 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí správního deliktu tím, že  
a) jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou  

v § 4a odst. 4, § 6 odst. 7, § 12 odst. 2, § 17a odst. 6, § 61 odst. 1, 3 a 5, § 62 odst. 2 
nebo v § 66 odst. 3 a 4,  

 b) jako soukromý veterinární technik nesplní nebo poruší některou z povinností stanovenou 
v § 64 odst. 3 a 4, nebo  

c) jako výrobce pasů nebo distributor pasů nesplní nebo poruší některou z povinností 
stanovenou v § 4b odst. 2 nebo 3.  

  
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do  

a) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d) a p),  
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až g) a q),  
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h) až n) a r),  
d) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. o),  
e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) až c).  
  
______ 
63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.  
Nařízení komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě,  
a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od 
veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice. 
Nařízení Komise (ES) č. 136/2004. 
Nařízení Komise (ES) č. 282/2004. 
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Nařízení Komise (ES) č. 599/2004. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.  
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005. 
Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005. 
Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o sytému identifikace a evidence ovcí a koz. 
Nařízení Komise (ES) č. 911/2004, kterým se provádí nařízení EP a Rady č. 1760/2000, 
pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidenci zemědělských podniků. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003  
o tlumení salmonel a některých jiných původů zoonóz, vyskytujících se v potravním 
řetězci. 
Nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006, kterým se provádí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 2160/2003, pokud jde o požadavky na používání 
určitých tlumících metod v rámci národních programů pro tlumení salmonel u drůbeže. 
Nařízení Komise (EU) č. 517/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie zaměřený na 
snížení výskytu určitých sérotypů salmonely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění 
nařízení (ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010. 
Nařízení Komise (EU) č. 200/2012 ze dne 8. března 2012 o cíli Unie zaměřeném na 
snížení výskytu Salmonella enteritidis a Salmonella typhimurium u hejn brojlerů, jak je 
stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003. 
Nařízení Komise (ES) č. 200/2010 ze dne 10. března 2010, kterým se provádí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Společenství 
zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmonel v reprodukčních hejnech 
dospělé drůbeže druhu Gallus Gallus. 
Nařízení Komise (EU) č. 1190/2012 ze dne 12. prosince 2012 o cíli Unie zaměřeném na 
snížení výskytu Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium v hejnech krůt, jak je 
stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003. 
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny. 
Nařízení Komise 2074/2005, kterým se stanoví prováděcí opatření pro některé výrobky 
podle nařízení EP a R (ES) č. 853/2004 a pro organizaci úředních kontrol podle Nařízení 
EP a R (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kterým se stanový odchylka od nařízení EP 
a R (ES) č. 852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví 
zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase. 
Nařízení Komise 1162/2009, kterým se stanoví přechodná nařízení EP a R (ES)  
č. 853/2004, (ES) 854/2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým se mění nařízení (ES)  
č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013  
o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady 
(ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000. 
Nařízení Komise (ES) č. 2056/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu  
a akvakultury. 
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé 
produkty rybolovu. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení 
Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAC2AAK7I)

aspi://module='EU'&link='32013R0577%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


 

22 

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená 
těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen. 
Nařízení Komise (EU) 2015/1474 ze dne 27. srpna 2015 o použití recyklované teplé vody 
k odstraňování povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených těl. 
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady 
(ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000  
o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků  
z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97. 
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde  
o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa. 
Nařízení Komise (ES) 275/2007 o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa 
ze dne 15. března 2007. 
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa 
dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým 
se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných 
látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS)  
č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES  
a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 26/2004. 
Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných 
látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného 
původu. 
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví 
maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005  
o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného  
a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS. 
Nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství týkajícím se 
veterinárních léčivých přípravků stanoví seznam základních látek k léčbě koňovitých. 
Nařízení Komise (EU) č. 252/2012 ze dne 21. března 2012, kterým se stanoví metody 
odběru vzorků a analýzy pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem  
a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (ES) 
1883/2006. 
Nařízení Komise (EU) č. 915/2010 ze dne 12. října 2010 o koordinovaném víceletém 
kontrolním programu Unie pro roky 2011, 2012 a 2013 s cílem zajistit dodržování 
maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rostlinného a živočišného původu a na 
jejich povrchu a vyhodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů. 
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu 
zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny 
v Černobylu. 
Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší 
přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném 
případu radiační mimořádné situace. 
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní 
podmínky pro dovoz určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny a kterým se 
zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES. 
Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006, kterým se stanoví metody 
odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách. 
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009, kterým se stanoví metody 
odběru vzorků a laboratorního zkoušení pro úřední kontrolu krmiv. 
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003  
o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, 
kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci 
společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008  
a nařízení Rady (ES) č. 73/2009. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/2008 ze dne 16. prosince 2008  
o potravinářských enzymech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) 
č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice Rady 2001/112/ES a nařízení (ES)  
č. 258/97. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008  
o potravinářských přídatných látkách. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008  
o aromatech a některých složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro použití  
v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení 
(ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003  
o kouřových aromatech používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich 
povrchu. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 ze dne 10. prosince 2013, kterým se na 
úrovni Unie stanoví seznam primárních produktů kouřových aromat povolených pro 
použití jako takové v potravinách nebo na jejich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních 
kouřových aromat. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006  
o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin. 
Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam 
schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika 
onemocnění a o vývoji a zdraví dětí. 
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci  
a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91. 
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu. 
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických 
produktů ze třetích zemí. 
Prováděcí nařízení komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na 
sledovatelnost stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 
pro potraviny živočišného původu. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.  
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, 
pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného  
a zmrazeného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa. 
Nařízení Komise (EU) č. 101/2013 ze dne 4. února 2013 o použití kyseliny mléčné ke 
snižování povrchové mikrobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu. 
Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa 
zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS. 
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování. 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003  
o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním 
řetězci. 
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2014 ze dne 13. června 2014 o vzoru osvědčení 
pro obchod s nestaženou velkou volně žijící zvěří.“. 
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87. V § 74 odst. 1 se text „§ 71 odst. 1 písm. g)“ nahrazuje textem „§ 71 odst. 1 písm. h)  
a i)“. 
 

88. V § 76 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „O schválení a registraci, popřípadě jen 
registraci, podle tohoto zákona nebo předpisu Evropské unie se místo písemného 
vyhotovení rozhodnutí vydává doklad64) o schválení a registraci, popřípadě jen 
registraci.“. 
 
Poznámka pod čarou č. 64 zní: 
„64) § 151 zákona č. 500/2004 Sb.“. 

 
89. V § 76 odst. 4 písm. a) se text „§ 53 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 53 odst. 1 písm. a) až 

c)“. 
 
90. V § 78 se text „§ 5 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 5 odst. 5“, text „§ 21 odst. 3,“ se 

zrušuje, text „§ 21 odst. 15“ se nahrazuje textem „§ 21 odst. 18“, text „§ 22 odst. 2“ se 
nahrazuje textem „§ 22 odst. 6“, text „§ 27a odst. 6“ se nahrazuje textem „§ 27a odst. 
10“, text „§ 38b odst. 3 a 5“ se nahrazuje textem „§ 38b odst. 4“, text „§ 42 odst. 6“ se 
nahrazuje textem „§ 42 odst. 10“, za text „§ 64a odst. 5,“ se vkládá text „§ 64b odst. 1 
až 4, § 64c odst. 4,“.  

 
91. V příloze č. 2 písm. a) se bod 13 zrušuje. 
 
          Dosavadní body 14 až 25 se označují jako body 13 až 24.  

 
92. V příloze č. 2 se na konci písmene e) doplňuje bod 7, který zní: 

„7. prasečí epidemická diarhoe“. 
 

93. V příloze č. 2 písm. h) bod 2 zní: 
„2. nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA): infekce rodu Isavirus (ISAV) s genotypem 
HPR s delecí“. 

  
CELEX: 32006L0088 
 
94. Příloha č. 6 se zrušuje. 

 
Čl. II 

 
Přechodná ustanovení 

 
1. Osoby, které zprostředkovávají uvádění živočišných produktů na trh, které tuto činnost 

provozovaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny podat žádost o 
registraci, která obsahuje náležitosti podle § 22 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, krajské veterinární správě nejpozději do 
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
2. Provozovatel útulku pro zvířata, který jej provozoval přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, je povinen podat žádost o jeho registraci, která obsahuje náležitosti podle § 42 
odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona, krajské veterinární správě nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.  

 
3. Řízení, která byla zahájena podle zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, a která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
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pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  
 

4. Úřední veterinární lékař je povinen získat atestaci I. stupně do 3 let ode dne přijetí do 
služebního poměru podle zákona o státní službě. Dosavadní úřední veterinární lékař, 
který ke dni přijetí do služebního poměru podle zákona o státní službě nezískal atestaci I. 
stupně, je povinen tuto atestaci získat do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
5. Představený Státní veterinární správy, který ke dni přijetí do služebního poměru podle 

zákona o státní službě nezískal atestaci II. stupně, je povinen tuto atestaci získat do 2 let 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 

 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv 
 

Čl. III 

 
V zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění 

zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona  
č. 256/2000 Sb., zákona č. 419/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/2010 Sb., 
zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., se za § 4b vkládá nový § 4c, který včetně 
poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní: 

 
„§ 4c 

 
Správa může v souvislosti s prováděním mimořádných veterinárních opatření6) nebo 

v souvislosti s provedením porážky nebo usmrcení většího počtu hospodářských zvířat 
v případě jejich nemoci, vyčerpání nebo zranění7) poskytnout pro potřeby Státní veterinární 
správy v nezbytném rozsahu státní hmotné rezervy formou jejich bezúplatného použití. 
Správa tak může učinit pouze na základě žádosti Ministerstva zemědělství. Po ukončení 
činností v rámci mimořádných veterinárních opatření6) nebo porážky nebo usmrcení většího 
počtu hospodářských zvířat v případě jejich nemoci, vyčerpání nebo zranění7) musí být 
nespotřebované státní hmotné rezervy Správě vráceny. Spotřebované státní hmotné rezervy 
musí být Správě nahrazeny Státní veterinární správou. Ustanovení § 14 odst. 7, § 19 odst. 1, 
§ 19b a 19c zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích1b) se 
nepoužijí.  
 
 
__________________ 
6) § 54 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
7) § 5b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

Čl. IV 
           

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona  
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., 
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zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 
Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona  
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 
zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona  
č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., 
zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona  
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., 
zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona  
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., 
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona  
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 
Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona  
č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., 
zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona  
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., 
zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona  
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., 
zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona  
č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., 
zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona  
č. 458/2011 Sb., 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona  
č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., 
zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona  
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., 
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona  
č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., 
zákona 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 
Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona  
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., 
zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 344/2013 Sb., zákona  
č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., 
zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona  
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., 
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb. a zákona  
č. 268/2015 Sb., se mění takto: 
 

 
1. V položce 70 bodě 1 se za slovo „včel“ doplňují slova „nebo včelstev“. 

 
2. V položce 70 se doplňují body 4 až 7, které znějí: 

„4. Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu  
     zvířete v zájmovém chovu                                                                              Kč   50 

 
         5. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení  
             zásilky určené k vývozu cestou jiného členského státu42)                                             

- za jedno zvíře                                                                                                Kč   50 
- za více než jedno zvíře                                                                                  Kč 100 

 
6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených  
    k vývozu úřední veterinární závěrou                                                                Kč  50 

 
          7. Schválení ozdravovacího programu v souladu 
              s celostátním programem tlumení jedné nebo více 
              nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a 
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              původů těchto nákaz a nemocí42)                                                                  Kč 100“. 
 
3. V položce 71 se doplňují body 3 a 4, které znějí: 

„3. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek   
              třetí země určení zásilky živočišných produktů 
              určené k vývozu cestou jiného členského státu42)                                          Kč 100 
 
          4. Zajištění totožnosti zásilky živočišných produktů 
              určených k vývozu úřední veterinární závěrou                                              Kč  50“.  

 
5. V položce 72 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e) které zní: 

„e) Registrace osoby, která zprostředkovává uvádění živočišných  
produktů na trh42)                                                                                         Kč   100“.   
 

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena f) až n).  
 

6. V položce 72 se doplňuje písmeno o), které zní: 

„o) Registrace útulku pro zvířata42)                                               Kč 100“. 
 

7. V položce 73 se písmeno h) zrušuje. 
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h). 
 

8. V položce 73 se v poznámce v bodě 2 slova „písmene c), d), e), f), g) nebo h)“ 
nahrazují slovy „písmene c), d), e), f), nebo g)“. 

 
 

ČÁST ČTVRTÁ  
 

ÚČINNOST 
 

Čl. V 
 
 

 Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po jeho vyhlášení. 
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