
III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 
 
A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace 
 
1. Důvod předložení a cíle 
 
1.1. Název 
  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, 
o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 
  
1.2. Definice problému 
 
1.2.1. Směrnice 2013/55/EU 
 
Návrh novely vyhlášky reaguje na novelizaci směrnice 2005/36/ES, tj. směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2013/55/EU, ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení 
o systému IMI“) (Text s významem pro EHP). Tato změna přispěje k úplné harmonizaci 
českého práva s právem Evropské unie v  oblasti uznávání odborných kvalifikací. 
 
Směrnice 2005/36/ES je základním právním aktem Evropské unie upravujícím obecný 
a sektorový systém uznávání odborných kvalifikací. V rámci právního řádu České republiky 
je oblast uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k výkonu tzv. regulovaného 
povolání soustředěna do zákona č. 18/2004 Sb. a dále je obsažena v řadě speciálních 
zákonů upravujících výkon jednotlivých povolání.  
 
Do sektorového systému uznávání odborných kvalifikací spadá rovněž povolání 
veterinárního lékaře upravené ve vnitrostátním právním řádu zákonem č. 166/1999 Sb. 
a také vyhláškou č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě 
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
K plné harmonizaci českého právního řádu se směrnicí 2013/55/EU dojde novelizací zákona, 
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti 
státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států 
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších 
předpisů, (tento zákon upravuje obecný systém uznávání odborných kvalifikací a postup při 
řízení o uznávání odborné kvalifikace spolu se všemi specifiky) a některých dalších zákonů, 
upravujících požadavky na výkon tzv. regulovaných povolání. 
 
Předkládaný návrh vyhlášky je součástí procesu změn v právní úpravě uznávání odborných 
kvalifikací, provázející transpozici práva Evropské unie do českého právního řádu. 
 
Konkrétně se jedná o nutnost implementovat čl. 1 bod 29 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES 
o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“), 
do právního řádu České republiky. Předmětný článek je částečně transponován do novely 
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ustanovení § 59 veterinárního zákona, která je součástí doprovodných zákonů k novele 
zákona č. 18/2004 Sb. (sněmovní tisk 581). 
 
Navrhovaná úprava tedy reaguje na změny navrhované ve veterinárním zákoně, jedná se 
o legislativně technické úpravy, které vyplývají z formulace čl. 1 bodu 29 směrnice 
2013/55/EU.  
 
Návrh vyhlášky provádí ustanovení novely zákona č. 166/1999 Sb., která je součástí návrhu 
novely zákona o uznávání odborné kvalifikace. Návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace 
byl poslancům PČR rozeslán 28. 8. 2015 jako sněmovní tisk 581; navržená účinnost zákona 
byla od 1. 1. 2016. Tento termín byl také uvažován při zpracovávání návrhu vyhlášky. Při 
zahájení legislativního procesu novely vyhlášky se tak předpokládalo, že její navrhované 
datum nabytí účinnosti 1. března 2016 bude v souladu se zákonnou úpravou. První čtení 
sněmovního tisku 581 však proběhlo až 15. 12. 2015, v současné době je zařazeno 
projednávání sněmovního tisku 581, tj. 3. čtení v PS ČR, na pořad 39. schůze (od 19. ledna 
2016), doposud však k jeho projednání nedošlo. S ohledem na výše uvedené došlo k časové 
prodlevě, která vedla k pozdní transpozici směrnice 2013/55/EU. V současné době návrh 
vyhlášky v legislativním procesu předchází zákonnou oporu, avšak i přesto bude její účinnost 
posouvána s ohledem na nabytí účinnost shora uvedeného návrhu zákona. Z tohoto důvodu 
nemohla být splněna transpoziční lhůta směrnice. 
 
1.2.2. Směrnice 2013/25/EU 
 
Dále návrh novely vyhlášky reaguje na přistoupení Chorvatska k Evropské unii.  
 
Na základě smlouvy o přistoupení Chorvatska (která byla podepsána v prosinci 2011 
v Bruselu a k 1. červenci 2013 Chorvatsko vstoupilo do Evropské unie), resp. Aktu 
o podmínkách přistoupení Chorvatska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská 
unie, který je nedílnou součástí Smlouvy o přistoupení Chorvatska k Evropské unii, byla 
vydána směrnice Rady 2013/25/EU, ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku 
přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování 
a volného pohybu služeb.  
Na základě bodu 2 písm. d) části A přílohy směrnice 2013/25/EU byla doplněna tabulka 
v bodě 5.4.2 přílohy V směrnice 2005/36/ES.  
 
Z tohoto důvodu se příloha č. 3 nově doplňuje o Chorvatsko, na základě čehož budou 
státním příslušníkům všech členských státu (nejen občanům Chorvatska) automaticky 
uznávány v Chorvatsku vydané a v  tabulce přílohy č. 3 uvedené doklady o dosažené 
kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství.  
 
Návrh vyhlášky provádí ustanovení novely zákona č. 166/1999 Sb., která je součástí návrhu 
novely zákona o uznávání odborné kvalifikace. Návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace 
byl poslancům PČR rozeslán 28. 8. 2015 jako sněmovní tisk 581; navržená účinnost zákona 
byla od 1. 1. 2016. Tento termín byl také uvažován při zpracovávání návrhu vyhlášky. Při 
zahájení legislativního procesu novely vyhlášky se tak předpokládalo, že její navrhované 
datum nabytí účinnosti 1. března 2016 bude v souladu se zákonnou úpravou. První čtení 
sněmovního tisku 581 však proběhlo až 15. 12. 2015, v současné době je zařazeno 
projednávání sněmovního tisku 581, tj. 3. čtení v PS ČR, na pořad 39. schůze (od 19. ledna 
2016), doposud však k jeho projednání nedošlo. S ohledem na výše uvedené došlo k časové 
prodlevě, která vedla k pozdní transpozici směrnice 2013/55/EU. V současné době návrh 
vyhlášky v legislativním procesu předchází zákonnou oporu, avšak i přesto bude její účinnost 
posouvána s ohledem na nabytí účinnost shora uvedeného návrhu zákona. Z tohoto důvodu 
nemohla být splněna transpoziční lhůta směrnice. 
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1.2.3. Zpřesnění specializačního oboru 
 
Předkládaný návrh vyhlášky rovněž zpřesňuje jeden ze specializačních oborů, ve kterém 
probíhá specializační část atestačního studia. Tímto zevšeobecněním daného oboru dojde 
k rozšíření z oblasti hygieny potravin i na oblast veterinární hygieny, bezpečnosti potravin 
a veterinární asanace a klasifikaci těl jatečných zvířat. 
  
1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, 
ze dne 7. září 2005, je základním právním aktem Evropské unie upravujícím obecný 
a sektorový systém uznávání odborných kvalifikací. V rámci právního řádu České republiky 
je oblast uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti k výkonu tzv. regulovaného 
povolání soustředěna do zákona č. 18/2004 Sb. a dále je obsažena v řadě speciálních 
zákonů upravujících výkon jednotlivých povolání.  
 
Do sektorového systému uznávání odborných kvalifikací spadá rovněž povolání 
veterinárního lékaře upravené ve vnitrostátním právním řádu zákonem č. 166/1999 Sb. 
a také vyhláškou č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě 
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
Do zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), byla novelou veterinárního zákona č. 131/2003 Sb. transponována 
oblast týkající profese veterinárního lékaře, která spadá do sektorového systému a jde tedy 
o automaticky uznávané regulované povolání.  Změna zákona navržená v návrhu (sněmovní 
tisk 581) má za cíl transponovat ustanovení směrnice 2013/55/EU, které připouští, aby délka 
odborné přípravy veterinárních lékařů byla dodatečně vyjádřena rovněž odpovídajícími 
kredity ECTS. Následně se ministerstvo zemědělství zavázalo předložit novelu vyhlášky č. 
342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a jeho přepravě a o oprávnění 
a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností. Tato novelizace 
je vyžadována z důvodu nově definovaného obsahu odborné přípravy veterinárního lékaře 
stanoveného směrnicí 2013/55/EU, která novelizovala směrnici 2005/36/ES. 
 
Vzhledem k výše uvedenému je nutné provést odpovídající změny i v prováděcím právním 
předpise k veterinárnímu zákonu, který upravuje studijní předměty, které musí být zahrnuty 
v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, a studijní 
obory, ze kterých musí být získány znalosti a dovednosti, uvedené v § 59 odst. 1 
veterinárního zákona a diplomy, vysvědčení a jiné doklady o požadovaném vzdělání, 
uvedené v § 59 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona. 
 
Navrhovaná změna rovněž do přílohy č. 3 doplňuje Chorvatsko, které se stalo součástí 
Evropské unie na základě smlouvy o přistoupení Chorvatska, resp. transponuje směrnici 
Rady 2013/25/EU ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení Chorvatské 
republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování a volného pohybu služeb – 
tedy názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci ve veterinárním 
lékařství všech členských států. 
 
1.4. Identifikace dotčených subjektů 
 
- státní příslušníci členských států Evropské unie a někteří příslušníci jiných států, kteří 

chtějí vykonávat regulovanou činnost veterinárního lékaře na území České republiky, 
- účastníci atestačního studia. 
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1.5. Popis cílového stavu 
 
Implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 
2013, kterou se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) 
č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu („nařízení o systému IMI“), a směrnice Rady 2013/25/EU ze dne 13. května 2013, kterou 
se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva 
usazování a volného pohybu služeb do právního řádu České republiky. 
 
Cílem navrhované právní úpravy je zajištění plné harmonizace vnitrostátních předpisů 
v oblasti uznávání odborných kvalifikací získaných v jiných členských státech s ustanoveními 
směrnice 2013/55/EU, kterou jsou členské státy Evropské unie povinny zavést do svých 
právních řádů (do 18. ledna 2016) a s ustanoveními směrnice 2013/25/EU, s transpoziční 
lhůtou do dne přistoupení Chorvatska K EU. 
 
Zevšeobecněním specializovaného oboru atestační studia bude účastníkům tohoto studia 
umožněno prokázat svou odbornou úroveň ve zvoleném oboru zpracováním odborné 
kvalifikační práce i v oborech veterinární hygieny, bezpečnosti potravin a veterinární asanace 
a klasifikace těl jatečných zvířat, namísto současného oboru hygieny potravin. 
 
1.6. Zhodnocení rizika 
  
Vzhledem k tomu, že hlavním důvodem novelizace vyhlášky je implementace směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění 
směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 
o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení 
o systému IMI“) a směrnice Rady 2013/25/EU, ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku 
přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování 
a volného pohybu služeb, do právního řádu České republiky, mohla by Česká republika 
v případě nečinnosti čelit řízení ze strany Evropské komise za neprovedení transpozice 
směrnice. 
  
 
2. Návrh variant řešení 
 
Varianty regulatorně – technického řešení 
  
Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatorně-
technického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze 
předkládané řešení v podobě návrhu novely vyhlášky.  
  
Důvodem je skutečnost, že hlavní identifikovaný problém, tedy nutnost implementace 
směrnice do právního řádu České republiky, je možné řešit pouze legislativní formou. 
 
Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení včetně nulové 
varianty, neboť taková řešení nesplňují výše uvedený požadavek. 
  
Z výše uvedeného vyplývá, že problém nelze řešit jinak než novelizací předmětného 
předpisu.  
 
Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 – nulová 
 
Neprovedení novelizace vyhlášky č. 342/2012 Sb., tzn. nezajištění implementace prováděcí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA7HCQBHH)



5 

 

se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) 
č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním 
trhu („nařízení o systému IMI“) a směrnice Rady 2013/25/EU, ze dne 13. května 2013, kterou 
se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva 
usazování a volného pohybu služeb, do právního řádu České republiky. 
 
Důsledky tohoto řešení jsou uvedeny v části 1.6. Zhodnocení rizika. 
 
Varianta 2 – příprava předkládaného návrhu vyhlášky 
 
Obsah návrhu vyhlášky je určen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU 
ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 2005/36/Es o uznávání odborných 
kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro 
výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“), která členskému státu 
neumožňuje se od něj odchýlit. 
 
V návaznosti na úpravu právního rámce Evropské unie se navrhuje odpovídajícím způsobem 
změnit i právní předpisy České republiky. 
 
Uvedené změny přitom nelze provést jinak než novelizací vyhlášky č. 342/2012 Sb., 
konkrétně její přílohy č. 4, která je transpozicí čl. 1 bodu 29 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou se mění směrnice 
2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní 
spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení 
o systému IMI“). 
 
Navrhovaná právní úprava do přílohy č. 3 doplňuje nový řádek, který obsahuje nově 
přistoupivší stát Chorvatsko, které se stalo součástí Evropské unie na základě smlouvy 
o přistoupení Chorvatska, spolu s názvem kvalifikačního dokladu a subjektem, který doklad 
o dosažené kvalifikaci vydává , a tím transponuje směrnici Rady č. 2013/25/EU. 
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
  
3.1. Identifikace nákladů a přínosů 
  
Problematika je popsána v částech 3.2. a 3.3. 
  
3.2. Náklady 
 
Změna právní úpravy  
- nepřinese dotčeným subjektům nové povinnosti, nebude mít ani nové hospodářské nebo 

administrativní dopady, 
- nebude mít hospodářské ani administrativní dopady na Státní veterinární správu, 
- nebude mít hospodářské nebo finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné 

rozpočty. 
  
3.3. Přínosy 
 
Změna právní úpravy znamená přizpůsobení vnitrostátního právního předpisu 
legislativě Evropské unie a zajištění jednotné aplikace oblasti uznávání odborných kvalifikací 
v rámci Evropské unie, čímž bude posílena svoboda volného pohybu osob v rámci Evropské 
unie. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA7HCQBHH)



6 

 

 
3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 
Náklady a přínosy varianty 1 – nulové 
 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky je transpozicí směrnic, kterými je Česká republika 
povinna do svého právního řádu implementovat, nelze nulovou variantu využít.  
 
Jak již bylo uvedeno výše, neprovedení novelizace vyhlášek znamená nezajištění 
implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU a směrnice Rady 
2013/25/EU, do právního řádu České republiky. 
  
Důsledky tohoto řešení jsou uvedeny v části 1.6. Zhodnocení rizika. 
  
Z uvedeného vyplývá, že zachování současného právního stavu není vhodnou variantou 
řešení. 
  
Náklady a přínosy varianty 2 – příprava předkládaného návrhu vyhlášky 
 
Předkládaná změna zahrnuje úpravu přílohy č. 3 a přílohy č. 4 vyhlášky, čímž dojde 
k zajištění plné harmonizace vnitrostátních předpisů v oblasti uznávání odborných kvalifikací 
získaných v jiných členských státech s ustanoveními směrnice 2013/55/EU a s ustanoveními 
směrnice 2013/25/EU.  
 
 
4. Návrh řešení 
 
4.1. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
  
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta č. 2, která představuje jedinou možnost, 
jak lze náležitě zajistit implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU 
a směrnice Rady 2013/25/EU do českého právního řádu. 
 
Varianta 1 není vhodná k řešení všech výše uvedených problémů. Tato varianta 
by znamenala neuvedení vyhlášky do souladu s předpisy Evropské unie. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Implementace a vynucování právních předpisů na úseku veterinární péče je zajištěno 
zákonnými prostředky vyplývajícími z veterinárního zákona. 
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Vzhledem k tomu, že obsah úpravy obsažené ve vyhlášce je stanoven právními předpisy 
Evropské unie, k přezkumu účinnosti dojde v návaznosti na případné změny unijní úpravy 
v této oblasti. 
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
 
S ohledem na skutečnost, že stanovené obsahy směrnic musí být do českého právního řádu 
bez dalšího transponovány, nebyl návrh s dotčenými subjekty v rámci České republiky 
konzultován. 
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8. Kontakt na zpracovatele RIA 
  
Státní veterinární správa – odbor legislativní a právní 
Mgr. Klára Štěpánková 
telefon: +420 227 010 129,  
elektronická adresa: k.stepankova@svscr.cz 
 
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 
Navrhovaná právní neodporuje ústavnímu pořádku a právnímu řádu České republiky. 
Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad 
mezinárodního práva. 
 
C. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství 
v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii, 
s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního dvora. 
 
Navrhovaná novelizace vyhlášky č. 342/2012 Sb. souvisí s těmito právními akty Evropské 
unie: 
 
- směrnicí Rady 2013/25/EU, ze dne 13. května 2013, kterou se v důsledku přistoupení 

Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování a volného 
pohybu služeb,  

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU ze dne 20. listopadu 2013, kterou 
se mění směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a nařízení (EU) 
č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací 
o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“). 

 
Navrhovaná novela vyhlášky je s těmito předpisy Evropské unie a s právem Evropské unie 
plně slučitelná. 
 
Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zmocňovacími ustanoveními veterinárního 
zákona. 
 
D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 
 
Předkládaný návrh novely vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní 
rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  
 
Přijetí návrhu nebude mít žádný hospodářský ani administrativní dopad na osoby z jiných 
členských států, které chtějí vykonávat regulované povolání veterinárního lékaře na území 
ČR, nepřináší jim ani žádné nové povinnosti. 
 
Neočekává se, že by přijetí návrhu mělo jakýkoliv dopad na administrativní zátěž 
pro příslušné orgány členských států. Nevyžaduje se žádná další registrace ani se nezavádí 
nové postupy. 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady a ani dopady na životní prostředí.  
 
E. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo k zákazu 
diskriminace.  
 
F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
G. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 
korupčního rizika.  
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Čl. I 
 
K bodům 1 a 5 
Jde o legislativně technickou úpravu, která vyplývá z čl. 1 bodu 29 směrnice 2013/55/EU 
a která rovněž reaguje na navrhovanou úpravu § 59 odst. 6 písm. a) veterinárního zákona, 
kterou se nadbytečná slova zrušují. Navrhovaná změna navazuje na změnu zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), do kterého byla v roce 2004 transponována oblast týkající profese veterinárního 
lékaře, která spadá do sektorového systému a jde tedy o automaticky uznávané regulované 
povolání. V současné době je na půdě Poslanecké sněmovny ČR projednáván sněmovní tisk 
č. 581, jehož součástí je i novela zákona č. 166/1999 Sb., která se týká promítnutí 
kreditového systémů kreditů ECTS do novely směrnice o uznávání odborných kvalifikací jako 
varianty k vyjádření délky odborné přípravy veterinárního lékaře. V návaznosti na tuto novelu 
veterinárního zákona je nutné přizpůsobit i znění jeho prováděcího právního předpisu, 
kterým je vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a jeho 
přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních 
činností. Předkládaná novela vyhlášky je vyžadována z důvodu nově definovaného obsahu 
odborné přípravy veterinárního lékaře novelou směrnice o uznávání odborných kvalifikací. 
  
K bodům 2 a 3 
Navrhovanou úpravou dochází ke zpřesnění jednoho specializačního oboru, ve kterém 
probíhá specializační část atestačního studia. Tímto zevšeobecněním bude účastníkům 
atestačního studia umožněno prokázat svou odbornou úroveň ve zvoleném oboru 
zpracováním odborné kvalifikační práce nejen v oboru hygieny potravin, ale i v oborech 
veterinární hygieny, bezpečnosti potravin, které jsou nedílnou součástí veterinární péče 
v České republice, veterinární asanace a klasifikace těl jatečných zvířat. 
 
K bodu 4 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, do textu § 26 odst. 1 byl vložen odkaz na poznámku 
pod čarou č. 13. 
 
K bodu 6 
Do přílohy č. 3 je transponována směrnice Rady 2013/25/EU ze dne 13. května 2013, kterou se 
v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některé směrnice v oblasti práva usazování 
a volného pohybu služeb.  Za řádek „Francie“ se doplňuje nový řádek, který obsahuje nově 
přistoupivší stát Chorvatsko spolu s názvem kvalifikačního dokladu a subjektem, který doklad 
o dosažené kvalifikaci vydává. 
 
K bodu 7 
V příloze č. 4 dochází formulační úpravou k transpozici čl. 1 bodu 29 písm. b) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/55/EU, kdy se formulačně upravuje část B této 
přílohy. I nadále jsou tyto požadavky předpokladem k získání diplomu, vysvědčení nebo 
jiného dokladu o požadovaném vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti 
veterinárního lékařství a hygieny. Po obsahové stránce se příloha č. 4 nemění.  
 
Čl. II 
Účinnost 
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce 
zákonů.  
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