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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 
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bod 1, 5 a 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. V § 1 písm. k) se slova „a studijní obory, ze kterých 
musí být získány přiměřené znalosti a dovednosti 
uvedené v § 59 odst. 1 zákona“ se nahrazují slovy 
„znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k 
získání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu 
o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a 
hygieně“. 

5. V § 26 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 
zní: 
„(2) Studijní předměty, které musí být zahrnuty v 
magisterském studijním programu v oblasti 
veterinárního lékařství a hygieny, znalosti a 
dovednosti, které jsou předpokladem k získání 
diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o 
požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a 
hygieně, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této 
vyhlášce14). 

7. Příloha č. 4 zní:  
„STUDIJNÍ PŘEDMĚTY V MAGISTERSKÉM 

STUDIJNÍM PROGRAMU V OBLASTI 

VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A HYGIENY A 

32013L0055  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“) (Text s významem pro 
EHP). 

Článek 38 se mění takto: 

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 

„3. Odborná příprava veterinárního 
lékaře zaručí, že dotyčný příslušník 
povolání získal tyto znalosti a 
dovednosti: 

a) přiměřené znalosti z věd, o které se 
opírá činnost veterinárního lékaře, a 
znalosti právních předpisů Unie 
vztahujících se na tyto činnosti; 
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ZNALOSTI A DOVEDNOSTI 

 

Část B 

  

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ JSOU 

PŘEDPOKLADEM K ZÍSKÁNÍ DIPLOMU, 

VYSVĚDČENÍ NEBO JINÉHO DOKLADU O 

POŽADOVANÉM VZDĚLÁNÍ VE VETERINÁRNÍM 

LÉKAŘSTVÍ A HYGIENĚ 

 

a) přiměřené znalosti z věd, o které se opírá 

činnost veterinárního lékaře, a znalosti právních 

předpisů Unie vztahujících se na tyto činnosti,   

b) přiměřené znalosti o anatomii, fyziologii, chování 

a fyziologických potřebách zvířat, jakož i o 

obecné schopnosti a dovednosti pro jejich chov, 

krmení, dobré životní podmínky, reprodukci a 

hygieně 

c) přiměřené klinické, epidemiologické a analytické 

dovednosti a schopnosti pro prevenci, 

diagnostiku a nemocí zvířat jednotlivě i 

skupinově, včetně anestezie, aseptické chirurgie 

a bezbolestné smrti, včetně zvláštních znalostí o 

nemocích přenosných na člověka, 

d) přiměřené znalosti, dovednosti a schopnosti pro 

preventivní medicínu, včetně schopností 

v oblasti vyšetřování a certifikace, 

e) přiměřené znalosti o hygieně a technologii 

získávání, výroby a uvádění do oběhu 

živočišných krmiv nebo potravin živočišného 

původu určených k lidské spotřebě, včetně 

b) přiměřené znalosti o anatomii, 
fyziologii, chování a fyziologických 
potřebách zvířat, jakož i o obecné 
schopnosti a dovednosti pro jejich 
chov, krmení, dobré životní podmínky, 
reprodukci a hygieně; 

c) přiměřené klinické, epidemiologické 
a analytické dovednosti a schopnosti 
pro prevenci, diagnostiku a nemocí 
zvířat jednotlivě i skupinově, včetně 
anestezie, aseptické chirurgie a 
bezbolestné smrti, včetně zvláštních 
znalostí o nemocích přenosných na 
člověka; 

d) přiměřené znalosti, dovednosti a 
schopnosti pro preventivní medicínu, 
včetně schopností v oblasti 
vyšetřování a certifikace; 

e) přiměřené znalosti o hygieně a 
technologii získávání, výroby a 
uvádění do oběhu živočišných krmiv 
nebo potravin živočišného původu 
určených k lidské spotřebě, včetně 
dovedností a schopností potřebných 
pro pochopení a vysvětlení 
osvědčených postupů v tomto ohledu; 

f) znalosti, dovednosti a schopnosti 
potřebné pro odpovědné a rozumné 
používání veterinárních léčiv k léčbě 
zvířat a zajištění bezpečnosti 
potravinového řetězce a ochrany 
životního prostředí.“ 
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dovedností a schopností potřebných pro 

pochopení a vysvětlení osvědčených postupů 

v tomto ohledu, 

f) znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro 

odpovědné a rozumné používání veterinárních léčiv 

k léčbě zvířat a zajištění bezpečnosti potravinového 

řetězce a ochrany životního prostředí.“. 

Novelizační 
bod 6 

Příloha č. 3 zní: 
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.  
Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o 
dosažené kvalifikaci ve veterinárním lékařství 

Hrvatska Diploma „doktor 
veterinarske 
medicine/doktorica 
veterinarske 
medicine“ 

Veterinarski fakultet 
Sveučilišta u 
Zagrebu 

“. 

32013L0025 čl. 1 
a Příloha 

část A bod 
2 písm. d) 

Směrnice 74/557/EHS, 77/249/EHS, 98/5/ES a 
2005/36/ES se mění v souladu s přílohou této 
směrnice. 
 
v oddílu V.4 se v tabulce v bodě 5.4.2 za údaje 
pro Francii vkládají tyto údaje: 

„Hrvatska Diploma „doktor 
veterinarske 
medicine/doktorica 
veterinarske 
medicine“ 

Veterinarski 
fakultet 
Sveučilišta 
u Zagrebu 

1. 
červenec 
2013“, 

  

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0025 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 

32013L0055 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“) 
(Text s významem pro EHP) 
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