
IV. 

PL ATNÉ ZNĚNÍ  

vybraných ustanovení vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, 
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu 
některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů, 
s  v y z n a č e n í m  n a v r h o v a n ý c h  z m ě n :  

 
 

§ 1 
Předmět úpravy 

 
 Touto vyhláškou se stanoví 
a) veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování 

a ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a na jejich 
uvádění na trh, 

b) podmínky vydávání veterinárního osvědčení a zdravotního potvrzení k přemístění zvířete 
a jejich obsahové náležitosti, 

c) veterinární požadavky na umístění a držení zvířat v izolaci, včetně stanovení odborných 
veterinárních úkonů, které se provádějí v souvislosti s umístěním a držením zvířat 
v izolaci, 

d) způsob a postupy čištění a dezinfekce dopravních prostředků použitých k přepravě zvířat, 
požadavky na prostory určené k čištění a dezinfekci těchto dopravních prostředků, jakož 
i další požadavky na předcházení nákazám a jejich šíření při přepravě zvířat, 

e) uspořádání, materiální a personální vybavení shromažďovacího střediska, veterinární 
požadavky na zvířata přijímaná do shromažďovacího střediska, náležitosti žádosti 
o schválení shromažďovacího střediska a údaje zaznamenávané provozovatelem 
shromažďovacího střediska, 

f) veterinární požadavky, kterým musí odpovídat budovy, popřípadě jiná zařízení používané 
obchodníkem k držení nakoupených zvířat, náležitosti žádosti o schválení obchodníka, 
způsob ověřování základních znalostí uvedených v § 9b odst. 1 písm. d) zákona, 

g) podrobnosti pro zařazování stád, hospodářství a osob za ně odpovědných do sítě 
sledování, podrobnosti schvalování veterinárních lékařů pro hospodářství, 

h) organizace, obsah a podmínky odborných kurzů pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat 
a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné 
odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, jakož i organizaci a obsah závěrečné 
zkoušky, 

i) náležitosti žádosti o vydání povolení podle § 50 odst. 1 zákona a žádosti o vydání 
povolení podle § 51 odst. 1 zákona, 

j) vzor služebního průkazu veterinárního inspektora, úředního veterinárního asistenta 
a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat, 

k) studijní předměty, které musí být zahrnuty v magisterském studijním programu v oblasti 
veterinárního lékařství a hygieny, a studijní obory, ze kterých musí být získány přiměřené 
znalosti a dovednosti, uvedené v § 59 odst. 1 zákona znalosti a dovednosti, které jsou 
předpokladem k získání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném 
vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně, diplomy, vysvědčení a jiné doklady o 
požadovaném vzdělání, uvedené v § 59 odst. 2 písm. a) zákona, formy, obsah 
a organizaci atestačního studia úředních veterinárních lékařů, způsob a organizaci 
ověřování znalostí a vydávání osvědčení, 

l) náležitosti žádosti o registraci podle § 64 odst. 1 zákona, podrobnosti výkonu odborných 
veterinárních úkonů soukromými veterinárními techniky, 

m) podrobnější postup při uplatňování náhrady podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její 
poskytnutí, 
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n) obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl 
ulovené volně žijící zvěře, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání 
osvědčení a vedení seznamu proškolených osob, 

o) limity poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti 
drůbeže, při jejichž překročení jsou chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro 
účely podnikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární správě, 

p) obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy se zaměřením 
na vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), způsob a organizaci ověřování 
získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto 
specializovanou odbornou průpravu absolvovaly, a 

q) obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy se zaměřením 
na označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona výžehem nebo injekční 
aplikací elektronického identifikátoru, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, 
vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou 
průpravu absolvovaly. 

 
 

******** 
 
 

§ 20 
  
 (1) Základní část atestačního studia je společná pro všechny účastníky tohoto studia 
a je organizována formou týdenních soustředění ke 3 odborným blokům: veřejné 
veterinářství a ekologie, hygiena potravin a laboratorní diagnostika v hygieně potravin 
veterinární hygiena a laboratorní diagnostika ve veterinární hygieně, epizootologie a 
laboratorní diagnostika v epizootologii. 
  
 (2) Specializační část atestačního studia se uskutečňuje ve 4 specializovaných 
oborech: hygiena potravin veterinární hygiena, epizootologie, pohoda zvířat a laboratorní 
diagnostika. Zahrnuje výuku v rozsahu týdenního soustředění a vypracování atestační práce. 
Atestační práce má charakter odborné kvalifikační práce, kterou účastník specializační části 
atestačního studia prokazuje svou odbornou úroveň ve zvoleném oboru. 
  
 (3) Na závěr každé části atestačního studia se jeho účastníci podrobí závěrečné 
atestační zkoušce (dále jen „atestační zkouška“) před zkušební komisí. Předseda a další 
členové zkušební komise jsou jmenováni ústředním ředitelem Státní veterinární správy (dále 
jen „ústřední ředitel“) z odborníků Státní veterinární správy a Veterinární a farmaceutické 
univerzity v Brně. Předseda zkušební komise organizuje její práci a průběh atestační 
zkoušky a dbá na její úroveň. Součástí atestační zkoušky k získání atestace II. stupně je 
obhajoba atestační práce. 
  
 (4) Ústřední ředitel může vypracování atestační práce a její obhajobu prominout 
účastníkovi specializační části atestačního studia, který prokáže, že absolvoval studium 
v doktorském studijním programu nebo obdobné studium a že mu byl udělen akademický 
titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem) anebo titul obdobný. 

 
 
 

******** 
 

§ 26 
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 (1) Výčet diplomů, vysvědčení (osvědčení) a jiných dokladů o požadovaném vzdělání 
občanů členských států, kteří se podle zákona považují za veterinární lékaře, jsou uvedeny 
v příloze č. 3 k této vyhlášce vyhlášce13). 
  
 (2) Studijní předměty, které musí být zahrnuty v magisterském studijním programu 
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, a studijní obory, ze kterých musí být získány 
přiměřené znalosti a dovednosti, jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce. 
 
 (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). 
 
 

 
  

                                                
13) Příloha V, část V.4, bod 5.4.2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 

6.července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP). 
Příloha, část V, písm. n) směrnice Rady 2006/100/ES ze dne 20. listopadu 2006, kterou 
se z důvodu přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti 
volného pohybu osob. 
Příloha, část A, bod 2, písm. d) 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. 

14) Čl. 1, bod 29, písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Text s významem pro EHP). 
Čl. 38 odst. 3 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“). 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 342/2012 Sb.  
 

Názvy diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci ve veterinárním 
lékařství 
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 342/2012 Sb. 
 

STUDIJNÍ PŘEDMĚTY V MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU V OBLASTI 
VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ A HYGIENY A ZNALOSTI A DOVEDNOSTI 

 
Část A 

  
STUDIJNÍ PROGRAM PRO VETERINÁRNÍ LÉKAŘE 

 
 Studijní program vedoucí k získávání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu 
o požadovaném vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně obsahuje alespoň tyto 
předměty: 
  
I. Základní předměty 
  
a) fyzika, 
b) chemie, 
c) biologie zvířat, 
d) biologie rostlin, 
e) biomatematika. 
 
II. Speciální předměty 
Skupina 1: Základní vědy 
  
a) anatomie včetně histologie a embryologie, 
b) fyziologie, 
c) biochemie, 
d) genetika, 
e) farmakologie, 
f) farmacie, 
g) toxikologie, 
h) mikrobiologie, 
i) imunologie, 
j) epizootologie, 
k) profesní etika. 
 
Skupina 2: Klinické vědy 
  
a) porodnictví, 
b) patologie včetně patologické anatomie, 
c) parazitologie, 
d) klinická medicína a chirurgie včetně anesteziologie, 
e) klinické přednášky o různých domácích zvířatech, drůbeži a jiných druzích zvířat, 
f) preventivní lékařství, 
g) radiologie, reprodukce a poruchy reprodukce, 
h) hygienické předpisy, 
i) veterinární legislativa a soudní lékařství, 
j) terapeutika, 
k) propedeutika. 
 
Skupina 3: Živočišná výroba 
  
a) živočišná výroba, 
b) výživa zvířat, 
c) agronomie, 
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d) ekonomika zemědělství, 
e) chov a zdraví zvířat, 
f) veterinární hygiena, 
g) etologie a ochrana zvířat. 
 
Skupina 4: Hygiena potravin 
  
a) prohlídka a kontrola potravin živočišného původu, 
b) hygiena a technologie potravin, 
c) praktická výuka zahrnující praktickou výuku na místech, kde probíhá porážka zvířat 
a výroba potravin. 
  
 Praktická výuka může mít formu externí blokové praktické výuky, pokud je taková 
výuka celodenní, uskutečňuje se pod dohledem vysoké školy s veterinárním studijním 
programem a netrvá v rámci celého studia dohromady déle než 6 měsíců. 
  
 Rozdělení teoretické a praktické výuky mezi jednotlivými skupinami předmětů je 
vyrovnané a koordinované tak, aby požadované znalosti a zkušenosti mohly být získány 
způsobem, který přiměřeně umožní veterinárním lékařům výkon všech jejich úkolů. 
  

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 

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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