
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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 

Materiál byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství čj. 218/2016-MZE-12152, ze dne 14. ledna 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 4. února 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Bez připomínek. 
 

Ministerstvo kultury K Odůvodnění a Rozdílové tabulce 

Upozorňujeme na ne zcela přesné vyjádření, že novelou má 
dojít k implementaci čl. 38 směrnice 2013/55/EU. Novelizační 
směrnice sice upravuje znění čl. 38 ve stávající směrnici 
2005/36/ES, ale tato změna je obsažena v čl. 1 bodě 29 
směrnice 2013/55/EU. Doporučujeme tedy upřesnit znění 
odůvodnění a odkaz na článek směrnice v rozdílové tabulce. 
Zároveň bychom považovali za vhodné doplnit rozdílovou 
tabulku v sloupci „obsah“ o znění konkrétních ustanovení 
směrnice. 

Akceptováno. 

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Bez připomínek. 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K čl. I, bodu 5 a 6 
S ohledem na ustanovení čl. 35 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme nadpis přílohy umístit na střed. 

 
2. K čl. II, účinnosti 

V souladu s ustanovením čl. 9 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády požadujeme den nabytí účinnosti ve zvláštní 
části odůvodnění odůvodnit. 

 
3. Obecně 

Návrh vyhlášky mj. reaguje na novelu veterinárního 
zákona, která se v současné době nachází v legislativním 
procesu (projednává se v PSP ČR- sněmovní tisk č. 581). 
S ohledem na tuto skutečnost, jakož i na ustanovení § 3 
odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
upozorňujeme, že je nutné datum nabytí účinnosti stanovit 
takovým způsobem, aby návrh vyhlášky nabyl účinnosti 
nejdříve dnem, k němuž nabývá účinnosti zákon, k jehož 
provedení se vyhláška vydává. 

Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Viz následující připomínka. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Návrh vyhlášky reaguje na Sněmovní tisk 581, kde byla 
v době přípravy novely vyhlášky navržená účinnost od 1. 1. 
2016. Při zahájení legislativního procesu u tohoto návrhu 
vyhlášky se tak předpokládalo, že navrhované datum nabytí 
účinnosti vyhlášky 1. března 2016 bude dostatečné. Účinnost 
tedy bude stanovena podle účinnosti novely veterinárního 
zákona. 
Ustanovení bude znít: 
„Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím 
vyhlášení.“. 

Ministerstvo školství 
mládeže a 
tělovýchovy 

1. K rozdílové tabulce návrhu právního předpisu ČR s 
legislativou EU: Ustanovení odpovídajícího právního 
předpisu EU je čl. 1 bod 29 směrnice 2013/55/EU nikoli 
čl. 38. Čl. 38 je touto směrnicí novelizován a jedná se o 
čl. 38 směrnice 2005/36/ES. Doporučujeme upravit. 

2. K příloze č. 3: Navrhujeme zvážit doplnění referenčních 

Akceptováno. 

 

 

 
Vysvětleno. 
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dnů k jednotlivým státům. Diplomy uvedené v příloze 
požívají výhody automatického uznávání, pokud bylo 
studium zahájeno po referenčním dni uvedeném v příloze 
V směrnice 2005/36/ES. Jedná se pouze o doporučení. 
Pokud referenční dny do přílohy vyhlášky zařazeny 
nebudou, budou závazné na základě přímé aplikace 
uvedené směrnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZE nepovažuje doplnění referenčních dnů za nutné. 
Stanovisko OKOM: 
Podle názoru odboru kompatibility nejsou referenční dny 
závazné na základě přímé aplikace uvedené směrnice. 
Podle směrnice 2005/36/ES musí podléhat režimu 
automatickému uznávání doklady uvedené v příloze V., 
pokud studium bylo zahájeno po referenčním dnu. 
Pokud jde o stejné doklady, ale studium bylo zahájeno už 
před referenčním dnem, jsou členské státy povinny takový 
doklad automaticky uznat, pokud osoba v zásadě předloží 
osvědčení o výkonu příslušného povolení v požadované 
délce a to ve vymezeném období - viz nabytá práva např. 
podle čl. 23 směrnice 2005/36/ES. 
Pokud takový doklad osoba nepředloží, je její doklad (sice 
uvedený v příloze V, ale studium bylo zahájeno před 
referenčním dnem) je na místě uplatnit i tvz. obecný systém - 
který umožňuje, avšak neukládá členskému stát v případě, 
kdy je na základě provedeného porovnání kvalifikace 
osvědčené dokladem získaným z jiného členského státu 
s kvalifikací, kterou osvědčuje doklad požadovaný 
v hostitelském členském státě zjištěn mezi nimi podstatný 
rozdíl, uložit kompenzační opatření (adaptační období nebo 
rozdílovou zkoušku). Jak jasně plyne z čl. 14 odst. 2 
směrnice 2005/36/ES, členský stát nemusí využít možnost 
podle čl. 14 odst. 1 - v takovém případě je uznávání 
v podstatě shodné s uznáváním automatickým. 
Nestanovení referenčních dnů ve vyhlášce je nutno vykládat 
tak, že v souladu se směrnicí 2005/36/ES ČR zvolila 
u dokladů, u kterých studium bylo zahájeno před referenčním 
dnem, kompenzační opatření neukládat, a proto automatické 
uznávání neomezit jen na doklady, které splňují podmínku, 
že studium bylo zahájeno po referenčním dnu. To jí umožnily 
čl. 13 a násl. směrnice 2005/36/ES. Proto nelze operovat 
referenčními dny, ale doklad uvedený v příloze (je-li s ním 
v domovském státě bez dalšího spojena způsobilost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA7HCQFB7)



4 

 

 

3. K příloze č. 3:  Doporučujeme v prvním sloupci (Belgie) 
opravit slova „les universités“ a „le Jury“ na správné „Les 
universités“ a „Le Jury“ a dále v osmém řádku 
(Španělsko) opravit slovo „Titulo“, správně „Título“. 

vykonávat povolení veter. lékaře) bez dalšího uznat. Jestliže 
ČR svůj postoj přehodnotila, je nutno referenční dny 
do vyhlášky doplnit. 

Akceptováno. 

 

Ministerstvo vnitra K čl. I bodům 4 a 5 – k § 26 dost. 2 a příloze č. 3: 

Navržená nová formulace § 26 odst. 2 je dle našeho mínění 
nejasná, neboť v ní chybí jakákoli konkretizace toho, o jaké 
„znalosti a dovednosti“ by se mělo jednat, což neosvětluje 
ani část B přílohy č. 4. 

 

 

 

K nejasnosti textu předmětného ustanovení přispívá také 
špatně umístěná interpunkce – druhá čárka by měla být 
případně za slovem „hygieny“ a nikoli za slovem 
„dovednosti“. 

 
 
Akceptováno. 
Nadpis části B přílohy č. 4 bude upraven tak, aby z jeho 
obsahu bylo zřejmé, k jakým požadavkům se vymezené 
znalosti a dovednosti vztahují a co regulují. 
Nadpis bude znít: 
„Znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k získání 
diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném 
vzdělání ve veterinárním lékařství a hygieně“. 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády – 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Bez vyjádření 
 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném 
znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
Zásadní připomínky: 
 
K lhůtě pro transpozici směrnic 2013/25/EU a 2013/55/EU 
Lhůty k provedení výše uvedené unijní úpravy do právního 
řádu ČR již uplynuly (viz čl. 2 směrnice 2013/25/EU a čl. 3 
odst. 1 směrnice 2013/55/EU). Požadujeme tuto okolnost 
uvést v odůvodnění spolu s důvody této pozdní transpozice. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
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 
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K čl. I bodu 5 a bodu 6 a k rozdílové tabulce  
Řádek začínající slovem "Hrvatska" v příloze č. 3 v bodě 5 
čl. I návrhu je transpoziční vůči bodu 2) písm. d) části A 
směrnice 2013/25/EU. Část B přílohy č. 4 v bodě 6 čl. I 
návrhu je transpoziční vůči  čl. 1 bodu 29) písm. b) směrnice 
2013/55/EU. U uvedených ustanovení návrhu postrádáme 
náležité zpracování výkaznictví. Požadujeme je podtrhnout, 
uvést u nich celexové číslo a jejich text doplnit do rozdílové 
tabulky spolu se zněním příslušných transponovaných 
ustanovení směrnic.  
 
K čl. I body 1 a 4 
Navrhovanou úpravu požadujeme podtrhnout a označit 
celexovým číslem ve vztahu ke směrnici 2013/55/EU. 
 
K odůvodnění návrhu 
Na několika místech se v odůvodnění návrhu mluví o čl. 38 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/55/EU. 
Směrnice 2013/55/EU takové ustanovení nemá. Předkladatel 
měl zřejmě na mysli ustanovení čl. 1 bodu 29) směrnice 
2013/55/EU, kterým se mění článek 38 směrnice 
2005/36/ES. Požadujeme odůvodnění v tomto směru opravit. 

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. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
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V bodě 1.2.2 odůvodnění se uvádí: „Na základě směrnice 
2013/25/EU byla směrnice 2005/36/ES doplněna o 
ustanovení týkající se uznávání diplomů, osvědčení a jiných 
dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního 
lékařství státních příslušníků nově přistoupivšího členského 
státu. Z toho důvodu se do přílohy č. 3 této vyhlášky 
doplňuje Chorvatsko.“. Předkladatel měl zřejmě na mysli 
doplnění tabulky v bodě 5.4.2 přílohy V směrnice 
2005/36/ES ustanovením bodu 2) písm. d) části A přílohy 
směrnice 2013/25/EU. Ovšem uvedené ustanovení směřuje 
k tomu, aby byly automaticky uznávány státním příslušníkům 
všech členských státu (nejen občanům Chorvatska) jejich v 
Chorvatsku vydané a ve shora uvedené tabulce uvedené 
doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního 
lékařství. Požadujeme proto shora uvedené tvrzení v 
odůvodnění opravit ve shora uvedeném smyslu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve třetím odstavci bodu 1.3. odůvodnění požadujeme 
nahradit nejasnou formulaci „Nyní se jeho novelizace týká 
promítnutí kreditového systému kreditů ECTS do novely 
směrnice o uznávání odborných kvalifikací jako varianty k 
vyjádření délky odborné přípravy veterinárního lékaře“ např. 
formulací „Změna zákona navržená v návrhu (specifikovat 
návrh) má za cíl transponovat ustanovení směrnice 
2013/55/EU, které připouští, aby délka odborné přípravy 
veterinárních lékařů byla dodatečně vyjádřena rovněž 
odpovídajícími kredity ECTS“.  

Akceptováno.  
Ustanovení bodu 1.2.2 bude přeformulováno: 
„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.“. 
 
Akceptováno. 
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V tomtéž odstavci požadujeme formulaci „Tato novelizace je 
vyžadována z důvodu nově definovaného obsahu odborné 
přípravy veterinárního lékaře novelou směrnice o uznávání 
odborných kvalifikaci“ upravit např. tak, že za se slova 
„novelou směrnice o uznávání odborných kvalifikací“ nahradí 
slovy „stanoveného směrnicí 2013/55/EU, která novelizovala 
směrnici 2005/36/ES“. 
 
V prvním odstavci bodu 1.5 odůvodnění požadujeme 
přemístit slova „do právního řádu České republiky“ na konec 
odstavce. 
 
V druhém odstavci bodu 1.5, v bodě 1.6, v bodě 2 v oddíle s 
názvem „Varianta 1 – nulová“, v bodě 3.4., v bodě 4.1 a v 
bodě 7 odůvodnění předkladatel opomíjí skutečnost, že 
návrh provádí transpozici dvou směrnic - směrnice 
2013/55/EU a rovněž směrnice 2013/25/EU. Požadujeme 
odůvodnění v tomto směru upravit. 
 
Obsah návrhu vyhlášky nemůže být „stanoven“ směrnicí. 
Proto v prvním odstavci oddílu s názvem „Varianta 2 – 
příprava předkládaného návrhu vyhlášky“ v bodě 2 
odůvodnění požadujeme slovo „stanoven“ nahradit slovem 
„určen“.  
 
Čtvrtý odstavec oddílu s názvem „Varianta 2 – příprava 
předkládaného návrhu vyhlášky“ v bodě 2 odůvodnění 
požadujeme přeformulovat tak, aby bylo konkrétně 
specifikované, co se do přílohy č. 3 s názvem „Názvy 
diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci 
ve veterinárním lékařství“ doplňuje. Současně požadujeme 
vypustit slova „- tedy názvy diplomů, osvědčení a jiných 
dokladů o dosažené kvalifikaci ve veterinárním lékařství 
všech členských států“, protože oproti stávající úpravě 
nedochází k tomu, že by se příloha č. 3 doplňovala o doklady 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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o  dosažené kvalifikaci všech členských států. Totéž 
požadujeme ve zvláštní části odůvodnění u odstavce 
vztahujícího se k bodu 5 čl. I. 
 
Požadujeme doplnit odůvodnění k bodům 1 a 4 čl. I tak, aby 
bylo zřejmé, proč jsou zrušovaná slova ve světle čl. 38 
směrnice 2005/36/ES ve znění směrnice 2013/55/EU 
nadbytečná. 
 
Dále požadujeme doplnit odůvodnění k bodům 1 a 4 čl. I tak, 
aby z něj bylo zřejmé, co se v příloze č. 4 ruší resp. mění a 
proč. Návrh vymezuje požadované znalosti a dovednosti v 
návaznosti na směrnici 2013/55/EU jinak, než tomu je ve 
stávajícím znění vyhlášky. Proto také požadujeme vypustit 
tvrzení, že věcný obsah navrhované přílohy č. 4 se nemění. 
 
Po stránce materiální: 
 
Vztah k právu EU: 
Návrh vyhlášky má vztah k těmto předpisům EU: 
- 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,  

- 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“) 

 
Připomínky a případné návrhy změn:  
 
Zásadní připomínka: 
K uvedení odkazů na transponovanou úpravu 

 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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S ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 4 směrnice 2013/55/EU 
a čl. 2 třetí pododstavec směrnice 2013/25/EU požadujeme 
provést odkaz podle ustanovení čl. 48 odst. 6 LPV. 
 
K čl. I bodu 1, k bodu 4 a k příloze č. 4: 
Ustanovení § 1 písm. k) a § 26 odst. 2 ve znění návrhu, 
jakož i název přílohy č. 4 ve znění návrhu, mluví o 
„znalostech a dovednostech“, aniž by se výslovně stanovilo, 
k čemu se vlastně tyto požadavky (vymezení požadovaných 
znalostí a dovedností) vztahují, co vlastně regulují. 
Požadujeme proto návrh upravit tak, aby bylo zřejmé, že 
požadavky na znalosti a dovednosti jsou požadavky 
vztahujícími se na magisterský studijní program v oblasti 
veterinárního lékařství a hygieny. 
 
Závěr: 
Návrh vyhlášky bude po zapracování výše uvedených 
připomínek s právem EU slučitelný.  
Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Viz připomínka Ministerstva vnitra. 
 
 
 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez vyjádření.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  
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Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Energetický 
regulační úřad 

Bez vyjádření.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Svaz měst a 
obcí ČR 

Bez vyjádření.  

Agrární komora ČR Bez vyjádření.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská Bez připomínek.  
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konfederace 
odborových svazů 

Družstevní 
asociace ČR 

Bez vyjádření.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Komora 
veterinárních lékařů 

Bez připomínek.  

V Praze dne 4. 2. 2016 
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