
IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 

Vyhláška, 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.  
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Návrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s vládním návrhem zákona, 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, který 
v současné době projednává Senát Parlamentu České republiky (senátní tisk č. 171). Tato 
novela veterinárního zákona významnou měrou rozšiřuje rozsah legálních odborných 
veterinárních úkonů chovatelů hospodářských zvířat, když doplňuje ustanovení § 64b – 
úkony chovatele.  
 

Předložený návrh vyhlášky provádí jednotlivá ustanovení § 64b, když stanoví 
podrobnosti k provádění některých odborných veterinárních úkonů za podmínek vymezených 
zákonem přímo chovatelem. 
 

Navrhovaná úprava rovněž reaguje na požadavky chovatelů hospodářských zvířat, 
kteří poukazovali na běžnou praxi v řadě zemí Evropské unie, kde chovatel má postavení 
odpovídající novele veterinárního zákona, tj. je mu umožněno, za splnění podmínek, 
provádět některé odborné veterinární úkony na hospodářství, ve kterém chová svá 
hospodářská zvířata. 
 

Ve většině vyspělých zemí mohou chovatelé po patřičném proškolení vyhláškou 
navrhované veterinární úkony sami provádět. 

 
Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je stanovit seznamy odborných 

veterinárních úkonů, které mohou za podmínek vymezených zákonem provádět sami 
chovatelé hospodářských zvířat. 
 

Účelem novely vyhlášky je rozšířit výčet osob, které jsou považovány za odborně 
způsobilé k výkonu některé odborné veterinární činnosti v rozsahu a způsobem 
odpovídajícím jejich odborné způsobilosti. Vyhláška definuje obsah, rozsah a organizaci 
specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění odborných veterinárních 
úkonů a obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na prohlídku 
včelstev s rozebráním včelího díla.  
 

Návrh vyhlášky též doplňuje ustanovení § 64c veterinárního zákona. 
 

S ohledem na nákazovou situaci v případě výskytu nebezpečných nákaz včel podle 
přílohy č. 2 k veterinárnímu zákonu je velmi obtížné pro krajské veterinární správy zajistit 
prohlídku včelstev na stanovištích a v ochranných pásmech. Z důvodu účinnějšího bránění 
šíření této nákazy novela veterinárního zákona navrhuje zřídit institut „prohlížitele včelstev“, 
který umožní speciálně proškoleným osobám prohlídky včelstev s případným odběrem 
vzorku provádět. 
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Navrhovaná úprava umožní rychlejší provádění prohlídek včelstev, což může výrazně 
snížit riziko dalšího šíření nákazy do okolí, protože k odhalení dalších případných ohnisek 
nákazy prohlížiteli včelstev bude moci dojít mnohem dříve než doposud. 

 
Návrh vyhlášky provádí příslušná ustanovení § 64b a § 64c novely veterinárního 

zákona, když stanoví 
- obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy 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, 

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

 
Nově navrhované ustanovení § 64b novely veterinárního zákona rozděluje odborné 

veterinární úkony chovatelů hospodářských zvířat do 3 kategorií, a to na 
- odborné veterinární úkony, k nimž není třeba odborné způsobilosti,  
- odborné veterinární úkony spočívající v injekční aplikaci léčiv, které bude moci provádět 

pouze ten chovatel, který splní požadavky odborné způsobilosti podle § 59a odst. 1 písm. 
a) až e) zákona a  

- další odborné veterinární úkony, k jejichž provádění bude vedle požadavků na odbornou 
způsobilost podle § 59a odst. 1 písm. a) až e) zákona nezbytné absolvovat 
specializovanou odbornou průpravu organizovanou vysokou školou uskutečňující 
akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny. 

 
Ve všech výše uvedených případech bude chovatele hospodářských zvířat oprávněn 

provádět tyto úkony pouze na jím provozovaném hospodářství a u hospodářských zvířat, 
které na tomto hospodářství chová. 

  
Předkládaný návrh vyhlášky předpokládá snížení finanční zátěže chovatelů. Toho je 

docíleno tím, že je umožněno chovatelům hospodářských zvířat provádět ve svém 
hospodářství některé veterinární úkony jako např. injekční aplikaci léčiv, kastraci zvířat bez 
použití znecitlivění. Dochází tak ke značnému posunu v oblasti postavení chovatele 
hospodářských zvířat. 
 

Návrh vyhlášky na základě novely veterinárního zákona zavádí: 
• seznamy jednotlivých kategorií odborných veterinárních úkonů prováděných za 

podmínek vymezených zákonem přímo chovateli hospodářských zvířat, 
• podrobnosti jejich provádění, 
• obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy 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, 

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

 
V souvislosti s navrhovanými změnami dochází i k úpravě příslušných ustanovení 

veterinárního zákona týkajících se správních deliktů.  
 

Předloženým návrhem vyhlášky se v maximální možné míře vychází vstříc 
požadavkům chovatelské veřejnosti. Cílem je významně rozšířit rozsah legálních úkonů 
chovatelů hospodářských zvířat a v maximální možné míře akceptovat obdržené náměty 
jednotlivých chovatelských svazů. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho zmocňovacími ustanoveními. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 

Návrh vyhlášky je slučitelný s předpisy Evropské unie. 
 
Předložený návrh nezapracovává žádné předpisy Evropské unie.  

 
V rámci Evropské unie nejsou stanovena jednotná pravidla pro provádění odborných 

veterinárních úkonů. Řada zemí již povoluje provádění některých odborných veterinárních 
úkonů přímo chovateli. Současná situace v České republice rovněž vyžaduje uvolnění 
přísných pravidel pro provádění některých odborných veterinárních úkonů chovateli, tak, aby 
chovatelé byli co nejvíce konkurence schopni vůči ostatním členským státům. 

 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 

s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality  
a zákazem diskriminace). 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 
Ustanovení § 64b novely veterinárního zákona: 
 

V současné době je podání veterinárních léčiv vlastním zvířatům chovateli umožněno 
již nyní, a to konkrétně ustanovením § 9 odst. 12 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech  
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů, avšak pouze v případě, že veterinární léčivo předepsal soukromý veterinární lékař: 
„při poskytování veterinární péče může předepisovat, vydávat nebo používat léčivé 
přípravky, jde-li o činnosti prováděné za účelem podnikání, pouze soukromý veterinární 
lékař, který splňuje požadavky pro výkon odborné veterinární činnosti podle zákona  
č. 166/1999 Sb. V případě léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, smí 
být léčivý přípravek předepsán, vydán nebo použit pouze v takovém množství, které je 
nezbytně nutné pro příslušné ošetření či léčbu. Při dodržení podmínek stanovených 
zákonem o léčivech smí chovatelé podávat léčivé přípravky zvířatům, která vlastní nebo 
která jsou jim svěřena.“ 
 

Zároveň vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých 
přípravků při poskytování veterinární péče, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 344/2008 Sb.“) stanoví, že pokud chovatel podává léčivý přípravek zvířatům podle § 9 
odst. 12 zákona, dbá na naplnění podmínek pro bezpečné a účinné použití léčivého 
přípravku obdobně jako soukromý veterinární lékař, tj. před použitím, předepsáním nebo 
výdejem léčivého přípravku se přesvědčí, že jsou splněny podmínky pro bezpečné a účinné 
použití léčivého přípravku, se zvláštním ohledem na nebezpečí plynoucí z použití léčivého 
přípravku pro ošetřované zvíře či zvířata, člověka a životní prostředí, nebezpečí plynoucí  
z přenosu reziduí léčiv do potravin a nebezpečí vzniku a rozvoje rezistence k účinné látce či 
látkám obsaženým v léčivém přípravku. Léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský 
předpis, používá chovatel v souladu s pokyny soukromého veterinárního lékaře. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAPWC6BSG)



- 4 - 
 

Ustanovení § 7 vyhlášky č. 344/2008 Sb. stanoví rovněž i povinnost vést záznamy  
o použití léčivých přípravků u chovatele, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata, 
která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka. V případě, že léčivý přípravek 
použije v souladu s § 9 odst. 12 zákona chovatel - podnikatel, zajistí provedení záznamu  
o použití léčivého přípravku v rozsahu stanoveném vyhláškou chovatel - podnikatel. 
 

Tato současná úprava se ukázala jako nedostatečná.  
 

Samotnému návrhu § 64b, který je součástí novely veterinárního zákona, 
předcházela četná jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, Komory veterinárních 
lékařů České republiky a chovatelských svazů, konkrétně Svazu chovatelů holštýnského 
skotu České republiky, Svazu chovatelů českého strakatého skotu, Českého svazu 
chovatelů masného skotu, Svazu chovatelů prasat a Zdravotní komise Českomoravské 
drůbežářské unie.  
 

Chovatelské svazy ve stanovené lhůtě poskytly Ministerstvu zemědělství náměty 
odborných veterinární činností a konkrétních úkonů odborné veterinární činnosti, které by 
podle jejich názoru bylo možné a vhodné umožnit chovatelům v rámci péče o vlastní zvířata 
provádět. Tyto náměty byly následně postoupeny Státní veterinární správě k dalšímu 
věcnému posouzení a legislativnímu zpracování.  
 

Náměty chovatelů byly pečlivě posouzeny a následně využity při zpracování 
příslušných ustanovení novely veterinárního zákona; při formulování návrhu byly využity  
i podněty představitelů Komory veterinárních lékařů České republiky a výsledky 
veterinárního dozoru. Navrhovaná úprava v maximální možné míře akceptuje náměty 
chovatelů. 
 
Ustanovení § 64c novely veterinárního zákona: 
 

Vzhledem k současné nákazové situaci (zejm. mor včelího plodu) a množstvím 
souvisejících vydaných mimořádných veterinárních opatření k tlumení této nákazy, jejichž 
součástí je prohlídka včelstev s rozborem včelího díla na všech stanovištích v ochranných 
pásmech, vzniká potřeba tyto prohlídky zabezpečit. Běžnou praxí bývá, že v krátkém 
časovém období, kdy je potřeba prohlídky provést, je pro krajské veterinární správy velmi 
obtížné naplnit tuto povinnost v rozsahu, který vyžaduje nákazová situace tak, aby se co 
nejúčinněji bránilo dalšímu šíření této nákazy. Z tohoto důvodu novela veterinárního zákona 
navrhuje zřídit institut „prohlížitele včelstev“, který umožní speciálně proškoleným osobám, 
pokud budou chovatelem včel k provedení prohlídky povoláni, provádět prohlídky včelstev 
s rozebráním včelího díla včetně případného odběru vzorku. Bude tak na rozhodnutí 
chovatele včel, zda si rozebrání včelího díla nechá rozebrat tímto prohlížitelem včelstev, 
nebo si tuto prohlídku svých včelstev provede, tak jako doposud, sám. 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Návrh vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet  
a ostatní veřejné rozpočty.  
 

Náklady chovatelů hospodářských zvířat – pouze těch, kteří budou mít zájem 
provádět další odborné veterinární úkony, představují náklady na absolvování kurzu v ceně 
1 700 Kč.   
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Náklady fyzické osoby, která se rozhodne, že se bude chtít stát prohlížitelem 
včelstev, budou spočívat v absolvování požadovaného specializovaného školení se 
zaměřením na rozebrání včelího díla v rozsahu 8 hodin teoretické výuky a 8 hodin 
praktického cvičení, finanční náročnost specializované odborné průpravy se předpokládá cca 
2800 Kč.  
 

Návrh novely vyhlášky nemá žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodům 1, 5 a 6  
 

Navrhované je reakcí na novelu veterinárního zákona, kde se doplňují i zvířata bez 
pána. I k jejich odchytu bude třeba, aby osoba, která bude tuto činnost provádět, absolvovala 
odborný kurz a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. 
 
K bodům 2 a 3  

 
Jedná se rozšíření předmětu úpravy vyhlášky s ohledem na novelu veterinárního 

zákona, zejm. se doplňují písmena r) až v), která provádí ustanovení § 64b a § 64c novely 
veterinárního zákona.    
 
K bodu 4  
 

Ruší se možnost prominutí atestační práce ústředním ředitelem, která je součástí 
specializační části atestačního studia. Nyní všichni atestanti, bez rozdílu, budou povinni 
zpracovat atestační práci.  
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K bodu 7  
(k § 39a až 39i) 
 

Nově se vkládají paragrafy 39a až 39i, které blíže provádí zákonem stanovené 
rozšíření legálních úkonů chovatelů v oblasti provádění odborných veterinárních úkonů, a to: 
 
• § 39a odborné veterinární úkony prováděné chovatelem u hospodářských zvířat – bez 

absolvování školení. Jedná se zejména o neinvazivní zákroky zahrnující odběr vzorků, 
vyšetření poslechem, poklepem, pohmatem, adspekcí a dále o zákroky, které s ohledem 
na rutinní používání nepředstavují riziko pro zdraví zvířete. Všechny tyto zákroky, které 
jsou umožněny provádět chovatelům u svých zvířat, přispějí k pohodě zvířat a je žádoucí, 
aby bylo v moci chovatele, tyto úkony běžně provádět. 

 
• § 39b odborné veterinární úkony spočívajících v injekční aplikaci. 

 
Zavedením tohoto ustanovení dochází k zpřesnění podmínek, za kterých je možné 

injekční aplikaci léčiva provádět, tzn. vždy dle pokynů a rozsahu, který určí soukromý 
veterinární lékař. Chovatelé, kteří chovají zvířata pro podnikatelské účely, musí vést 
záznamy o použití léčiva. 

 
• § 39c odborné veterinární úkony chovatele hospodářských zvířat, k nimž je třeba získání 

osvědčení o odborné způsobilosti. 
 

Jedná se o úkony, které byly dosud pouze v kompetenci soukromých veterinárních 
techniků popř. veterinárních lékařů. 

 
V současné době praxe poukazuje na skutečnost, že chovatelé, kteří mají zkušenosti 

s chovem zvířat, mají stejné předpoklady pro provádění těchto úkonů s ohledem na 
znalost fyziologických potřeb a chování zvířat, jako při absolvování odborného studia. 
Některé úkony a ošetření navíc vyžadují urychlený zásah nebo přizpůsobení provádění 
úkonů v zavedeném dennímu režimu chovu. Tuto skutečnost komplikuje stálá 
nepřítomnost soukromého veterinárního lékaře/technika na hospodářství, se kterou 
souvisí odklad povedení úkonů nebo provedení úkonů v méně vhodné denní době nebo 
v případě jejich nezbytného pravidelného opakování provedení v jiném termínu. Po 
absolvování specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění odborných 
veterinárních úkonů bude chovatel disponovat znalostmi, které ho opravňují dané úkony 
provádět. 

 
• § 39d Specializovaná odborná průprava k provádění dalších odborných veterinárních 

úkonů. 
 
Nově zavedené ustanovení stanoví rozsah a obsah školení v oblasti specializované 

odborné průpravy k provádění dalších odborných veterinárních úkonů. 
 
• § 39e určuje požadavky na organizaci, průběh, náležitosti a závěr zkoušky k získání 

osvědčení po absolvování specializované odborné průpravy k provádění dalších 
odborných veterinárních úkonů. 
 

• § 39f stanoví požadavky pro Organizátora k vedení seznamu účastníků specializované 
odborné průpravy.  

 
• § 39g zavádí požadavky na obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se 

zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla.  
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• § 39h určuje požadavky na organizaci, průběh, náležitosti a závěr zkoušky 
specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla. 

 
• § 39i definuje požadavky na vedení seznamu prohlížitelů včelstev. 
 
K bodu 8  
 

Vkládají se nové přílohy č. 10 a č. 11 – vzor osvědčení o způsobilosti k provádění 
dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat a vzor osvědčení 
prohlížitele včelstev. 

 
 
K čl. II – Účinnost 
 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky dnem ……..2017 (datum nabytí účinnosti bude 
stanoveno shodně s datem nabytí účinnosti novely veterinárního zákona). 
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	Vyhláška, 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.



