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V. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel 
 
Změna vyhlášky č. 299/2003 Sb., opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění 
pozdějších předpisů) 
 

 
Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 

 
Odpovídající předpis EU 

 
 

Ustanovení 
 

 
Obsah 

 
Celex č. 

 
Ustanovení 

 
Obsah 

 
ČÁST 
DRUHÁ 
§ 18 
Změna 
vyhlášky č. 
299/2003 
Sb. 
Bod 2 
 

 
V příloze č. 2 část C zní: 

„C. 
V případě nákaz suchozemských živočichů 
uvedených pod písmenem A.2 přílohy I směrnice 
82/894/EHS ve znění rozhodnutí Komise 
2012/737/EU se uvádějí tyto doplňující informace: 
1.potvrzení všech ohnisek, infekcí či přítomnosti 

původce nákazy ve stádě, jak je stanoveno v 
příloze č. 23 části I až III této vyhlášky, nebo v 
hospodářství, jak je stanoveno v příloze č. 24 
této vyhlášky, nebo odnětí statusu stáda nebo 
hospodářství úředně prostého nákazy v 
případě takového stáda nebo hospodářství na 
základě laboratorního vyšetření nebo 
epizootologického šetření, jak je stanoveno v 
příloze č. 23 části I až III této vyhlášky nebo v 
příloze č. 24 této vyhlášky, v členském státě 
nebo jeho oblasti úředně prosté nákazy podle 
této vyhlášky, nesouvisejících z 
epizootologického hlediska s předchozím 
ohniskem, je hlášeno jako primární ohnisko 

 
32012D0737 

 
Příloha  
bod 2 
písm. a) 

 
Bod C se nahrazuje tímto: 
„C. V případě nákaz suchozemských 

živočichů uvedených v příloze I seznamu 
A.2: 
— potvrzení všech ohnisek, infekcí či 

přítomnosti původce nákazy ve 
stádě, jak je stanoveno v přílohách A 
a D směrnice 64/432/EHS, nebo v 
hospodářství, jak je stanoveno v 
příloze A směrnice Rady 
91/68/EHS (1), nebo odnětí statusu 
stáda/hospodářství úředně prostého 
nákazy v případě takového stáda 
nebo hospodářství na základě 
laboratorního nebo 
epizootologického vyšetření, jak je 
stanoveno v přílohách A a D 
směrnice 64/432/EHS nebo v příloze 
A směrnice 91/68/EHS, v členském 
státě nebo jeho oblasti úředně 
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podle § 2 písm. b) této vyhlášky Komisi a 
členským státům do jednoho týdne, 

2. jakékoliv jiné potvrzení ohniska, infekce či 
přítomnosti původce nákazy nebo odnětí 
statusu stáda nebo hospodářství úředně 
prostého nákazy v případě jakéhokoliv stáda 
nebo hospodářství na základě laboratorního 
vyšetření nebo epizootologického šetření, jak 
je stanoveno v příloze č. 23 části I až III této 
vyhlášky nebo v příloze č. 24 této vyhlášky, v 
členském státě nebo jeho oblasti úředně 
prosté nákazy podle této vyhlášky je hlášeno 
jako sekundární ohnisko podle § 8 odst. 1 této 
vyhlášky, 

3. sekundární ohniska jsou hlášena Komisi a 
členským státům jednou měsíčně, 

4. v případě tuberkulózy skotu, brucelózy skotu a 
brucelózy ovcí a koz jsou v hlášení uvedeny 
také názvy patogenních druhů, jsou-li 
známy.“. 

 

prosté nákazy v souladu s 
uvedenými směrnicemi, 
nesouvisejících z epizootologického 
hlediska s předchozím ohniskem, 
musí být hlášeno jako primární 
ohnisko ve smyslu čl. 2 písm. d) a 
musí být hlášeno Komisi a členským 
státům do jednoho týdne, 

— jakékoliv jiné potvrzení ohniska, 
infekce či přítomnosti původce 
nákazy nebo odnětí statusu 
stáda/hospodářství úředně prostého 
nákazy v případě jakéhokoliv stáda 
nebo hospodářství na základě 
laboratorního nebo 
epizootologického vyšetření, jak je 
stanoveno v přílohách A a D 
směrnice 64/432/EHS nebo v příloze 
A směrnice 91/68/EHS, v členském 
státě nebo jeho oblasti úředně 
prosté nákazy v souladu s 
uvedenými směrnicemi musí být 
hlášeno jako sekundární ohnisko v 
souladu s čl. 4 odst. 1 této směrnice, 

— sekundární ohniska musí být 
hlášena Komisi a členským státům 
jednou měsíčně, 

— v případě tuberkulózy skotu, 
brucelózy skotu a brucelózy ovcí a 
koz musí být v hlášení uvedeny také 
názvy patogenních druhů, jsou-li 
známy. 
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ČÁST 
DRUHÁ 
§ 18 
Změna 
vyhlášky č. 
299/2003 
Sb. 
Bod 3 
 

 
V příloze č. 2 se za část C doplňuje nová část D, 
která zní: 
„D. 
V případě nákaz živočichů pocházejících z 
akvakultury uvedených pod písmenem B přílohy I 
směrnice 82/894/EHS ve znění rozhodnutí 
Komise 2012/737/EU se uvádějí tyto doplňující 
informace: 
1. potvrzení všech ohnisek exotických nákaz a 

ohnisek neexotických nákaz ve státě prostém 
nákaz, oblastech nebo jednotkách, jak jsou 
stanoveny ve vyhlášce č. 290/2008 Sb., o 
veterinárních požadavcích na živočichy 
pocházející z akvakultury a na produkty 
akvakultury, o opatřeních pro předcházení a 
zdolávání některých nákaz vodních živočichů, 
je hlášeno na primární ohnisko, 

2. jiná ohniska než ta, která jsou uvedena v bodě 
1 a která budou hlášena jako sekundární 
ohniska v souladu s § 8 odst. 1 této vyhlášky, 

3. sekundární ohniska nákaz živočichů 
pocházejících z akvakultury, která jsou 
hlášena jednou měsíčně Komisi a členským 
státům. V hlášení se uvede dále název a 
popis oblasti nebo jednotky.“. 

 
32012D0737 

 
Příloha  
bod 2 
písm. b) 

 
Doplňuje se nový bod, který zní: 
„D. V případě nákaz živočichů pocházejících 

z akvakultury uvedených v příloze I bodě 
B: 
— potvrzení všech ohnisek exotických 

nákaz a ohnisek neexotických nákaz 
v členských státech, oblastech nebo 
jednotkách dříve prostých nákazy, 
jak jsou definovány ve směrnici Rady 
2006/88/ES (2), musí být hlášeno 
jako primární ohnisko, 

— jiná ohniska než ta, která jsou 
uvedena v první odrážce, musí být 
hlášena jako sekundární ohniska v 
souladu s čl. 4 odst. 1 této směrnice, 

— sekundární ohniska musí být 
hlášena Komisi a členským státům 
jednou měsíčně. V hlášení musí být 
uveden rovněž název a popis oblasti 
nebo jednotky. 

 

 

 
ČÁST 
DRUHÁ 
§ 18 
Změna 
vyhlášky č. 
299/2003 
Sb. 
Bod 5 

 
V příloze č. 23 kapitole III části A písm. b) se za 
slova „směrnice 64/432/EHS“ doplňují slova  
„v intervalu nejméně 4 měsíců“. 

 
31998L0046 

 
Příloha I 
(Příloha D 
kapitola I 
část A 
bod ii) 

 
ii) všechna zvířata starší 24 měsíců reagovala 
negativně během předcházející 12 měsíců na 
dva testy prováděné podle této přílohy v 
intervalu minimálně čtyř měsíců;  
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ČÁST 
DRUHÁ 
§ 18 
Změna 
vyhlášky č. 
299/2003 
Sb. 
Bod 6 

 
V příloze č. 23 kapitole III části F písm. d) se 
slova „pěti let“ nahrazují slovy „tří let“. 

 
31998L0046 

 
Příloha I 
(Příloha D 
kapitola I 
část F  
písm. d) 

 
d) veškerý skot starší dvou let byl testován 
buď v prvních pěti letech po udělení statusu 
podle kapitoly II nebo během prvních pěti let 
po udělení statusu podle jakékoli jiné metody 
prokazující s mírou jistoty 99 %, že bylo 
infikováno méně než 0,2 % stád. Pokud však v 
členském státě nebo v části členského státu 
nebyl zaznamenán žádný případ enzootické 
leukózy skotu v poměru jedno stádo z 10 000 
po dobu alespoň tří let, může se postupem 
podle článku 17 přijmout rozhodnutí, že se 
mohou omezit rutinní sérologické testy za 
předpokladu, že veškerý skot starší 12 měsíců 
v nejméně 1 % stád, vybraných náhodně 
každý rok, byl podroben testu provedenému 
podle kapitoly II. 

 
 

    

 
 
Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

 
Název předpisu EU 

 
31998L0046 
 

Směrnice Rady 98/46/ES ze dne 24. června 1998, kterou se mění přílohy A, 
D (kapitola I) a F směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu 
se skotem a prasaty uvnitř Společenství. 

 
32012D0737   

 

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 27. listopadu 2012, kterým se mění 
přílohy I a II směrnice Rady 82/894/EHS o hlášení chorob zvířat ve 
Společenství (2012/737/EU). 
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