
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 zvířat a o oprávnění  
a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
4. srpna 2017, č.j. 30339/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 25. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
 

Resort Připomínky 
 

Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 

 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj  

Připomínky: 
1) k bodu 1. a 6. 
Vzhledem k identické změně doporučujeme spojit do jednoho bodu.  
 
2) k bodu 3) 
Doporučujeme nahradit slova „na konci odstavce“ slovy „na konci písmene q)“.  
 
3) k bodu 4) 
Doporučujeme zvážit znění tohoto bodu, neboť prováděná změna neodpovídá změně 
provedené v Platném znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.   
 
 
 
 

 
Akceptováno.  
 
 
Akceptováno.  
 
 
Akceptováno.  
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Ministerstvo 
průmyslu  
a obchodu 

Připomínky: 
1. K návrhu vyhlášky, článek č.1, bod 3: Doporučujeme v návrhu vyhlášky v § 1 písm. q) na 

konci stávajícího odstavce tečku nahradit čárkou a vypustit slovo „a“, které je třeba doplnit 
mezi písm. u) a v) 1 §. 
 

2. K návrhu vyhlášky, k bodu 7: V souladu s čl. 26 odst. 6 a čl. 42 Legislativních pravidel 
vlády (dále jen „LPV“) doporučujeme v návrhu vyhlášky u § 39a odst. 1, § 39f odst. 2, § 
39g odst. 2 a § 39i odst. 2 ověřit, zda mají daná ustanovení kumulativní či alternativní 
charakter a dle toho vždy mezi poslední dvě možnosti v daných výčtech vložit slovo „a“, 
před nímž se čárka nepíše, případně doplnit čárku, nebo slovo „nebo“. 
 

3. K návrhu vyhlášky, k bodu 7: Pro odstranění formální chyby v číslování doporučujeme v 
návrhu § 39g odst. 2 písm. a) přečíslovat výčet součástí teoretické výuky tak, aby „nákaz 
včel“ byl číslován číslem „4.“ a další body čísly „5“ a „6“.     
 

Doporučujeme upravit obálku pro mezirezortní připomínkové řízení, kde je v obsahu chybně 
napsán III. bod " Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace". Doplnit slovo " zpráva".     

 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 

Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

Připomínky: 
1. K čl. I bodu 7 (§ 39e odst. 1)  
Podle shora uvedeného ustanovení by měla být zkouška ze specializované odborné průpravy 
se zaměřením na provádění dalších veterinárních úkonů uskutečňována před tříčlennou 
zkušební komisí, jejímiž členy by měli být zástupci Ministerstva zemědělství, Státní 
veterinární správy, Komory veterinárních lékařů a organizátora, tj. zástupce vysoké školy s 
veterinárním studijním programem. Upozorňujeme, že podle uvedeného ustanovení by tedy 
měla být tříčlenná komise obsazována zástupci čtyř institucí. Doporučujeme proto ustanovení 
přeformulovat tak, aby počet členů zkušební komise byl minimálně stejný jako počet institucí, 
jež mají být ve zkušební komisi zastoupeny, popř. vyjasnit, že ne všechny instituce budou 
zastoupeny. 
 
2. K čl. I bodu 7 (§ 39h odst. 1) 
Podle uvedeného ustanovení by měla být zkouška ze specializovaného školení zaměřeného 
na prohlídku včelstev a rozebrání včelího díla vykonána před nejméně tříčlennou zkušební 
komisí. S ohledem na skutečnost, že komise bude moci mít i sudý počet členů, doporučujeme 
v návrhu upravit způsob řešení situace, kdy nebude s ohledem na paritu hlasů zkušební 
komise schopna většinově zhodnotit, zda školená osoba složila či nesložila zkoušku, 
popřípadě doporučujeme obligatorně stanovit lichý počet členů zkušební komise.  

 
 
Akceptováno. 
Vypuštěn zástupce KVL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNATHBAR2B)



 3 

3. K čl. I bodu 7 (§ 39i odst. 1)  
Doporučujeme za slova „specializovaného školení“ vložit slova „podle § 39g“. Jedná se o 
nápravu zřejmé chyby v dikci ustanovení.  
 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Připomínky: 
1. K materiálu, úvodní věta: Dle čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, se v případě, 

že byl určitý právní předpis novelizován vícekrát, uvedou pouze ty novely, kterými bylo 
novelizováno konkrétní ustanovení. V úvodní větě návrhu tak nelze uvádět zákon č. 
64/2014 Sb. či zákon č. 126/2016 Sb., jelikož tyto zákony nenovelizují předmětné 
ustanovení. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 
 

2. K materiálu, bod 3.: Upozorňujeme, že v měněném odstavci je kumulativním výčtem 
stanoveno, co vše daná vyhláška stanovuje. Na základě tohoto druhu výčtu, by měl 
předkladatel postupovat dle čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a spojku 
„a“ přesunout až na konec nově doplňovaného písmene u). Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném. 
 

3. K materiálu, bod 7., § 39c odst. 2: Pro úplnost a zdůraznění potřeby ochrany zvířat proti 
týrání navrhujeme v předmětném odstavci spojku „a“ před slovem „dodržení“ nahradit 
čárkou a na konec textu předmětného odstavce doplnit slova „a ochrany zvířat proti 
týrání“. 
 
 
 
 

4. K materiálu, bod 7., § 39e odst. 1: Z předkládaného materiálu není jasné, z jakého 
důvodu je zkušební komise tříčlenná. Vzhledem ke skutečnosti, že zkouška bude probíhat 
pouze formou písemného testu, postačovala by na opravu tohoto testu účastníka a 
kontrolu během celého procesu pouze komise dvoučlenná. Doporučujeme materiál 
změnit, popř. vysvětlit. 

 
5. K materiálu, bod 7., § 39e odst. 2 a § 39h odst. 2: Upozorňujeme, že z navrhovaného 

materiálu není jasné, zda se procentuální vyjádření správného počtu odpovědí vztahuje 
na počet zkušebních otázek nebo na celkový počet možných odpovědí. V případě, 
že se v daném ustanovení jedná o celkový počet možných odpovědí, upozorňujeme, že 
by mohla nastat situace, kdy účastník označí všechny odpovědi za správné a obsáhne tak 
všechny správné odpovědi testu, tedy více než požadovaných 75%, ve smyslu 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - 
vysvětleno.  
Chovatel hospodářských 
zvířat musí při chovu vždy 
dodržovat zákon na ochranu 
zvířat proti týrání.   
 
 
Neakceptováno - 
vysvětleno.  
Komise je tříčlenná v zájmu 
objektivity.  
 
 
Neakceptováno - 
vysvětleno.  
Z textu jednoznačně vyplývá, 
že se jedná o celkový počet 
správných odpovědí.  
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navrhovaného ustanovení. Doporučujeme materiál doplnit tak, aby nedocházelo 
k pochybnostem ve smyslu uvedeném. 

 
6. K materiálu, bod 7., § 39e odst. 3: Z hlediska komplexnosti právní úpravy s ohledem na 

navrhovaný § 39h odst. 4 doporučujeme na začátek předmětného odstavce doplnit 
následující věty: „Výsledek zkoušky hodnotí zkušební komise stupni: zkouška složena, 
zkouška nesložena. Zkouška je složena, pokud účastník složil úspěšně písemný test.“. 

 
7. K materiálu, bod 7., § 39e odst. 4: Upozorňujeme, že pro získání daného osvědčení 

nepostačuje pouze zkoušku složit, ale je třeba složit ji úspěšně, stejně jak určuje 
navrhovaný § 39h odst. 5. Ze zmíněného důvodu doporučujeme před slova „složené 
zkoušky“ doplnit slovo „úspěšně“. 

 
8. K materiálu, bod 7., § 39h: Z navrhovaného znění materiálu není jasné, jakým 

způsobem zkušební komise rozhodne o výsledku zkoušky, tedy zda postačí nadpoloviční 
většina hlasů či je třeba souhlasu všech. V případě, že postačuje většina, upozorňujeme, 
že zkušební komise může mít i více než tři členy a měla by být tedy upravena i možnost, 
že dojde k rovnosti hlasů. Ve druhém případě je zase nutno upozornit, že pro účastníky 
musí být nastoleny stejné podmínky zkoušky, kterých však není možno dosáhnout, 
jestliže nebude mít zkušební komise pevně stanoven počet členů. Doporučujeme materiál 
změnit ve smyslu uvedeném, popř. vysvětlit. 
 

K Platnému znění s vyznačením navrhovaných změn, § 20: Vzhledem ke skutečnosti, že 
navrhovaná vyhláška v bodě 4. ruší pouze odstavec 4 a nikoli celý paragraf, což je patrno 
i z Odůvodnění, je třeba v daném ustanovení promítnout pouze navrhovanou změnu. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Neakceptováno - 
vysvětleno.  
Komise bude tříčlenná jako  
u jiných zkoušek.  
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
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Ministerstvo vnitra 
 

Zásadní připomínky: 
 
K čl. I bodu 7 – k § 39d:  

Domníváme se, že teoretická výuka spojená s písemným testem není dostatečnou 
průpravou pro vykonávání odborných veterinárních úkonů, jakým je například odrohování 
skotu kauterizací, neboť při těchto úkonech může neodborným provedením dojít ke 
způsobení nepřiměřené bolesti u zvířete či poškození jeho zdraví. V této souvislosti 
upozorňujeme na § 37 a 38 vyhlášky upravující získání osvědčení na označování zvířat 
výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru, které povinnost absolvovat 
praktickou část školení a následnou praktickou zkoušku stanovují. Požadujeme proto stanovit 
jako povinnou součást specializované odborné průpravy podle § 39d i praktickou výuku a 
dále stanovit, že zkouška bude probíhat formou písemného testu a praktické části. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neakceptováno  
– vysvětleno.  
Podle ustanovení  
§ 64b odst. 3 veterinárního 
zákona, ve znění novely 
veterinárního zákona, může 
chovatel hospodářských 
zvířat, který splňuje 
požadavky podle  
§ 59a odst. 1 písm. a) až e) – 
dosáhl příslušného vzdělání 
např. v oboru veterinárního  
lékařství, v oblasti veterinární 
hygieny a ekologie nebo ve 
veterinárním oboru.  
Jedná se tedy o chovatele, 
který již má příslušné 
odborné vzdělání, které si 
prohlubuje školením 
(teoretickým) zaměřeným 
především na provádění 
odborných veterinárních 
úkonů uvedených v § 39c 
odst. 1 návrhu vyhlášky.  
Odborné veterinární úkony 
jsou běžně prováděnými 
úkony na hospodářství, 
praktickou výuku tedy 
nepovažujeme za nutnou pro 
získání osvědčení. 
Cílem výuky provádění 
odborných veterinárních 
úkonů, přehledu a zásad 
správného používání 
pomůcek a vybavení 
nezbytných pro tyto činnost 
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K čl. I bodu 7 – k § 39e odst. 3 a § 39h odst. 4:  

V ustanoveních je uvedeno, že protokol je evidován a uchováván organizátorem po 
dobu nejméně 5 let. Z návrhu usuzujeme, že platnost osvědčení vydaných na základě 
úspěšně složené zkoušky není časově omezená. Z důvodu přezkoumatelnosti je nezbytné 
protokoly uchovávat po celou dobu platnosti osvědčení.  

V souvislosti s evidováním protokolu upozorňujeme, že povinnost evidence 
dokumentů vyplývá z ustanovení § 64 odst. 3 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je nadbytečné ji 
uvádět.  

Z těchto důvodů navrhujeme upravit znění poslední věty ustanovení následujícím 
způsobem: „Protokol je uchováván organizátorem po dobu platnosti vydaného osvědčení.“  

Tuto úpravu bude zapotřebí provést také ve stávajících ustanoveních § 35 a 38. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 3 – k § 1:  

1. § 1 není členěn na odstavce, doporučujeme proto slovo „odstavce“ nahradit textem 
„písmene q)“. 
 

je seznámit chovatele 
s platnou legislativou a se 
všemi možnými metodami, 
se kterými se dosud 
nemuseli v praxi, kterou 
často vykonávají řadu let, 
setkat.  Předpokladem je, že 
se bude jednat pouze o 
teoretickou výuku za využití 
prezentací, kde bude k 
demonstraci jednotlivých 
zákroků využita 
fotodokumentace/videozázna
m pořízena během výkonu 
běžné praxe.  
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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2. S ohledem na čl. 42 odst. 2 Legislativních pravidel vlády navrhujeme tečku na konci 
písmene q) nahradit pouze čárkou a spojku „a“ případně použít až na konci písm. u). 

 
K čl. I bodu 4 – k § 20:  
  Navrhovaná vyhláška zrušuje pouze odstavec 4, v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn je však vyznačeno zrušení celého § 20. Tento nesoulad je třeba 
odstranit. 
 
K čl. I bodu 7 – k § 39c až 39f:  
 Za účelem lepší orientace v předpise doporučujeme rozdělit nadpis nad § 39c 
následujícím způsobem: 

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

osvědčení o odborné způsobilosti 
(K § 64b odst. 3) 

… 
 

Obsah, rozsah a organizace specializované odborné průpravy se zaměřením na jejich 
provádění, způsob a organizace ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení 

seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly 
(K § 64b odst. 4) 

§ 39d 
…“ 

 
K čl. I bodu 7 – k § 39g odst. 2:  
 V písm. b) doporučujeme vypustit čárku ve slovech „plodu, a dovedností“ pro 
nadbytečnost. 
 
K čl. I bodu 7 – k § 39h odst. 1:  
 Doporučujeme slovo „její“ nahradit slovem „jeho“, neboť se jedná o přivlastňovací 
zájmeno ke slovu „školení“. 
 
K čl. I bodu 7 – k § 39i odst. 1:  
 Doporučujeme dát ustanovení do formulačního souladu s § 39f odst. 1 a za slovo 
„školení“ vložit text „podle § 39g“. 

Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
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Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Připomínky: 
1) K bodu 7 - k § 39a odst. 1 písm. a): 

Podle názoru MZV není z textu zřejmé, proč má být chovateli umožněna kontrola 
zdravotního stavu zvířat pouze „poslechem“ či „pohmatem“, nikoli však „pohledem“, „čichem“ 
apod. Proto se doporučuje v novém § 39a odst. 1 formulovat písm. a) takto: 
„a) smyslovou kontrolu zdravotního stavu zvířat“. 
 
 
 
 
 
2) K bodu 7 - k textu § 39b (Podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů spočívajících 
v injekční aplikaci léčiv u hospodářských zvířat chovateli hospodářských zvířat): 

Předložené znění umožňuje obecně „injekční aplikaci“ bez ohledu na to, že taková 
formulace znamená nejen běžně podávané podkožní nebo nitrosvalové injekce, ale také 
vysoce specializované zákroky, jako např. injekce intraartikulární, intravenózní a 
intraperitoneální. Z tohoto důvodu se doporučuje upřesnit podmínky a požadavky na 
prováděné výkony a formulovat text nového § 39b takto: 

 
„1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn k injekční aplikaci léčivých přípravků, 

pokud  
a) předmětem aplikace je registrovaný veterinární léčivý přípravek podle zvláštního 

právního předpisu x), 
b) chovatel zajistil veškeré podmínky pro bezpečné a účinné použití léčivého přípravku, 

které odpovídají podmínkám registrace léčivého přípravku a pokynům ošetřujícího 
veterinárního lékaře, a dále zajistil, že aplikaci provede výhradně osoba, která splňuje 
požadavky § 59a odst. 1 písm. a) až e) zákona, 

c) léčivý přípravek chovatel nabyl způsobem, který je upraven zvláštním právním 
předpisemx)  a vede o tom záznamy v souladu s tímto právním předpisem, 

d) chovatel léčivý přípravek uchovává v souladu s rozhodnutím o registraci a požadavky 
stanovenými zvláštním právním předpisemx) a vede o tom záznamy v souladu s tímto 
zvláštním právním předpisem,  

e) veterinární léčivý přípravek podle zvláštního právního předpisu není určen pouze pro 
použití veterinárním lékařemx), 

f) veterinární léčivý přípravek není s ohledem na jeho aplikaci předmětem omezení 
stanoveného pro látky s hormonálním účinkem a pro beta agonisty zvláštním právním 
předpisemy), 

Neakceptováno – 
vysvětleno. 
Chovatel vyšetření čichem, 
ochutnáním a pohledem 
může běžně provádět, cílem 
vyhlášky bylo vyjmenovat 
zejména vyšetřovací metody, 
které jsou prováděny 
v přímém kontaktu se 
zvířetem.  
 
Akceptováno částečně. 
Doplněn způsob uchovávání, 
§ 39b byl rozčleněn.  
Návrh § 39b vyhlášky má za 
cíl umožnit chovatelům 
injekční aplikaci, která je 
prováděna pouze se 
souhlasem ošetřujícího 
veterinárního lékaře. Léčiva 
chovatel může získat 
výhradně od ošetřujícího 
veterinárního lékaře a je tedy 
plně v jeho kompetenci, zda 
chovateli aplikaci umožní a 
za jakých podmínek. 
Předpokladem je, že 
intravenózní, 
intraperitoneální a intra 
artikulární aplikace 
chovatelům ze strany 
ošetřujícího veterinárního 
lékaře nebude chovateli 
umožněna právě z důvodů 
specializace zákroků, pro 
které je třeba odborná 
způsobilost a vyšší úroveň 
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g) léčivý přípravek je používán v souladu s podmínkami stanovenými v jeho rozhodnutí 
o registraci, 

h) jde o nitrosvalovou nebo podkožní injekci, 
i) jde o aplikaci k léčbě či prevenci onemocnění, které u zvířete či u zvířat v příslušném 

hospodářství probíhá, a ošetřující veterinární lékař stanovil diagnózu a s ohledem na ni 
rozhodl o postupu léčby a tyto skutečnosti jsou u ošetřujícího veterinárního lékaře a chovatele 
řádně dokumentovány, a 

j) jde o preventivní aplikaci léčiv či aplikaci léčiv potřebnou k provedení běžných 
zootechnických úkonů, a to pro takové případy, které jsou pro příslušné hospodářství 
stanoveny ve spolupráci ošetřujícího veterinárního lékaře a chovatele a které jsou u 
ošetřujícího veterinárního lékaře a u chovatele řádně dokumentovány. 

2) Chovatel injekční aplikaci léčiv provádí pouze v souladu s pokyny ošetřujícího 
veterinárního lékaře stanovenými podle odst. 1 písm. i) a j) a dodržuje veškerá omezení 
stanovená ošetřujícím veterinárním lékařem, například s ohledem na zvíře či zvířata, kterým 
má být léčivý přípravek aplikován, délku ochranné lhůty, dávkování, způsob podání a cestu 
podání, kontraindikace, uchovávání přípravku, včetně uchovávání přípravku po jeho otevření 
a další případná omezení směřující k bezpečnému a účinnému použití léčivého přípravku. 
         3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odst. 1 a 2 chovatel injekční aplikaci 
neprovede a neprodleně o tom informuje ošetřujícího veterinárního lékaře. Chovatel dále 
neprodleně informuje ošetřujícího veterinárního lékaře o podezření z výskytu nežádoucího 
účinku a v takovém případě další injekční aplikaci u zvířete neprovádí až do doby, kdy 
ošetřující veterinární lékař stanoví pokyny pro další postup; chovatel neprodleně výskyt na 
podezření z výskytu nežádoucího účinku hlásí v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisemx). 

4) Chovatel při provádění injekční aplikace dodržuje zásady a postupy, které zabrání 
znečištění injekčního místa a vyloučí přenos mikroorganismů. Chovatel dále dodrží zásady 
a postupy ochrany zvířat a chovů před nákazami, nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, 
jinými onemocněními a zásady bezpečnosti práce. 

5) Dokumentace podle odst. 1 písm. i) a j) se považuje za záznamy o použití léčiv a pro 
její vedení a uchovávání platí požadavky stanovené zvláštním právním předpisemx). 
________________ 
x) zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 

y) vyhláška č. 291/2003 Sb., vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování 

(monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u 

zvířat a v jejich produktech 

 
 

znalosti problematiky 
veterinární medicíny. Další 
související povinnosti jsou 
upraveny zákonem č. 
378/2007 Sb., o léčivech. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády – 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr 
pro lidská práva, 
rovné příležitosti a 
legislativu 
a předseda LRV 

Připomínky: 
 
1. V části II. „Návrh“ vyhlášky je pod bodem 4. uvedeno, že v § 20 se zrušuje odstavec 4, 

zatímco v části V. „Platné znění…s vyznačením navrhovaných změn“ je ze stávající 
vyhlášky bez odůvodnění vyškrtnut celý § 20, tj. jeho všechny čtyři odstavce. 

 
2. V části IV. „Odůvodnění“ Obecná část odstavec začínající slovy „Předkládaný návrh 

vyhlášky…“ se v souvislosti s očekávaným snížením finanční zátěže chovatelů uvádí, že 
„…je umožněno chovatelům…provádět…kastraci zvířat bez použití znecitlivění“. Tato 
konkrétní veterinární činnost není zmíněna ani v původní vyhlášce ani v navrhované 
novele ani v návrhu novely zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona. Z materiálu 
nevyplývá, že by se zařazení tohoto veterinárního úkonu do vyhlášky opíralo o výsledek 
konzultací předkladatele s chovateli, svazy, veterináři a dalšími subjekty. Není také 
v souladu s veterinárními požadavky na chov zvířat (§2 odst. 1 písm. c) dotčené 
vyhlášky), tj. ošetřovat zvířata tak, že „nejsou vystavována zbytečnému fyzickému 
nebo psychickému utrpení“.  

 
3. V části III. „Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace“ bod 5. „Přezkum účinnosti 

regulace“ není uveden subjekt, který bude přezkum provádět a v jakých pravidelných 
intervalech. Rovněž není zmíněna případná možnost využití dozorové činnosti Státní 
veterinární správy, příp. krajských veterinárních správ (viz § 48, 49 a § 52 veterinárního 
zákona) při přezkumu účinnosti regulace. 
 

4. Název vyhlášky, která má být novelizována, zní: „Vyhláška 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“. 
Téměř ve všech částech materiálu, včetně průvodního dopisu k materiálu a návrhu novely 
vyhlášky, je název vždy zkrácen o slovo „zvířat“ (které má následovat po slovu 
„přepravě“), ačkoliv v části IV. „Odůvodnění“ Zvláštní část není takové zkrácení názvu 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Neakceptováno - 
vysvětleno.  
Jedná se o příklad úkonu 
odborně způsobilého 
chovatele podle  
§ 39c odst. 1 písm. a).   
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Zpráva byla upřesněna.  
 
 
 
 
Akceptováno. 
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vyhlášky navrženo.  
 
5. V části III. „Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace“ by v souladu s Obecnými 

zásadami pro hodnocení dopadů regulace měly být body 3.5 až 7. správně označeny jako 
body 4. až 8. 
 

6. V obálce „Pro meziresortní připomínkové řízení“ bod III. je vynecháno slovo „zpráva“. 
 

 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 

Úřad vlády – vedoucí 
Úřadu vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Stanovisko 
Po stránce formální: 
 Předkladatel splnil 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. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
 Předmětná problematika není právem EU přímo upravena. Předmět úpravy je 
ponechán v kompetenci členských států. 
 
Připomínky a případné návrhy změn:  
 Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje věcné připomínky z hlediska slučitelnosti 
s právem EU. 
 
Závěr: 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno 
právo EU a návrh není s právem EU v rozporu. 

 

Vzato na vědomí. 

Agrární komora ČR 

 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Konfederace  

zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 

 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské 
soutěže 

Bez připomínek.  

 
          
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák                    
V Praze dne 13. listopadu 2017 
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