
III. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
 
1. Důvod předložení a cíle 
  
1.1 Název 
  

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.  
 
1.2 Definice problému 
 

Cílem předkládaného návrhu 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 (dále jen „návrh vyhlášky“), je stanovit seznamy odborných veterinárních úkonů, 
které mohou za podmínek vymezených zákonem provádět sami chovatelé hospodářských 
zvířat. 
 

Účelem návrhu 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. Návrh vyhlášky 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 provádí příslušná ustanovení § 64b a § 64c zákona č. 302/2017 Sb., 
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 
byl publikován ve Sbírce zákonů dne 19. září 2017 a nabyl účinnosti dnem 1. listopadu 2017, 
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. 

 
Ustanovení § 64b 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) veterinárního zákona a  

 další odborné veterinární úkony, k jejichž provádění bude vedle požadavků na odbornou 
způsobilost podle § 59a odst. 1 písm. a) až e) veterinárního 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.  
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 
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 veterinárního 
zákona. 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 o léčivech, 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. 
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 o léčivech chovatel - podnikatel, zajistí provedení záznamu 
o použití léčivého přípravku v rozsahu stanoveném vyhláškou chovatel - podnikatel. 
 

Tato úprava se ukázala jako nedostatečná.  
 

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

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, 
které byly následně postoupeny Státní veterinární správě k dalšímu věcnému posouzení  
a legislativnímu zpracování.  
 

Náměty chovatelů byly pečlivě posouzeny a následně využity při zpracování 
předloženého znění příslušných ustanovení veterinárního zákona; při formulování návrhu 
byly využity i podněty představitelů Komory veterinárních lékařů ČR jakož i výsledky 
veterinárního dozoru. Navrhovaná úprava v maximální možné míře akceptuje náměty 
chovatelů. 
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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, vznikla 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 
zřídila 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. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou: 

 chovatelé hospodářských zvířat, 

 soukromí veterinární technici, 

 soukromí veterinární lékaři, 

 Státní veterinární správa, 

 Komora veterinárních lékařů ČR, 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 
 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Návrh vyhlášky provádí zákonná ustanovení § 64b a § 64c veterinárního zákona, 
když umožňuje chovatelům hospodářských zvířat provádět ve svém hospodářství některé 
veterinární úkony jako např. injekční aplikaci léčiv, což představuje významný posun v oblasti 
postavení chovatele hospodářských zvířat. 
 

Bylo snahou v maximální možné míře vyjít vstříc požadavkům chovatelů 
hospodářských zvířat a umožnit jim za podmínek stanovených veterinárním zákonem a při 
respektování požadavků stanovených dalšími právními předpisy /zákon č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech  
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů/ provádět řadu veterinárních úkonů, které byly dosud vyhrazeny jiným odborně 
způsobilým osobám, tj. veterinárním technikům popř. veterinárním lékařům. Mezi tyto 
veterinární úkony patří např. injekční aplikace léčiv, praktické úkony jako např. kastrace selat 
mladších 7 dnů, úpravy zubů savých selat, ke kterým budou chovatelé, v případě zájmu, 
proškoleni. 
 

Kromě výše uvedeného návrh vyhlášky legislativně zpřesňuje a konkretizuje další 
ustanovení dotčená novelou veterinárního zákona, případně vyplývající z odborné praxe. 
 

Cílem návrhu vyhlášky je tak stanovit: 

 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 
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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. 
 

Nutnost úpravy vyhlášky vzešla z potřeb chovatelů, které byly promítnuty do novely 
veterinárního zákona. Některé úkony a ošetření vyžadují přizpůsobení provádění úkonů 
v zavedeném denním režimu v daném chovu. Tuto skutečnost komplikuje stálá nepřítomnost 
soukromého veterinárního lékaře/technika na hospodářství, se kterou souvisí odklad 
provedení úkonů nebo provedení úkonů v méně vhodné denní době nebo v případě jejich 
nezbytného pravidelného opakování provedení v jiném termínu. 

 
Odborné veterinární úkony, které budou moci chovatelé provádět po přijetí 

navrhovaných úprav, jsou běžně prováděnými úkony na hospodářství, kde vzhledem 
k povaze zákroku a rutinnímu provádění nehrozí nebezpečí poškození zdraví zvířete.  
Po absolvování specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění odborných 
veterinárních úkonů bude chovatel disponovat znalostmi, které ho opravňují dané úkony 
provádět. 
 

Navrhovaná úprava povede k operativnějšímu provádění prohlídek včelstev 
prohlížitelem včelstev, což může výrazně snížit riziko dalšího šíření nákazy do okolí, protože 
další případná ohniska nákazy budou moci být odhalena mnohem dříve než doposud. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

Při zachování současného stavu nedojde k rozšíření kompetencí chovatelů 
hospodářských zvířat, které jsou běžné v okolních státech Evropské unie.  
 
 
2. Návrh variant řešení 
 
2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 

 
Při zvažování různých variant, které by mohly z obecného (regulatorně-technického) 

hlediska vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě 
návrhu novely vyhlášky. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit 
pouze legislativní formou.  

 
 Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím 
přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů 
akceptovat. 
 
2.2 Varianty věcného řešení 
 
Varianta 1 („nulová“) 
 

Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu novely vyhlášky a nenaplnění tak 
jednotlivých zmocňovacích ustanovení stanovených veterinárním zákonem.  

 
S ohledem na výše uvedené není možné realizovat tzv. „nulovou variantu“. 

 
Varianta 2 („příprava návrhu novely vyhlášky“) 
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Tato varianta předpokládá zpracování návrhu vyhlášky.  
 

Novelou veterinárního zákona umožňuje ustanovení § 64b chovatelům 
hospodářských zvířat provádět některé odborné veterinární úkony. Seznam spolu 
s podrobnostmi jejich provádění stanoví prováděcí právní předpis. Veterinární zákon tak 
jasně předpokládá vydání prováděcího předpisu. Tímto prováděcím právním předpisem je 
předmětná vyhláška č. 342/2012 Sb., která již upravuje obdobný předmět úpravy. 

 
Návrh vyhlášky naplňuje zákonný předpoklad, když blíže konkretizuje a vymezuje 

odborné veterinární úkony, které předpokládají jednotlivá ustanovení § 64b a § 64c 
veterinárního zákona, jakož i podrobnosti specializované odborné průpravy se zaměřením na 
provádění odborných veterinárních úkonů a specializovaného školení se zaměřením na 
prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla a další drobná legislativní zpřesnění stávajícího 
textu vyhlášky. 
 

Tato varianta je tedy jedinou možností, jak naplnit zákonná zmocnění.  
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

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

Náklady chovatelů hospodářských zvířat budou za předpokladu, že se chovatel 
rozhodne, že bude chtít provádět na jím provozovaném hospodářství u hospodářských 
zvířat, která na tomto hospodářství chová, další odborné veterinární úkony, spočívat  
v absolvování požadované specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění 
odborných veterinárních úkonů – v rozsahu 10 hodin teoretické výuky, finanční náročnost 
specializované odborné průpravy se předpokládá cca 1700,- Kč pro jednoho chovatele. 
Celkový počet chovatelů hospodářských zvířat (vyjma chovatelů včel) v České republice 
představuje dle údajů z roku 2015 cca 35 000 chovatelů, kteří aktivně chovají zvířata na cca 
39 000 hospodářství. Finanční kompenzací však bude úspora financí za úhradu služeb 
soukromých veterinárních lékařům popř. soukromých veterinárních techniků. 
 

Náklady fyzické osoby, která se rozhodne stát se 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. Lze 
předpokládat, že se přihlásí cca 50 zájemců o toto školení ročně.  
 
3.3 Přínosy 
 

Jednoznačným přínosem navrhovaných změn pro chovatele hospodářských zvířat je, 
za předpokladu, že se chovatel rozhodne, že absolvuje požadované specializovanou 
odbornou průpravu se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů a bude tak 
oprávněn provádět na jím provozovaném hospodářství u hospodářských zvířat, která na 
tomto hospodářství chová, další odborné veterinární úkony, je snížení finanční nákladnosti.  
 

Dalším přínosem je schopnost provádět úkony vymezené vyhláškou nezávisle na 
časových možnostech soukromého veterinárního lékaře popř. soukromého veterinárního 
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technika. Včasnost provedení některých úkonů může představovat pro zvíře zajištění lepších 
životních podmínek. 
 

Navrhovaná úprava povede k rychlejšímu provádění prohlídek včelstev, což může 
výrazně snížit riziko dalšího šíření nákazy do okolí, protože další případná ohniska nákazy 
budou moci být odhalena mnohem dříve než doposud. 
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Celkově lze předpokládat výraznou finanční úsporu na straně chovatelů, kterou však 
není možné detailně vyčíslit.  V současnosti existuje více způsobů úhrad za provedení 
odborných veterinárních úkonů (tj. úkony hrazené v rámci paušální platby nebo úkony 
hrazené jednotlivě dle druhu a náročnosti). Není možné rovněž odhadnout počet 
provedených úkonů, počet zvířat a počet chovatelů, kterých se tato úprava dotkne. 
 
4.  Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

 
Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy předložení návrhu novely 

vyhlášky. 
 

Varianta 1 tuto možnost nesplňuje, a proto se nedoporučuje. 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno zákonnými 
prostředky vyplývajícími z veterinárního zákona – tj. především prováděním soustavného 
státního veterinárního dozoru, případně pak ukládáním pokut. 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Přezkum nových opatření bude Státní veterinární správa provádět prostřednictvím 
výkonu své dozorové činnosti a na základě sledování a pravidelného vyhodnocování 
účinnosti a funkčnosti těchto opatření. 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 
 

Samotnému návrhu vyhlášky předcházela četná jednání se zástupci chovatelů 
hospodářských zvířat (Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, Svaz chovatelů českého 
strakatého skotu, Český svaz chovatelů masného skotu, Svaz chovatelů prasat, Zdravotní 
komise Českomoravské drůbežářské unie), Ministerstva zemědělství a Komory veterinárních 
lékařů ČR, která probíhala ještě ve stádiu přípravy novely veterinárního zákona a na kterých 
byly diskutovány jednotlivé navrhované odborné veterinární úkony.  
 

Návrh vyhlášky v části stanovení seznamů těchto odborných veterinárních úkonů je 
plně v souladu se závěry vycházejícími z těchto předchozích jednání.  
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 
Jméno a příjmení: JUDr. Martina Hulecová  
Funkce:  oddělení veterinární legislativy 
Útvar: odbor legislativní a právní  
Telefon:  227 010 165 
E-mail:   m.hulecova@svscr.cz 
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