
IX. a 
Návrh 

 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne ……………… , 

 
 
kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., 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, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona  
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona  
č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb.  
a zákona č. …/2019 Sb., k provedení § 19 odst. 7 písm. b) a § 34 odst. 2 veterinárního 
zákona: 
 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 291/2003 Sb., 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, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., vyhlášky  
č. 375/2006 Sb., vyhlášky č. 129/2009 Sb. a vyhlášky č. 51/2012 Sb., se mění takto: 
 
1. § 16 se zrušuje. 
 
2. V § 17 se odstavec 3 zrušuje. 
 
3.  § 18 až 24 se zrušují. 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019. 
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IX. b 
Návrh 

 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne ………………………., 

 
 

kterou se mění vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích  
a referenčních laboratořích  

 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona  
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona  
č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., k provedení § 51a odst. 3 veterinárního 
zákona: 
 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenčních laboratořích a referenčních 
laboratořích, se mění takto:  

 
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 
 

„§ 1 
 

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) 
a) požadavky na materiální a personální vybavení národní referenční laboratoře a referenční 
laboratoře, 
b) zaměření, organizaci a metody činnosti národní referenční laboratoře a referenční 
laboratoře, 
c) obsah roční zprávy národní referenční laboratoře a roční zprávy referenční laboratoře, 
včetně termínu jejich předložení. 
 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 625/2017 ze dne 15. března 2017 o 
úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování 
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 
1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení 
Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 
2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS 
(nařízení o úředních kontrolách).“. 
 
2. V § 2 odst. 2 se slovo „schválena“ nahrazuje slovem „určena“. 

 
3. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství schvalovány“ 

nahrazují slovy „Evropské unie určovány“. 
 

4. V § 3 odst. 2 se slovo „schvalovány“ nahrazuje slovem „určovány“. 
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5. § 4 a 5 znějí: 
 

„§ 4 
 

(1) Národní referenční laboratoře plní povinnosti a úkoly stanovené v čl. 101 odst. 1 
předpisu Evropské unie o úředních kontrolách1). 

(2) Národní referenční laboratoře předkládají roční zprávy o své činnosti Ministerstvu 
zemědělství (dále jen „ministerstvo“) a Ústřední veterinární správě Státní veterinární správy 
(dále jen „Ústřední veterinární správa“) jednou ročně, vždy v termínu do 31. března/30. 
dubna za období předcházejícího kalendářního roku; tyto zprávy se skládají z odborné a 
ekonomické části. 

(3) Referenční laboratoře v oboru své působnosti předkládají roční zprávy o své 
činnosti Ústřední veterinární správě jednou ročně, vždy v termínu do 31. března/30. dubna 
za období předcházejícího kalendářního roku; tyto zprávy se skládají z odborné a 
ekonomické části. 
 

§ 5 
 
 Ministerstvo určí podle § 44 odst. 5 zákona státní veterinární ústav, popřípadě jiné 
zařízení jako národní referenční laboratoř, jestliže je tento ústav nebo zařízení oprávněn 
k provádění příslušného druhu vyšetření a splňuje podmínky stanovené v čl. 100 odst. 3 
předpisu Evropské unie o úředních kontrolách1).“. 
 
Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje. 
 
6. V § 6 odst. 1 se slova „Státní veterinární správa schválí“ nahrazují slovy „Ústřední 

veterinární správa určí“ a slova „veterinární instituci, popřípadě jiné veterinární zařízení“ 
se nahrazují slovy „popřípadě jiné zařízení“. 
 

7. V § 6 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
 

8. V § 7 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.  
 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019. 
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IX. c 
Návrh 

 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne ………………………., 

 
 

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 
 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona  
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona  
č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., k provedení § 6 odst. 8 písm. a) a b), § 9a 
odst. 5 písm. a), § 9b odst. 3 písm. a), § 21a odst. 5, § 27b odst. 9 písm. d) a e), § 59 odst. 2 
písm. b) bod 2, § 64c odst. 4 písm. b) a c) a § 70 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona: 
 

Čl. I 
 

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 vyhlášky č. 429/2013 Sb., vyhlášky č. 313/2014 Sb., vyhlášky  
č. 164/2016 Sb., vyhlášky č. 18/2018 Sb. a vyhlášky č. 19/2018 Sb., se mění takto:  
 
1. V § 1 písm. c) na obou místech a v § 7 odst. 2 se slovo „izolaci“ nahrazuje slovem „karanténě“. 

 
2. V § 1 písm. k) se za slovo „zákona,“ vkládají slova „podmínky uznávání osvědčení 
příslušného úřadu vydávajícího členského státu, které potvrzuje zákonné vykonávání 
povolání veterinárního lékaře,“. 

 
3. V § 1 písm. m) se za slova „podle § 67“ vkládají slova „, 67a nebo 67b“. 

 
4. V § 1 písm. n) se slova „a vedení seznamu proškolených osob“ nahrazují slovy „a průkazu 
proškolené osoby, vedení seznamu proškolených osob a vzor průkazu proškolené osoby“. 

 
5. V § 1 písm. v) se slova „a vedení seznamu prohlížitelů včelstev“ nahrazují slovy „a 
průkazu prohlížitele včelstev, vedení seznamu prohlížitelů včelstev a vzor průkazu 
prohlížitele včelstev“. 

 
6. V § 1 se doplňuje písmeno x), které zní: 
„x) organizace specializované odborné průpravy zaměstnanců provozovatelů jatek se 
zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a na odběr 
vzorků nebo testování související s úředními kontrolami, způsob a organizaci ověřování 
získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou 
odbornou průpravu absolvovaly.“. 
 
7. § 5 se zrušuje. 

 
8. V nadpisu nad § 7 se slovo „Izolace“ nahrazuje slovem „Karanténa“. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7FHD7T8)



2 
 

9. § 7 odst. 1 úvodní části ustanovení a v § 9 se slovo „izolace“ nahrazuje slovem 
„karantény“. 
 
10. § 8 zní: 
 

„§ 8 
 
 (1) Zvířata, která jsou předmětem obchodování s členskými státy, a zvířata, která jsou 
dovážena z třetích zemí, mohou být v hospodářstvích držena v karanténě ve stájích spolu se 
zvířaty v těchto stájích již chovanými. V takovém případě se za karanténu považuje celé 
hospodářství.  
  
 (2) V ostatních případech jsou zvířata držena v karanténě odděleně za podmínek 
stanovených krajskou veterinární správou ve stájích, jiných prostorech a zařízeních, které 
jsou  
a) dostatečně vzdálené a provozně oddělené od jiných staveb a zařízení sloužících chovu 
zvířat, jež jsou vnímavá na stejné nákazy jako zvířata v  karanténě,  
b) technicky způsobilé pro chov zvířat a technologicky vybavené pro ustájení zvířat 
příslušného druhu a kategorie,  
c) vybavené účinnými prostředky pro dezinfekci dopravních prostředků a osob, jakož i 
vhodným zařízením pro ukládání vedlejších živočišných produktů,  
d) chráněné před vniknutím jiných zvířat a zabezpečené před vstupem nepovolaných osob a  
e) vybavené k provádění zdravotních zkoušek a k odběru vzorků pro diagnostické účely.  
  
 (3) Karanténa začíná umístěním posledního ze zvířat, která mají být držena 
v karanténě; umísťování celé skupiny zvířat do karantény se provádí ve lhůtě nepřesahující 5 
dnů.  
  
 (4) V průběhu karantény 
a) nesmí být ve stájích, jiných prostorech a zařízeních, v nichž jsou umístěna zvířata v 
karanténě, umísťována další zvířata,  
b) se provádějí podle pokynů krajské veterinární správy vyšetření zvířat, odběry vzorků k 
laboratornímu vyšetření, zdravotní zkoušky, ochranná očkování a veterinární léčebné, 
popřípadě i jiné veterinární odborné úkony.  
  
 (5) Provozovatel stájí, jiných prostorů a zařízení, určených k držení zvířat 
v karanténě, vede deník karantény zvířat (dále jen „deník karantény“), který obsahuje  
 a) údaje  
1. o zahájení a ukončení umísťování zvířat v karanténě a o zahájení karantény,  
2. o prováděných veterinárních odborných úkonech, týkajících se zvířat v  karanténě, a o 
jejich výsledcích,  
3. o přemísťování zvířat ze stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž jsou držena v karanténě, 
na jatky, popřípadě o neškodném odstraňování jejich kadáverů,  
4. o provedených veterinárních kontrolách v průběhu karantény a o jejich výsledcích,  
5. o ukončení karantény a přemístění zvířat z karantény do chovu a  
6. o čištění a dezinfekci stájí, jiných prostorů a zařízení, v nichž byla držena zvířata v 
průběhu karantény,  
b) soupis zvířat v karanténě podle identifikačních čísel, popřípadě způsobem podle jiného 
právního předpisu6), a  
c) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště osoby odpovědné za vedení 
deníku karantény.  
  
 (6) Přílohou deníku karantény jsou veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení 
provázející zvířata umísťovaná v karanténě.“.  
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11. V § 10 odst. 1 písm. b) bodě 2 a v § 11 odst. 1 písm. b) bodě 5 se slovo „izolaci“ 
nahrazuje slovem „karanténu“. 

 
12. V § 11 odst. 1 písm. b) bodě 5 se slovo „izolována“ nahrazuje slovy „umístěna do 
karantény“. 

 
13. § 14 – Změna § 14 bude provedena v návaznosti na nová ustanovení § 67a a 67b 
veterinárního zákona na základě zmocnění v § 70 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona. 

 
14. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Podmínky uznávání osvědčení příslušného úřadu vydávajícího členského státu, 
které potvrzuje zákonné vykonávání povolání veterinárního lékaře, jsou uvedeny v příloze č. 
13 k této vyhlášce.“. 
 
15. V § 31 odstavec 4 zní: 
          „(4) Na základě složené zkoušky získá účastník specializovaného školení osvědčení o 
způsobilosti k vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a průkaz proškolené osoby a je 
oprávněn provádět vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře jako proškolená osoba. Vzor 
osvědčení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce. Vzor průkazu proškolené osoby je uveden 
v příloze č. … k této vyhlášce.“. 
 
16. V § 39h odstavec 5 zní: 
          „(5) Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník 
specializovaného školení osvědčení o způsobilosti k prohlídkám včelstev s rozebráním 
včelího díla a průkaz prohlížitele včelstev. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 12 k této 
vyhlášce. Vzor průkazu prohlížitele včelstev je uveden v příloze č. … k této vyhlášce.“. 
 
17. Za § 39i se vkládají nové § 39j, 39k a 39l, které včetně nadpisu znějí: 

 
„Organizace specializovaného školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů 

souvisejících s úředními kontrolami a na odběr vzorků nebo testování související 
s úředními kontrolami 

 
(K § 21a odst. 5 zákona) 

 
§ 39j 

 
 Specializované školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů souvisejících 
s úředními kontrolami a na odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami 
organizuje organizátor v rozsahu … hodin teoretické výuky a … hodin praktického cvičení 
v souladu s čl. 10 návrhu aktu Komise v přenesené pravomoci o zvláštních pravidlech pro 
provádění úředních kontrol produkce masa a produkčních a sádkovacích oblastí pro živé 
mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 
  

§ 39k 
 
 (1) Na závěr specializovaného školení podle § 39j se jeho účastníci podrobí zkoušce 
před zkušební komisí, která je … Organizátor určuje termín a místo konání zkoušky. 
Zkouška probíhá formou písemného testu a praktické části.  
  
 (2) Písemný test je ….  
  
 (3) Obsahem praktické části je ….  
  
 (4) Výsledek zkoušky hodnotí zkušební komise stupni: zkouška složena, zkouška 
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nesložena. Zkouška je složena, pokud účastník složil úspěšně písemný test a vyhověl při 
praktické části. O výsledku zkoušky podle odstavce 1 vyhotoví předseda zkušební komise 
protokol, ve kterém uvede jméno a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání 
zkoušky, identifikační údaje účastníků specializované odborné průpravy a výsledky jejich 
hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován a 
uchováván organizátorem po dobu platnosti vydaného osvědčení.  
  
 (5) Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník 
specializovaného školení osvědčení o způsobilosti k asistenci při provádění úkolů 
souvisejících s úředními kontrolami a na odběr vzorků nebo testování související s úředními 
kontrolami. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. … k této vyhlášce.  
  
 (6) Účastník specializovaného školení podle § 39j, který zkoušku nesložil, může 
písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících následujících po 
dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil.  
  
 (7) Účastník specializovaného školení podle § 39j, který zkoušku nesložil a nepožádal 
o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku 
nesložil, absolvuje před další zkouškou znovu specializované školení.  
  

§ 39l 
 
 (1) Organizátor vede seznam účastníků specializovaného školení podle § 39j v 
elektronické podobě.  
  
 (2) Seznam účastníků tvoří údaje o  
a) jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka specializovaného školení, datu a místu 
narození a adrese bydliště účastníka specializovaného školení a  
b) datu a výsledku zkoušky podle § 39k.  
  
 (3) Zápis do seznamu účastníků provede organizátor bez zbytečného odkladu po 
vyhodnocení zkoušky zkušební komisí podle § 39k, nejpozději však do 5 dnů ode dne 
vyhodnocení zkoušky zkušební komisí, a aktualizovaný seznam osob, které jsou držiteli 
osvědčení podle odstavce 5, poskytne neprodleně Státní veterinární správě.  
  
 (4) Organizátor při vedení seznamu účastníků zajistí uchování všech údajů 
uvedených v odstavci 2, pravidelné zálohování dat, ze kterých je možné údaje vedené v 
seznamu účastníků rekonstruovat. Zálohování dat se provádí bez zbytečného odkladu po 
zápisu údajů uvedených v odstavci 2 do seznamu účastníků.“. 
 
18. Doplňuje se příloha č. 13, která zní: 
 

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 342/2012 Sb. 

 
„PODMÍNKY UZNÁNÍ OSVĚDČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU VYDÁVAJÍCÍHO 

ČLENSKÉHO STÁTU, KTERÉ POTVRZUJE ZÁKONNÉ VYKONÁVÁNÍ POVOLÁNÍ 
VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE  

 
Německo 

  
 V případě osob, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v 
oboru veterinárního lékařství dokládají odbornou přípravu dosaženou na území bývalé 
Německé demokratické republiky, která nesplňuje všechny základní požadavky odborné 
přípravy uvedené v § 59 odst. 1, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné 
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doklady o dosažené kvalifikaci jako dostatečný důkaz, pokud dokládají odbornou přípravu 
zahájenou před sjednocením Německa, opravňují držitele k výkonu činnosti veterinárního 
lékaře na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady uvedené v § 59 odst. 2 
písm. a) a jsou doplněny osvědčením vydaným příslušnými německými orgány dokládajícím, 
že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly danou činnost na území 
Německa po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících 
dni vydání osvědčení.  
  

Estonsko 
  

 1. V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o 
dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná 
příprava začala v Estonsku před přistoupením, uznává Česká republika tyto diplomy, 
osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako 
dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tyto osoby vykonávaly 
skutečně a v souladu se zákonem danou činnost v Estonsku po dobu nejméně pěti po sobě 
následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.  
  
 2. V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o 
dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná 
příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává Česká republika 
tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství 
jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území 
stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního 
lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto 
potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito občané 
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území 
Estonska po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let 
předcházejících dni vydání osvědčení.  
  

Lotyšsko 
 

 V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o 
dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná 
příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává Česká republika 
tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství 
jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území 
stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního 
lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto 
potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito občané 
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území 
Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících 
dni vydání osvědčení.  
  

Litva 
 

 V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o 
dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná 
příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1991, uznává Česká 
republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního 
lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím 
území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru 
veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto 
povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, 
že tito občané členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost 
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na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let 
předcházejících dni vydání osvědčení.  
  

Slovensko 
  

 V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o 
dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná 
příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává Česká republika 
tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství 
jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území 
stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního 
lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto 
potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito občané 
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území 
Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících 
dni vydání osvědčení.  
  

Slovinsko 
 

 V případě občanů členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o 
dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná 
příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává Česká republika tyto diplomy, 
osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako 
dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území 
stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního 
lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto 
potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito občané 
členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území 
Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících 
dni vydání osvědčení.  
  

Bulharsko 
 

 V případě osob, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v 
oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Bulharsku 
před přistoupením, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o 
dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud jsou 
provázeny osvědčením uvádějícím, že tyto osoby vykonávaly skutečně a v souladu se 
zákonem danou činnost v Bulharsku po dobu nejméně tří po sobě následujících let v 
průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.  
  

Rumunsko 
  

 V případě osob, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v 
oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Rumunsku 
před přistoupením, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o 
dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud jsou 
provázeny osvědčením uvádějícím, že tyto osoby vykonávaly skutečně a v souladu se 
zákonem danou činnost v Rumunsku po dobu nejméně tří po sobě následujících let v 
průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.  
  

Ostatní členské státy  
  
 V případě osob z ostatních členských států musí osvědčení příslušného úřadu 
vydávajícího členského státu uvádět, že se tato osoba zákonným způsobem podílela na 
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výkonu povolání veterinárního lékaře po dobu nejméně tří po sobě následujících let v 
průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.“. 
 
 

Čl. II 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019. 
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IX. d 
Návrh 

 
VYHLÁŠKA 

ze dne ………………………., 
 
 

kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu 
produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů  

 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona  
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona  
č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., k provedení § 37 odst. 2 veterinárního 
zákona: 
 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze 
třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb., vyhlášky č. 375/2006 Sb., vyhlášky  
č. 59/2008 Sb. a vyhlášky č. 108/2013 Sb., se mění takto: 

 
Kontroly spojené s dovozem veterinárního zboží byly doposud upraveny směrnicemi 

Rady 91/496/EHS a 97/78/ES, které jsou nařízením o úředních kontrolách s účinností od 14. 
prosince 2019 zrušeny - viz čl. 146 nařízení. 

 
Nařízení o úředních kontrolách obsahuje v souvislosti se zrušením směrnic 

91/496/EHS a 97/78/ES v čl. 149 přechodné ustanovení, z něhož vyplývá, že se příslušná 
ustanovení směrnic, která obsahují záležitosti uvedené ve vymezených článcích nařízení, 
nadále použijí namísto odpovídajících ustanovení nařízení, a to do 14. prosince 2022, nebo 
do dřívějšího data, jež stanoví akt v přenesené působnosti. 

 
V návaznosti na citované přechodné ustanovení by tedy měla zůstat v platnosti 

některá ustanovení zákona a prováděcích vyhlášek, což se týká i vyhlášky č. 376/2003 Sb., 
pokud jde o veterinární kontroly dovozu a tranzitu živočišných produktů ze třetích zemí. 
 

Pravidla kontrol dovozu a tranzitu živočišných produktů ze třetích zemí budou nově 
obsažena v aktech Komise v delegované pravomoci a v prováděcích aktech Komise, jejichž 
obsah se v současné době projednává v orgánech Komise. Přestože se na obsah některých 
aktů má vztahovat výše uvedené přechodné období, jeví se podle dosavadního průběhu 
přípravy a projednávání aktů Komise jako pravděpodobné, že budou všechny připravované 
akty Komise účinné shodně se základním nařízením o úředních kontrolách, tj. k 14. prosinci 
2019. 

 
Vzhledem k výše uvedenému tedy není možné v současné době navrhnout konkrétní 

znění návrhu vyhlášky. Lze však předpokládat, že vyhláška č. 376/2003 Sb. bude s největší 
pravděpodobností s účinností od 14. prosinci 2019 jako celek zrušena. 

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019. 
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IX. e 
Návrh 

  
ze dne ………………………., 

 
 

kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu 
zvířat ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů  

 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona  
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona  
č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 302/2017 Sb. a zákona č. …/2019 Sb., k provedení § 34 odst. 2 veterinárního 
zákona: 
 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze 
třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb. a vyhlášky č. 133/2014 Sb., se mění takto:  

 
Kontroly spojené s dovozem veterinárního zboží byly doposud upraveny směrnicemi 

Rady 91/496/EHS a 97/78/ES, které jsou nařízením o úředních kontrolách s účinností od 14. 
prosince 2019 zrušeny - viz čl. 146 nařízení. 

 
Nařízení o úředních kontrolách obsahuje v souvislosti se zrušením směrnic 

91/496/EHS a 97/78/ES v čl. 149 přechodné ustanovení, z něhož vyplývá, že se příslušná 
ustanovení směrnic, která obsahují záležitosti uvedené ve vymezených článcích nařízení, 
nadále použijí namísto odpovídajících ustanovení nařízení, a to do 14. prosince 2022, nebo 
do dřívějšího data, jež stanoví akt v přenesené působnosti. 

 
V návaznosti na citované přechodné ustanovení by tedy měla zůstat v platnosti 

některá ustanovení zákona a prováděcích vyhlášek, což se týká i vyhlášky č. 377/2003 Sb., 
pokud jde o veterinární kontroly dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí. 
 

Pravidla kontrol dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí budou nově obsažena 
v aktech Komise v delegované pravomoci a v prováděcích aktech Komise, jejichž obsah se 
v současné době projednává v orgánech Komise. Přestože se na obsah některých aktů má 
vztahovat výše uvedené přechodné období, jeví se podle dosavadního průběhu přípravy a 
projednávání aktů Komise jako pravděpodobné, že budou všechny připravované akty 
Komise účinné shodně se základním nařízením o úředních kontrolách, tj. k 14. prosinci 2019. 

 
Vzhledem k výše uvedenému tedy není možné v současné době navrhnout konkrétní 

znění návrhu vyhlášky. Lze však předpokládat, že vyhláška č. 377/2003 Sb. bude s největší 
pravděpodobností s účinností od 14. prosinci 2019 jako celek zrušena. 

 
 

Čl. II 
 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019. 
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IX. f 
VYHLÁŠKA 

 
ze dne…………….2019, 

 
kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů 

veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 
 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona  
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona  
č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a 
zákona č. …/2019 Sb., k provedení § 75 odst. 5 veterinárního zákona: 

 
Čl. I 

 
Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních 

kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, se mění takto: 
 

1. § 5 včetně nadpisu zní: 
 

„§ 5 
 

Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární 
kontroly 

 
Výše paušální částky nákladů pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených 

s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly (dále jen „dovozní paušální 
částka") je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.“. 

 
2. Příloha č. 2 zní: 

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb. 
 

VÝŠE DOVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY  
…..“. 

 
V souladu s čl. 82 odst. 1 písm. b) nařízení o úředních kontrolách se již do budoucna 

paušální částky nebudou stanovovat podle skutečných nákladů vynakládaných na provádění 
pohraniční veterinární kontroly v předchozích dvou letech. Výše poplatků bude určena 
paušální částkou stanovenou pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním 
každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly, tzn. kontroly dokladů, kontroly totožnosti a 
fyzické kontroly. 

 
Pravidla pro jednotné uplatňování vhodné míry četnosti kontrol totožnosti a fyzických 

kontrol budou obsažena v prováděcím aktu Komise, který se v současné době připravuje. 
Teprve na jeho základě bude možné navrhnout konkrétní znění přílohy č. 2 k vyhlášce.  

 
Čl. II 

 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7FHD7T8)
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