
VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU  

 
Návrh 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 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 
 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 

odst., písm. 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod. 
apod.) 

Obsah 

Poznámka 
pod čarou 
č. 1 

V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice 
Rady 89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989 o 
vzájemné pomoci mezi správními orgány 
členských států a jejich spolupráci s Komisí k 
zajištění správného uplatňování veterinárních a 
zootechnických právních předpisů. Směrnice 
Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o 
veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř 
Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu. 
Směrnice Rady 92/67/EHS ze dne 14. července 
1992, kterou se mění směrnice 89/662/EHS  
o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř 
Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se 
zrušují některé směrnice týkající se hygieny 
potravin a hygienických podmínek pro produkci 
některých produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě a pro jejich uvádění 
na trh a kterou se mění směrnice Rady 
89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 
95/408/ES. Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 
26. června 1990 o veterinárních a 

32017R0625 Čl. 146 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 149 odst. 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Nařízení (ES) č. 854/2004 
a (ES) č. 882/2004, směrnice 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
a rozhodnutí 92/438/EHS se 
zrušují s účinkem ode dne 
14. prosince 2019. 
 
1.   Příslušná ustanovení směrnic 
91/496/EHS a 97/78/ES, která 
upravují záležitosti uvedené 
v čl. 47 odst. 2, článku 48, čl. 51 
odst. 1 písm. b), c) a d), čl. 53 
odst. 1 písm. a), čl. 54 odst. 1 a 3 
a čl. 58 písm. a) tohoto nařízení, 
se nadále použijí namísto 
odpovídajících ustanovení tohoto 
nařízení do 14. prosince 2022 
nebo do dřívějšího data, jež 
stanoví akt v přenesené pravomoci 
přijatý v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku. 
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zootechnických kontrolách v obchodu s 
některými živými zvířaty a produkty uvnitř 
Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu. 
Směrnice Rady 92/60/EHS ze dne  
30. června 1992, kterou se mění směrnice 
90/425/EHS o veterinárních a zootechnických 
kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty 
a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření 
vnitřního trhu. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/33/ES ze dne 21. října 2002, 
kterou se mění směrnice Rady 90/425/EHS a 
92/118/EHS, pokud jde o hygienické požadavky 
na vedlejší produkty živočišného původu. 
Směrnice Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 
1996 o osvědčeních pro zvířata a živočišné 
produkty.“ zrušují. 

Čl. 150 odst. 
1 a 2 

1.   Příslušné orgány nadále 
provádějí úřední kontroly nezbytné 
ke zjištění přítomnosti látek 
a skupin reziduí uvedených 
v příloze I směrnice 96/23/ES 
v souladu s přílohami II, III a IV 
uvedené směrnice namísto 
odpovídajících ustanovení tohoto 
nařízení do 14. prosince 2022 
nebo do dřívějšího data, jež 
stanoví akt v přenesené pravomoci 
přijatý v souladu s odstavcem 3 
tohoto článku. 
 
2.   Ustanovení čl. 29 odst. 1 a 2 
směrnice 96/23/ES se nadále 
použijí namísto odpovídajících 
ustanovení tohoto nařízení do 
14. prosince 2022 nebo do 
dřívějšího data, jež stanoví akt 
v přenesené pravomoci přijatý 
v souladu s odstavcem 3 tohoto 
článku. 
 

Poznámka 
pod čarou 
č. 1a 

V poznámce pod čarou č. 1a se věty „Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních 
kontrol produktů živočišného původu určených k 
lidské spotřebě, v platném znění. Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 
kontrolách za účelem ověření dodržování 
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin 
a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních 

32017R0625 Čl. 146 odst. 
1 

1.   Nařízení (ES) č. 854/2004 
a (ES) č. 882/2004, směrnice 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
a rozhodnutí 92/438/EHS se 
zrušují s účinkem ode dne 
14. prosince 2019. 
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podmínkách zvířat, v platném znění.“ zrušují a 
na konci textu poznámky pod čarou se na 
samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 
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).“. 
 

§ 3 odst. 1 
písm. p) 

p) krmivy krmiva podle čl. 3 bodu 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002,  
 

32002R0178 Čl. 3 bod 4 4. „krmivem“ látka nebo výrobek, 
včetně doplňkových látek, 
zpracované, částečně zpracované 
nebo nezpracované, určené ke 
krmení zvířat orální cestou; 
 

§ 3 odst. 1 
písm. dd) 

dd) zásilkou zásilka podle čl. 3 bodu 37 předpisu 
Evropské unie o úředních kontrolách68), 
__________ 
68) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

32017R0625 Čl. 3 bod 37 37. „zásilkou“ soubor zvířat nebo 
zboží, na které se vztahuje totéž 
úřední osvědčení, úřední potvrzení 
nebo jakýkoliv jiný doklad, které 
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(EU) 2017/625. 
 

byly dopraveny týmž dopravním 
prostředkem, které pocházejí ze 
stejného území nebo třetí země 
a které jsou, s výjimkou zboží 
podléhajícího pravidlům uvedeným 
v čl. 1 odst. 2 písm. g), stejného 
druhu, třídy nebo popisu; 
 

§ 20 odst. 1 V § 20 odst. 1 se slova „předpisy Evropské 
unie15a)“ nahrazují slovy „čl. 18 předpisu 
Evropské unie o úředních kontrolách68)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 15a se zrušuje. 

32017R0625 Čl. 18 Zvláštní pravidla pro úřední 
kontroly a pro opatření 
přijímaná příslušnými orgány 
v souvislosti s výrobou 
produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě 
 
1.   Součástí úředních kontrol 
produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě, které 
jsou prováděny za účelem ověření 
souladu s pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, je 
ověření souladu s příslušnými 
požadavky stanovenými v nařízení 
(ES) č. 852/2004, (ES) 
č. 853/2004, (ES) č. 1069/2009 
a (ES) č. 1099/2009. 
 
2.   Úřední kontroly uvedené 
v odstavci 1, jež jsou prováděny 
v souvislosti s produkcí masa, 
zahrnují: 
a) prohlídku před porážkou 
provedenou na jatkách úředním 
veterinárním lékařem, kterému 
mohou být v souvislosti 
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s předvýběrem zvířat nápomocni 
pomocní úřední veterinární 
pracovníci vyškolení za tímto 
účelem; 
b) odchylně od písmene a), pokud 
jde o drůbež a zajícovce, prohlídku 
před porážkou prováděnou 
úředním veterinárním lékařem, 
pod dohledem úředního 
veterinárního lékaře nebo, jsou-li 
zavedeny dostatečné záruky, na 
odpovědnost úředního 
veterinárního lékaře; 
c) prohlídku po porážce 
prováděnou úředním veterinárním 
lékařem, pod dohledem úředního 
veterinárního lékaře nebo, jsou-li 
zavedeny dostatečné záruky, na 
odpovědnost úředního 
veterinárního lékaře; 
d) ostatní úřední kontroly 
prováděné na jatkách, 
v bourárnách a zařízeních na 
zpracování zvěřiny úředním 
veterinárním lékařem, pod 
dohledem úředního veterinárního 
lékaře nebo, jsou-li zavedeny 
dostatečné záruky, na 
odpovědnost úředního 
veterinárního lékaře k ověření 
souladu s požadavky, které se 
vztahují na: 
i) hygienu produkce masa; 
ii) přítomnost reziduí veterinárních 

léčivých přípravků 
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a kontaminujících látek 
v produktech živočišného 
původu určených k lidské 
spotřebě; 

iii) audity správné hygienické praxe 
a postupy založené na 
zásadách HACCP; 

iv) laboratorní testy ke zjištění 
přítomnosti původců zoonóz 
a nákaz zvířat a k ověření, zda 
je splněno mikrobiologické 
kritérium ve smyslu čl. 2 
písm. b) nařízení Komise (ES) 
č. 2073/2005 (54); 

v) manipulaci a odstraňování 
vedlejších produktů živočišného 
původu a specifikovaného 
rizikového materiálu; 

vi) zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat. 

 

3.   Příslušný orgán může na 
základě analýzy rizik povolit, aby 
personál jatek asistoval při 
provádění úkolů souvisejících 
s úředními kontrolami uvedenými 
v odstavci 2 v zařízeních na 
porážku drůbeže nebo zajícovců 
nebo aby v zařízeních na porážku 
jiných druhů zvířat vykonal 
konkrétní úkoly týkající se odběru 
vzorků a testování související 
s takovými kontrolami, a to pod 
podmínkou, že tento personál: 
a) jedná nezávisle na personálu 
jatek pracujícím ve výrobě; 
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b) absolvoval odpovídající školení 
k provádění těchto úkolů a 
c) vykonává tyto úkoly 
v přítomnosti a podle pokynů 
úředního veterinárního lékaře nebo 
pomocného úředního veterinárního 
pracovníka. 
4.   Pokud úřední kontroly uvedené 
v odst. 2 písm. a) a c) nezjistí 
žádné nedostatky, v jejichž 
důsledku by dané maso nebylo 
vhodné k lidské spotřebě, označí 
se domácí kopytníci, velká volně 
žijící zvěř a savci zvěře ve 
farmových chovech kromě 
zajícovců značkou zdravotní 
nezávadnosti; toto označení 
provede úřední veterinární lékař, 
nebo se provede pod jeho 
dohledem či na jeho odpovědnost, 
nebo je za podmínek stanovených 
v odstavci 3 provede personál 
jatek. 
5.   Úřední veterinární lékař nese 
i nadále odpovědnost za 
rozhodnutí učiněná v návaznosti 
na úřední kontroly stanovené 
v odstavcích 2 a 4, a to i v případě, 
že provedení určitého úkonu zadal 
pomocnému úřednímu 
veterinárnímu pracovníkovi. 
6.   Pro účely úředních kontrol 
uvedených v odstavci 1 
prováděných v souvislosti s živými 
mlži provedou příslušné orgány 
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klasifikaci produkčních 
a sádkovacích oblastí. 
7.   Komise přijme akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 144 doplňující toto 
nařízení o zvláštní pravidla pro 
provádění úředních kontrol podle 
odstavců 2 až 6 tohoto článku 
týkající se: 
…. 
8.   Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů stanoví pravidla 
pro jednotná praktická opatření pro 
provádění úředních kontrol 
uvedených v tomto článku, pokud 
jde o: 
…. 
9.   Členské státy mohou 
souběžně s naplňováním cílů 
tohoto nařízení, a zejména pokud 
jde o dodržování požadavků na 
bezpečnost potravin, přijmout 
vnitrostátní opatření, jimiž se 
provádějí časově a rozsahem 
omezené pilotní projekty, jejichž 
cílem je posouzení alternativních 
praktických opatření pro provádění 
úředních kontrol produkce masa. 
Tato vnitrostátní opatření se 
oznámí postupem stanoveným 
v článcích 5 a 6 směrnice (EU) 
2015/1535. Výsledek hodnocení 
provedených v rámci pilotních 
projektů se oznámí Komisi, jakmile 
je k dispozici. 
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10.   Pro účely článku 30 se 
povoluje přenesení některých 
úkolů úřední kontroly uvedených 
v tomto článku na jednu nebo více 
fyzických osob. 
 

§ 21a 
 

§ 21a 
 
(1) Krajská veterinární správa může v 

případech a za podmínek stanovených v čl. 18 
odst. 3 předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách68) povolit 
a) provozovateli drůbežích nebo králičích jatek, 

aby zaměstnanci tohoto provozovatele 
asistovali úřednímu veterinárnímu lékaři při 
provádění úkolů souvisejících s úředními 
kontrolami, 

b) provozovateli jatek jiných druhů zvířat, aby 
zaměstnanci tohoto provozovatele prováděli 
odběr vzorků nebo testování související 
s úředními kontrolami. 

(2) Zaměstnanec provozovatele jatek 
uvedený v odstavci 1 písm. a) je oprávněn 
asistovat úřednímu veterinárnímu lékaři při 
provádění úkolů souvisejících s úředními 
kontrolami, pokud absolvoval specializovanou 
odbornou průpravu se zaměřením na asistenci 
při provádění úkolů souvisejících s úředními 
kontrolami, složil závěrečnou zkoušku a získal 
tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. 
Specializovanou odbornou průpravu organizuje 
vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní 
program v oblasti veterinárního lékařství  
a hygieny, která vydává osobám, které 
absolvovaly tuto specializovanou odbornou 

32017R0625 Čl. 18 odst. 
3 

3.   Příslušný orgán může na 
základě analýzy rizik povolit, aby 
personál jatek asistoval při 
provádění úkolů souvisejících 
s úředními kontrolami uvedenými 
v odstavci 2 v zařízeních na 
porážku drůbeže nebo zajícovců 
nebo aby v zařízeních na porážku 
jiných druhů zvířat vykonal 
konkrétní úkoly týkající se odběru 
vzorků a testování související 
s takovými kontrolami, a to pod 
podmínkou, že tento personál: 
a) jedná nezávisle na personálu 
jatek pracujícím ve výrobě; 
b) absolvoval odpovídající školení 
k provádění těchto úkolů a 
c) vykonává tyto úkoly 
v přítomnosti a podle pokynů 
úředního veterinárního lékaře nebo 
pomocného úředního veterinárního 
pracovníka. 
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průpravu, osvědčení, jež je opravňuje k 
asistenci při provádění úkolů souvisejících s 
úředními kontrolami, a vede seznam těchto 
osob.  

(3) Zaměstnanec provozovatele jatek 
uvedený v odstavci 1 písm. b) je oprávněn 
provádět odběr vzorků nebo testování 
související s úředními kontrolami, pokud 
absolvoval specializovanou odbornou průpravu 
se zaměřením na odběr vzorků nebo testování 
související s úředními kontrolami, složil 
závěrečnou zkoušku a získal tak osvědčení  
o způsobilosti k této činnosti. Specializovanou 
odbornou průpravu organizuje vysoká škola 
uskutečňující akreditovaný studijní program 
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, která 
vydává osobám, které absolvovaly tuto 
specializovanou odbornou průpravu, osvědčení, 
jež je opravňuje k odběru vzorků nebo testování 
souvisejícímu s úředními kontrolami, a vede 
seznam těchto osob.  

(4) Jestliže krajská veterinární správa 
zjistí, že provozovatel jatek uvedený v odstavci 
1 písm. a) nebo b) postupuje v rozporu s tímto 
zákonem nebo předpisem Evropské unie o 
úředních kontrolách68), vydané povolení 
provozovateli odejme.  
      (5) Prováděcí právní předpis stanoví 
organizaci 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 
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osob, které tuto specializovanou odbornou 
průpravu absolvovaly. 
__________ 
68) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625. 
 

§ 22 odst. 1 
písm. f) 

V § 22 odst. 1 písm. f) se slova „předpisů 
Evropské unie17d)“ nahrazují slovy „čl. 18 
předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách68)“. 
 

Poznámka pod čarou č. 17d se zrušuje. 

32017R0625 Čl. 18 Zvláštní pravidla pro úřední 
kontroly a pro opatření 
přijímaná příslušnými orgány 
v souvislosti s výrobou 
produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě 
Viz výše. 
 

§ 22 odst. 1 
písm. l) 

l) jde-li o podnik, který zpracovává nebo uvádí 
na trh produkty z hmyzu určeného  
k lidské spotřebě, požádat krajskou veterinární 
správu o 
1. schválení a registraci podniku, nebo 
2. registraci podniku, pokud vyrábí produkty 

z hmyzu, který pochází výhradně z vlastního 
chovu, a prodává produkty z tohoto hmyzu 
pouze konečnému spotřebiteli. 

32004R0852 Čl. 6 odst. 3 Provozovatelé potravinářských 
podniků však zajistí, aby byly 
provozy po alespoň jedné 
návštěvě na místě schváleny 
příslušným orgánem, pokud je to 
požadováno 
a) vnitrostátním právem členského 
státu, ve kterém se provoz 
nachází; 
b) nařízením (ES) č. 853/2004 
nebo 
c) rozhodnutím Komise. Toto 
opatření, jež má za účel změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 
odst. 3. 
Členský stát, který podle písmene 
a) požaduje, aby byly určité 
provozy na jeho území 
schvalovány podle vnitrostátního 
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práva, oznámí Komisi a ostatním 
členským státům dotyčná 
vnitrostátní pravidla. 
 

§ 28 odst. 3 V § 28 se odstavec 3 včetně poznámky pod 
čarou č. 17w) zrušuje. 
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako 
odstavce 3 a 4. 

32017R0625 Čl. 146 odst. 
1 
 

1.   Nařízení (ES) č. 854/2004 
a (ES) č. 882/2004, směrnice 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
a rozhodnutí 92/438/EHS se 
zrušují s účinkem ode dne 
14. prosince 2019. 
 

§ 29 § 29 
 

Úřední kontrolu obchodování se zvířaty a 
živočišnými produkty provádí krajská veterinární 
správa v souladu s čl. 9 předpisu Evropské unie 
o úředních kontrolách68). 

32017R0625 Čl. 9 Obecná pravidla pro úřední 
kontroly 
1.   Příslušné orgány provádějí 
úřední kontroly pravidelně u všech 
provozovatelů na základě rizika 
a s přiměřenou četností, 
s přihlédnutím: 
a) ke zjištěným rizikům, pokud jde 
o:  
i) zvířata a zboží; 
ii) činnosti pod kontrolou 

provozovatelů; 
iii) umístění činností nebo provozu 

provozovatelů; 
iv) používání produktů, postupů, 

materiálů nebo látek, které 
mohou ovlivnit bezpečnost, 
důvěryhodnost a nezávadnost 
potravin nebo bezpečnost krmiv, 
zdraví či dobré životní podmínky 
zvířat, zdraví rostlin nebo, 
v případě GMO a přípravků na 
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ochranu rostlin, mohou mít 
nepříznivý dopad také na životní 
prostředí; 

 

b) k veškerým informacím 
naznačujícím pravděpodobnost, že 
spotřebitelé mohou být uvedeni 
v omyl, zejména pokud jde 
o povahu, totožnost, vlastnosti, 
složení, množství, trvanlivost, zemi 
původu nebo místo původu anebo 
metodu výroby či produkce 
potravin; 
c) k historii provozovatelů, pokud 
jde o výsledky úředních kontrol, 
které u nich byly provedeny, 
a jejich soulad s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2; 
d) ke spolehlivosti a výsledkům 
vlastních kontrol, které byly 
provedeny provozovateli nebo třetí 
stranou na jejich žádost, případně 
včetně soukromých systémů 
záruky kvality, za účelem ověření 
souladu s pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 a 
e) k veškerým informacím, které by 
mohly poukazovat na nesoulad 
s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2. 
2.   Příslušné orgány provádějí 
úřední kontroly pravidelně, 
s vhodnou četností určenou na 
základě rizika, aby zjistily možné 
případy záměrného porušení 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 
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spáchaného pomocí klamavých 
nebo podvodných praktik, přičemž 
zohledňují informace týkající se 
takového porušení sdílené 
prostřednictvím mechanismů 
správní pomoci stanovených 
v článcích 102 až 108 a veškeré 
další informace poukazující na 
možnost takového porušení. 
3.   Úřední kontroly prováděné 
před uvedením na trh nebo 
přemístěním některých zvířat 
a zboží za účelem vydání úředních 
osvědčení nebo úředních 
potvrzení, která pravidla uvedená 
v čl. 1 odst. 2 vyžadují jako 
podmínku pro uvedení na trh nebo 
přemístění zvířat nebo zboží, se 
provádějí v souladu s: 
a) pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2 
b) příslušnými akty v přenesené 
pravomoci a prováděcími akty 
přijatými Komisí v souladu s články 
18 až 27. 

 

4.   Úřední kontroly se provádějí 
bez předchozího oznámení, 
s výjimkou případů, kdy je takové 
oznámení náležitě odůvodněné 
a nezbytné k tomu, aby mohla být 
úřední kontrola provedena. 
V případě úředních kontrol na 
žádost provozovatele může 
příslušný orgán rozhodnout, zda 
mají být tyto úřední kontroly před 
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svým provedením oznámeny, či 
nikoliv. Úřední kontroly 
s předchozím oznámením 
nevylučují provedení úředních 
kontrol bez předchozího 
oznámení. 
5.   Úřední kontroly se provádějí 
pokud možno tak, aby 
administrativní zátěž 
provozovatelů a narušení jejich 
provozu bylo omezeno na 
nezbytné minimum, aniž by to 
nepříznivě ovlivnilo účinnost těchto 
kontrol. 
6.   Příslušné orgány provádějí 
úřední kontroly stejným způsobem, 
přičemž zohlední potřebu 
přizpůsobit tyto kontroly 
konkrétním situacím, bez ohledu 
na to, zda se jedná o zvířata 
a zboží: 
a) dostupné na trhu Unie, ať už 
pocházejí z členského státu, kde 
se dané úřední kontroly provádějí, 
nebo z jiného členského státu; 
b) které mají být vyvezeny z Unie; 
nebo 
c) vstupující do Unie.  
7.   V míře nezbytně nutné pro 
organizaci úředních kontrol mohou 
členské státy určení požadovat po 
provozovatelích, kteří si nechávají 
zvířata nebo zboží dodávat 
z jiného členského státu, aby 
příchod takových zvířat nebo zboží 
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ohlásili. 
 

§ 30 § 30 
 
(1) Příjemci zvířat v místě určení jsou 

povinni informovat krajskou veterinární správu o 
příchodu zvířat z jiného členského státu, nejsou-
li doprovázena veterinárním osvědčením. Lhůtu, 
rozsah a způsob informování stanoví v rozsahu 
nezbytně nutném pro organizaci úředních 
kontrol při příchodu na místo určení prováděcí 
právní předpis. 

(2) Příjemci živočišných produktů v místě 
určení jsou povinni informovat krajskou 
veterinární správu o příchodu těchto produktů z 
jiného členského státu, nejde-li o potraviny 
živočišného původu podle zákona o 
potravinách. Lhůtu, rozsah a způsob 
informování stanoví v rozsahu nezbytně nutném 
pro organizaci úředních kontrol při příchodu na 
místo určení prováděcí právní předpis. 
       (3) Za místo určení se pro účely tohoto 
zákona považuje místo prvního příjmu včetně 
jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace 
na území České republiky. 
 

32017R0625 Čl. 9 odst. 7 7.   V míře nezbytně nutné pro 
organizaci úředních kontrol mohou 
členské státy určení požadovat po 
provozovatelích, kteří si nechávají 
zvířata nebo zboží dodávat 
z jiného členského státu, aby 
příchod takových zvířat nebo zboží 
ohlásili. 

§ 31 § 31 se zrušuje. 32017R0625 Čl. 138 odst. 
4 

4.   Veškeré náklady vzniklé na 
základě tohoto článku nesou 
odpovědní provozovatelé. 
 

§ 32 odst. 1 V § 32 odst. 1 se slova „za náklad“ nahrazují 
slovy „za zásilku“ a věta druhá se zrušuje. 

32017R0625 Čl. 146 odst. 
1 

1.   Nařízení (ES) č. 854/2004 
a (ES) č. 882/2004, směrnice 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
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a rozhodnutí 92/438/EHS se 
zrušují s účinkem ode dne 
14. prosince 2019. 
 

§ 32 odst. 2 V § 32 odst. 2 se na konci textu odstavce 2 
doplňují slova „, a seno a sláma“. 

32017R0625 Čl. 47 odst. 
3 

3.   Komise je zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 144 měnící 
toto nařízení změnou kategorií 
zásilek uvedených v odstavci 1 
tohoto článku tak, aby zahrnovaly 
směsné produkty, seno a slámu 
i další produkty výlučně omezené 
na produkty představující nově 
zjištěné nebo výrazně zvýšené 
riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo 
rostlin nebo, v případě GMO 
a přípravků na ochranu rostlin, 
také pro životní prostředí. 
 

§ 32 odst. 3 V § 32 odst. 3 se slova „, která je buď přímo na 
místě vstupu na území České republiky anebo 
v jeho blízkosti,“ zrušují a slova „celními orgány“ 
se nahrazují slovy „orgány Celní správy České 
republiky (dále jen „orgány celní správy“)“. 

32017R0625 Čl. 64 odst. 
1 

1.   Stanoviště hraniční kontroly se 
musí nacházet v bezprostřední 
blízkosti místa vstupu do Unie 
a buď na místě, které v souladu 
s čl. 135 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 
č. 952/2013 určily celní orgány, 
nebo ve svobodném pásmu. 
 

§ 32 odst. 4 
až 6 

 (4) Kontrolované zboží je na pohraniční 
veterinární stanici podrobeno pohraniční 
veterinární kontrole, která zjišťuje, zda jsou 
splněny stanovené veterinární a hygienické 
požadavky na dovážené kontrolované zboží 
(dále jen „dovozní podmínky“) a kterou provádějí 
úřední veterinární lékaři krajské veterinární 
správy, jejíž součástí je pohraniční veterinární 

32017R0625 Čl. 49 až 58 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 49 
Úřední kontroly na stanovištích 
hraniční kontroly 
1.   K ověření souladu 
s příslušnými požadavky 
stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2 provádějí 
příslušné orgány úřední kontroly 
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stanice (dále jen „orgány provádějící pohraniční 
veterinární kontrolu“). Při provádění pohraniční 
veterinární kontroly, včetně rozhodování o 
zásilkách postupují orgány provádějící 
pohraniční veterinární kontrolu podle čl. 49 až 
55 předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách68) a předpisů Evropské unie17y). 

(5) Pravidla používání společného 
zdravotního vstupního dokladu osobou, která 
předkládá kontrolované zboží ke kontrole, a 
orgány provádějícími pohraniční veterinární 
kontrolu stanoví čl. 56 a 58 předpisu Evropské 
unie o úředních kontrolách68). 
       (6) Orgány celní správy postupují při 
propouštění zásilek kontrolovaného zboží do 
některého celního režimu podle čl. 57 předpisu 
Evropské unie o úředních kontrolách68). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zásilek kategorií zvířat a zboží 
uvedených v čl. 47 odst. 1 při 
příchodu zásilky na stanoviště 
hraniční kontroly. Tyto úřední 
kontroly zahrnují kontroly dokladů, 
kontroly totožnosti a fyzické 
kontroly. 
…. 
Článek 50 
Osvědčení nebo doklady 
doprovázející zásilky 
a rozdělené zásilky 
…. 
Článek 51 
Zvláštní pravidla pro úřední 
kontroly na stanovištích 
hraniční kontroly 
…. 
Článek 52 
Podrobnosti kontrol dokladů, 
kontrol totožnosti a fyzických 
kontrol 
… 
Článek 53 
Úřední kontroly neprováděné na 
stanovištích hraniční kontroly 
 
Článek 54 
Četnost kontrol dokladů, kontrol 
totožnosti a fyzických kontrol 
Článek 55 
Rozhodnutí o zásilkách 
…. 
Článek 56 
Používání společného 
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Čl. 59 odst. 
1 

zdravotního vstupního dokladu 
provozovatelem a příslušnými 
orgány 
…. 
Článek 57 
Používání společného 
zdravotního vstupního dokladu 
celními orgány 
…. 
Článek 58 
Formát, časové požadavky 
a zvláštní pravidla pro používání 
společného zdravotního 
vstupního dokladu 
…. 
Určení stanovišť hraniční 
kontroly 
1.   Členské státy určí stanoviště 
hraniční kontroly za účelem 
provádění úředních kontrol u jedné 
nebo více zvířat a zboží kategorií 
uvedených v čl. 47 odst. 1. 
 

§ 33 § 33 
 

Orgány provádějící pohraniční 
veterinární kontrolu v případě podezření 
z nesouladu zásilek kontrolovaného zboží ze 
třetích zemí s tímto zákonem, zvláštními 
právními předpisy nebo předpisy Evropské unie, 
nebo při zjištění nesouladu s těmito předpisy 
postupují podle čl. 65 až 72 předpisu Evropské 
unie o úředních kontrolách68). 
 

32017R0625 Čl. 65 až 72 Článek 65 
Podezření na nesoulad 
a zesílené úřední kontroly 
1.   Vznikne-li u zásilek zvířat 
a zboží kategorií uvedených 
v čl. 44 odst. 1 a čl. 47 odst. 1 
podezření na nesoulad s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, 
provedou příslušné orgány úřední 
kontroly, jejichž cílem je toto 
podezření potvrdit nebo vyloučit. 
2.   Úřední kontroly zásilek zvířat 
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a zboží, u kterých provozovatelé 
neprohlásili, že obsahují zvířata 
a zboží kategorií uvedených 
v čl. 47 odst. 1, provádějí příslušné 
orgány tehdy, existuje-li důvod 
domnívat se, že dané kategorie 
zvířat nebo zboží jsou v zásilce 
přítomny. 
3.   Příslušné orgány zásilky 
uvedené v odstavcích 1 a 2 úředně 
zadrží, dokud nejsou k dispozici 
výsledky úředních kontrol 
stanovených v uvedených 
odstavcích. 
V případě potřeby se tyto zásilky 
izolují nebo umístí do karantény 
a zvířata jsou do doby, než jsou 
k dispozici výsledky úředních 
kontrol, ustájena, krmena, 
napájena a podle potřeby 
ošetřována. 
4.   Mají-li příslušné orgány důvod 
domnívat se, že provozovatel 
odpovědný za zásilku používá 
podvodné nebo klamavé praktiky, 
nebo vyplynulo-li z úředních 
kontrol, že došlo k závažnému 
nebo opakovanému porušení 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2, 
vedle přijetí opatření uvedených 
v čl. 66 odst. 3 podle potřeby zesílí 
úřední kontroly u zásilek se 
stejným původem nebo případně 
se stejným užitím. 
5.   Příslušné orgány oznámí svá 
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rozhodnutí provádět zesílené 
úřední kontroly podle odstavce 4 
tohoto článku Komisi a členským 
státům prostřednictvím IMSOC, 
přičemž uvedou důvody pro své 
rozhodnutí. 
6.   Pravidla pro postupy 
koordinovaného provádění 
zesílených úředních kontrol 
uvedených v odstavcích 4 a 5 
tohoto článku příslušnými orgány 
stanoví Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů. Tyto prováděcí 
akty se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 145 odst. 2. 
Článek 66 
Opatření přijímaná v případě 
nesouladných zásilek 
vstupujících na území Unie 
1.   Příslušné orgány úředně zadrží 
každou zásilku zvířat nebo zboží 
vstupující do Unie, která není 
v souladu s pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2, a její vstup do Unie 
odmítnou. 
Příslušné orgány každou takovou 
zásilku v případě potřeby izolují 
nebo umístí do karantény 
a zvířata, která jsou její součástí, 
jsou do dalšího rozhodnutí držena, 
je o ně pečováno nebo jsou 
ošetřována v náležitých 
podmínkách. Příslušné orgány 
pokud možno také zohlední zájem 
na zajištění zvláštní péče pro 
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některé druhy zboží. 
2.   Pravidla pro praktická opatření 
pro izolaci a karanténu uvedené 
v odst. 1 druhém pododstavci 
tohoto článku stanoví Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle 
čl. 145 odst. 2. 
3.   Provozovateli odpovědnému 
za zásilku uvedenou v odstavci 1 
příslušný orgán neprodleně nařídí, 
aby zásilku: 
a) zničil; 
b) v souladu s čl. 72 odst. 1 a 2 
odeslal zpět mimo Unii; nebo 
c) v souladu s čl. 71 odst. 1 a 2 
podrobil zvláštnímu zacházení 
nebo přijal jakákoliv jiná opatření 
nezbytná k zajištění souladu 
s pravidly uvedenými v čl. 1 odst. 2 
a případně přidělil zásilku na jiné 
účely, než pro které byla původně 
zamýšlena. 
Jakékoliv opatření podle prvního 
pododstavce písm. a), b) a c) se 
provede v souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, a pokud 
se jedná o zásilky živých zvířat, 
zejména s pravidly, jejichž cílem je 
ušetřit zvířata zbytečné bolesti, 
strachu a utrpení. 
Sestává-li zásilka z rostlin, 
rostlinných produktů nebo jiných 
předmětů, použije se první 
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pododstavec písm. a), b) a c) buď 
na zásilku, nebo na její partie. 
Před tím, než příslušný orgán 
dotyčnému provozovateli nařídí, 
aby učinil kroky podle prvního 
pododstavce písm. a), b) a c), 
poskytne mu možnost vyjádřit se, 
ledaže je nezbytné daná opatření 
přijmout okamžitě s cílem reagovat 
na riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo 
rostlin nebo, v případě GMO 
a přípravků na ochranu rostlin, 
také pro životní prostředí. 
4.   Pokud příslušný orgán 
provozovateli nařídí přijmout jedno 
nebo více z opatření stanovených 
v odst. 3 prvním pododstavci 
písm. a), b) nebo c), může 
výjimečně povolit přijetí těchto 
opatření pouze ve vztahu k části 
zásilky, pokud částečné zničení, 
odeslání zpět, zvláštní zacházení 
nebo jiné opatření: 
a) dostačuje k zajištění souladu; 
b) nepředstavuje riziko pro zdraví 
lidí, zvířat nebo rostlin, pro dobré 
životní podmínky zvířat nebo, 
v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin, také pro životní 
prostředí a 
c) nenaruší průběh úředních 
kontrol. 
5.   Rozhodnutí o odmítnutí vstupu 
zásilky podle odstavce 1 tohoto 
článku a jakékoliv nařízení vydané 
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podle odstavců 3 a 6 tohoto článku 
a článku 67 příslušné orgány 
okamžitě oznámí: 
a) Komisi; 
b) příslušným orgánům ostatních 
členských států; 
c) celním orgánům; 
d) příslušným orgánům třetí země 
původu a 
e) provozovateli odpovědnému za 
zásilku. 
Tato oznámení se uskutečňují 
prostřednictvím IMSOC. 
6.   Pokud zásilka zvířat nebo 
zboží kategorií uvedených v čl. 47 
odst. 1 není předložena k úředním 
kontrolám podle uvedeného 
odstavce nebo není předložena 
v souladu s požadavky 
stanovenými v čl. 50 odst. 1 a 3 
a čl. 56 odst. 1, 3 a 4 nebo 
s pravidly přijatými podle článku 
48, čl. 49 odst. 4, článku 51, čl. 53 
odst. 1 a článku 58, nařídí 
příslušné orgány, aby byla tato 
zásilka zadržena nebo stažena 
z oběhu a neprodleně zadržena 
pod úředním dohledem. 
Na tyto zásilky se vztahují 
odstavce 1, 3 a 5 tohoto článku. 
7.   Opatření uvedená v tomto 
článku se použijí na náklady 
provozovatele odpovědného za 
danou zásilku. 
Článek 67 
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Opatření přijímaná v případě 
zvířat nebo zboží, které vstupují 
do Unie ze třetích zemí 
a představují riziko 
Zásilka zvířat nebo zboží, o níž se 
při úředních kontrolách zjistí, že 
představuje riziko pro zdraví lidí, 
zvířat nebo rostlin, pro dobré 
životní podmínky zvířat nebo, 
v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin, také pro životní 
prostředí, se izoluje nebo umístí do 
karantény a zvířata, která jsou její 
součástí, jsou do dalšího 
rozhodnutí držena, je o ně 
pečováno nebo jsou ošetřována 
v náležitých podmínkách. 
Příslušné orgány dotčenou zásilku 
úředně zadrží a neprodleně 
provozovateli odpovědnému za 
tuto zásilku nařídí, aby ji: 
a) zničil v souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 a přijal 
veškerá opatření, jež jsou 
nezbytná za účelem ochrany 
zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, 
dobrých životních podmínek zvířat 
nebo životního prostředí, a pokud 
se jedná o živá zvířata, zejména 
s pravidly, jejichž cílem je ušetřit 
zvířata zbytečné bolesti, strachu 
a utrpení; nebo 
b) v souladu s čl. 71 odst. 1 a 2 
podrobil zvláštnímu zacházení. 
Opatření uvedená v tomto článku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7FHD85X)



26 
 

se použijí na náklady 
provozovatele odpovědného za 
danou zásilku. 
Článek 68 
Kroky navazující na rozhodnutí 
přijatá v případě nesouladných 
zásilek, které do Unie vstupují 
ze třetích zemí 
… 
Článek 69 
Případy, kdy provozovatel 
neučiní opatření nařízená 
příslušnými orgány 
1.   Provozovatel odpovědný za 
danou zásilku učiní všechna 
opatření nařízená příslušnými 
orgány v souladu s čl. 66 odst. 3 
a 6 a článkem 67 neprodleně, 
nejpozději však 60 dnů ode dne, 
kdy mu příslušné orgány oznámily 
své rozhodnutí v souladu s čl. 66 
odst. 5. Příslušné orgány mohou 
vymezit kratší dobu než 
uvedených 60 dní. 
2.   Neučiní-li dotčený provozovatel 
ve lhůtě uvedené v odstavci 1 
žádné opatření, příslušné orgány 
nařídí: 
a) aby daná zásilka byla zničena 
nebo aby vůči ní bylo uplatněno 
jakékoliv jiné vhodné opatření; 
b) v případech uvedených v článku 
67, aby byla zásilka zničena ve 
vhodných zařízeních umístěných 
co nejblíže stanovišti hraniční 
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kontroly a aby byla přijata veškerá 
opatření, jež jsou nezbytná za 
účelem ochrany zdraví lidí, zvířat 
a rostlin, dobrých životních 
podmínek zvířat nebo životního 
prostředí. 
3.   Příslušné orgány mohou lhůtu 
uvedenou v odstavcích 1 a 2 
tohoto článku prodloužit o dobu 
nezbytnou pro získání výsledků 
druhého odborného stanoviska 
uvedeného v článku 35 za 
předpokladu, že to nebude mít 
nepříznivé účinky na zdraví lidí, 
zvířat a rostlin, na dobré životní 
podmínky zvířat nebo, v případě 
GMO a přípravků na ochranu 
rostlin, také na životní prostředí. 
4.   Opatření uvedená v tomto 
článku se použijí na náklady 
provozovatele odpovědného za 
danou zásilku. 
Článek 70 
Souladné uplatňování článků 66, 
67 a 68 
…. 
Článek 71 
Zvláštní zacházení se zásilkami 
1.   Zvláštní zacházení se 
zásilkami uvedené v čl. 66 odst. 3 
písm. c) a čl. 67 písm. b) může 
v případě potřeby zahrnovat: 
a) ošetření nebo zpracování, 
včetně případné dekontaminace, 
nikoliv však zředění, s cílem uvést 
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zásilky do souladu s požadavky 
pravidel uvedených v čl. 1 odst. 2 
nebo s požadavky třetí země, do 
níž jsou odesílány zpět; nebo 
b) zpracování jiným způsobem, 
který je vhodný pro bezpečnou 
výživu zvířat nebo lidskou spotřebu 
nebo pro jiné účely než pro výživu 
zvířat nebo lidskou spotřebu. 
2.   Zvláštní zacházení uvedené 
v odstavci 1 musí být: 
a) prováděno účinně a odstraňovat 
jakékoliv riziko pro zdraví lidí, 
zvířat nebo rostlin, pro dobré 
životní podmínky zvířat nebo, 
v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin, také pro životní 
prostředí; 
b) zdokumentováno a prováděno 
pod dohledem příslušných orgánů 
nebo případně pod dohledem 
příslušných orgánů jiného 
členského státu na základě 
vzájemné dohody a 
c) v souladu s požadavky 
stanovenými v pravidlech 
uvedených v čl. 1 odst. 2. 
3.   Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 
144 doplňující toto nařízení 
o požadavky a podmínky, za nichž 
má být zvláštní zacházení 
uvedené v odstavci 1 tohoto 
článku prováděno. 
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Nejsou-li taková pravidla 
stanovena prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci, provádí 
se zvláštní zacházení v souladu 
s vnitrostátním právem. 
Článek 72 
Zpětné odeslání zásilek 
1.   Příslušné orgány povolí zpětné 
odeslání zásilek při splnění těchto 
podmínek: 
a) místo určení bylo dohodnuto 
s provozovatelem odpovědným za 
zásilku; 
b) provozovatel odpovědný za 
zásilku příslušné orgány členského 
státu písemně uvědomil, že 
příslušné orgány třetí země 
původu nebo třetí země určení, 
pokud se nejedná o stejnou zemi, 
byly informovány o důvodech 
a okolnostech, na základě kterých 
byl vstup dotčené zásilky zvířat 
nebo zboží odmítnut; 
c) v případě, že třetí země určení 
není třetí zemí původu, 
provozovatel získal od příslušných 
orgánů této třetí země určení 
souhlas a tyto příslušné orgány 
uvědomily příslušné orgány 
členského státu, že jsou 
připraveny zásilku přijmout, a 
d) v případě zásilek obsahujících 
zvířata je zpětné odeslání 
v souladu s požadavky na dobré 
životní podmínky zvířat. 
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2.   Podmínky stanovené v odst. 1 
písm. b) a c) tohoto článku se 
nevztahují na zásilky zboží 
kategorie uvedené v čl. 47 odst. 1 
písm. c). 
 

§ 34 odst. 2 
až 4 

V § 34 se odstavce 2 až 4 zrušují. 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako 
odstavec 2. 
 

32017R0625 Čl. 66 Opatření přijímaná v případě 
nesouladných zásilek 
vstupujících na území Unie 
Viz výše. 
 

§ 35 § 35 
     Orgány provádějící pohraniční veterinární 
kontrolu v případě podezření z nesouladu 
zásilek kontrolovaného zboží ze třetích zemí 
s podmínkami stanovenými nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a 
regulaci zavlékání či vysazování a šíření 
invazních nepůvodních druhů, nebo při zjištění 
nesouladu s tímto nařízením postupují podle čl. 
65 až 72 předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách68). 

32014R1143 Čl. 15 odst. 
5 

5.   Jestliže se na základě těchto 
kontrol zjistí, že ustanovení tohoto 
nařízení nejsou dodržena: 
a) celní orgány pozastaví 
propuštění zboží do celního 
režimu nebo zboží zajistí; 
b) příslušné orgány uvedené v 
odstavci 3 dané zboží zajistí. 

  

 
  

Je-li zboží zajištěno, je svěřeno 
příslušnému orgánu, který je 
pověřen uplatňováním tohoto 
nařízení. Tento příslušný orgán 
postupuje v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. 
Členské státy mohou konkrétní 
funkce přenést na jiné orgány. 
 

§ 36 § 36 
     Dovozce nebo jeho zástupce je povinen 
zajistit, aby živočišné produkty dovezené z 
třetích zemí splňovaly požadavky uvedené v § 
18 odst. 1 a 2 a v předpisech Evropské unie18b), 
anebo poskytovaly rovnocenné záruky. 

32002L0099 Čl. 7 a 9 Článek 7 
Obecná ustanovení 
Členské státy přijmou opatření, 
kterými se zajistí, že se produkty 
živočišného původu určené k 
lidské spotřebě dovážejí ze třetích 
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Veterinární osvědčení, které je provází, musí 
potvrzovat, že živočišné produkty splňují 
dovozní podmínky včetně případných zvláštních 
dovozních podmínek, pokud takové podmínky 
byly orgány Evropské unie stanoveny pro 
příslušnou třetí zemi nebo skupinu třetích zemí. 
____ 
18b) Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 852/2004. 
Čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 853/2004. 
Čl. 126 a 127 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 

zemí pouze tehdy, vyhovují-li 
požadavkům kapitoly I použitelným 
pro všechna stádia produkce, 
zpracování a distribuce těchto 
produktů ve Společenství nebo 
pokud nabízejí rovnocenné 
veterinární záruky. 
Článek 9 
Doklady 
1. Veterinární osvědčení, které 
splňuje požadavky stanovené v 
příloze IV, se předloží společně se 
zásilkami produktů živočišného 
původu při jejich vstupu do 
Společenství. 
2. Veterinárním osvědčením se 
potvrzuje, že produkty vyhovují: 
a) požadavkům stanoveným pro 
tyto produkty na základě této 
směrnice a právních předpisů 
Společenství, kterými se stanoví 
veterinární požadavky nebo 
ustanovení, která jsou těmto 
požadavkům rovnocenná; a 
b) veškerým zvláštním podmínkám 
dovozu stanoveným postupem 
podle čl. 12 odst. 2. 
3. Doklady mohou uvádět údaje 
požadované podle jiných 
ustanovení právních předpisů 
Společenství týkajících se 
veřejného zdraví a zdraví zvířat. 
4. Postupem podle čl. 12 odst. 2 je 
možné: 
a) stanovit použití elektronických 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7FHD85X)

aspi://module='EU'&link='32004R0852%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32004R0853%2523%25C8l.6'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='EU'&link='32004R0853%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


32 
 

dokladů, 
b) vypracovat vzorové doklady, 
c) stanovit pravidla a osvědčení 
pro tranzit. 
 

§ 37 odst. 2 
až 4 

V § 37 se odstavce 2 až 4 zrušují. 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako 
odstavec 2. 

 

32017R0625 Čl. 146 odst. 
1 
 

1.   Nařízení (ES) č. 854/2004 
a (ES) č. 882/2004, směrnice 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
a rozhodnutí 92/438/EHS se 
zrušují s účinkem ode dne 
14. prosince 2019. 
 

§ 38 odst. 2 
až 4 

V § 38 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň se 
zrušuje označení odstavce 1. 

32017R0625 Čl. 146 odst. 
1 
 

1.   Nařízení (ES) č. 854/2004 
a (ES) č. 882/2004, směrnice 
89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
a rozhodnutí 92/438/EHS se 
zrušují s účinkem ode dne 
14. prosince 2019. 
 

§ 44 odst. 5 V § 44 odst. 5 se slovo „schvaluje“ nahrazuje 
slovem „určuje“. 

32017R0625 Čl. 100 odst. 
1 

Určení národních referenčních 
laboratoří 
1.   Členské státy určí pro každou 
referenční laboratoř Evropské unie 
určenou v souladu s čl. 93 odst. 1 
jednu nebo více národních 
referenčních laboratoří. 
Členské státy mohou určit národní 
referenční laboratoř rovněž 
v případě, že neexistuje žádná 
odpovídající referenční laboratoř 
Evropské unie. 
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Členský stát může určit laboratoř 
umístěnou v jiném členském státě 
nebo ve třetí zemi, která je smluvní 
stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru. 
Jedna laboratoř může být určena 
jako národní referenční laboratoř 
pro více členských států. 
 

§ 48 odst. 1 
písm. e) 

V § 48 odst. 1 písm. e) se slovo „schválení“ 
nahrazuje slovem „určení“ a slovo „schvaluje“ se 
nahrazuje slovem „určuje“. 

32017R0625 Čl. 100 odst. 
1 

Určení národních referenčních 
laboratoří 
1.   Členské státy určí pro každou 
referenční laboratoř Evropské unie 
určenou v souladu s čl. 93 odst. 1 
jednu nebo více národních 
referenčních laboratoří. 
Členské státy mohou určit národní 
referenční laboratoř rovněž 
v případě, že neexistuje žádná 
odpovídající referenční laboratoř 
Evropské unie. 
Členský stát může určit laboratoř 
umístěnou v jiném členském státě 
nebo ve třetí zemi, která je smluvní 
stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru. 
Jedna laboratoř může být určena 
jako národní referenční laboratoř 
pro více členských států. 
 

§ 48 odst. 1 
písm. i) 

V § 48 odst. 1 písm. i) se slova „prověřuje, zda 
pohraniční veterinární stanice splňuje 
požadavky na umístění, materiální a personální 
vybavení stanoviště veterinární hraniční 
kontroly, pozastavuje její činnost, zejména 

32017R0625 Čl. 59, 62 a 
63 

Článek 59 
Určení stanovišť hraniční 
kontroly 
1.   Členské státy určí stanoviště 
hraniční kontroly za účelem 
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vyžaduje-li to ochrana zdraví lidí a zvířat“ 
nahrazují slovy „určuje pohraniční veterinární 
stanici podle čl. 59 předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách68) a za podmínek 
uvedených v čl. 62 a 63 předpisu Evropské unie 
o úředních kontrolách68) určení pohraniční 
veterinární stanice ruší nebo pozastavuje“. 
 

provádění úředních kontrol u jedné 
nebo více zvířat a zboží kategorií 
uvedených v čl. 47 odst. 1. 
2.   Členské státy před určením 
stanoviště hraniční kontroly 
oznámí tuto skutečnost Komisi. 
Oznámení musí obsahovat 
veškeré informace nezbytné 
k tomu, aby Komise mohla ověřit, 
zda navrhované stanoviště 
hraniční kontroly splňuje minimální 
požadavky stanovené v článku 64. 
3.   Do tří měsíců od obdržení 
oznámení podle odstavce 2 
Komise vyrozumí daný členský 
stát: 
a) o tom, zda je určení 
navrhovaného stanoviště hraniční 
kontroly podmíněno příznivým 
výsledkem kontroly provedené 
odborníky Komise v souladu 
s článkem 116 za účelem ověření 
souladu s minimálními požadavky 
stanovenými v článku 64, a 
b) o datu této kontroly, které nesmí 
být pozdější než šest měsíců od 
oznámení. 
4.   Pokud Komise v souladu 
s odstavcem 3 vyrozuměla členský 
stát, že provedení kontroly není 
nutné, může členský stát provést 
určení. 
5.   Členský stát pozdrží určení 
stanoviště hraniční kontroly do 
okamžiku, než mu Komise sdělí 
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příznivý výsledek kontroly. Komise 
sdělí výsledky své kontroly podle 
odst. 3 písm. a) do tří měsíců od 
jejího provedení. 
Článek 62 
Zrušení určení stanovišť 
hraniční kontroly 
1.   Přestane-li stanoviště hraniční 
kontroly splňovat požadavky 
uvedené v článku 64, členské 
státy: 
a) zruší určení uvedené v čl. 59 
odst. 1 pro všechny nebo pro 
některé kategorie zvířat a zboží, 
pro které bylo určení učiněno, a 
b) vyškrtnou tato stanoviště 
hraniční kontroly ze seznamů 
uvedených v čl. 60 odst. 1 pro 
kategorie zvířat a zboží, pro které 
je určení zrušeno. 
2.   Členské státy uvědomí Komisi 
a ostatní členské státy o tom, že 
určení stanoviště hraniční kontroly 
bylo podle odstavce 1 zrušeno, 
a o důvodech tohoto zrušení. 
3.   Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 
144 doplňující toto nařízení tím, že 
stanoví, ve kterých případech 
a jakými postupy mohou být 
stanoviště hraniční kontroly, jejichž 
určení bylo v souladu s odst. 1 
písm. a) tohoto článku zrušeno 
pouze částečně, odchylně od 
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článku 59 opětovně určena. 
4.   Tímto článkem nejsou dotčeny 
pravomoci členských států 
rozhodnout o zrušení určení 
stanovišť hraniční kontroly z jiných 
důvodů, než jsou důvody uvedené 
v tomto nařízení. 
Článek 63 
Pozastavení určení stanovišť 
hraniční kontroly 
1.   Členský stát pozastaví určení 
stanoviště hraniční kontroly 
a nařídí, aby byla jeho činnost 
zastavena pro všechny nebo 
některé kategorie zvířat a zboží, 
pro které bylo určení učiněno, 
pokud tyto činnosti mohou 
způsobovat riziko pro zdraví lidí, 
zvířat nebo rostlin, pro dobré 
životní podmínky zvířat nebo, 
v případě GMO a přípravků na 
ochranu rostlin, také pro životní 
prostředí. Je-li dané riziko vážné, 
pozastaví se určení s okamžitou 
platností. 
2.   Členské státy uvědomí Komisi 
a ostatní členské státy okamžitě 
o tom, že určení stanoviště 
hraniční kontroly bylo 
pozastaveno, a o důvodech tohoto 
pozastavení. 
3.   Členské státy vyznačí 
pozastavení určení stanoviště 
hraniční kontroly v seznamech 
uvedených v čl. 60 odst. 1. 
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4.   Pozastavení uvedené 
v odstavci 1 členské státy zruší, 
jakmile: 
a) se příslušné orgány přesvědčí, 
že riziko uvedené v odstavci 1 již 
neexistuje, a 
b) sdělily Komisi a ostatním 
členským státům, na základě 
jakých informací bylo pozastavení 
zrušeno. 
5.   Tímto článkem nejsou dotčeny 
pravomoci členských států 
rozhodnout o pozastavení určení 
stanovišť hraniční kontroly z jiných 
důvodů, než jsou důvody uvedené 
v tomto nařízení. 
 

§ 49 odst. 1 
písm. b) 

V § 49 odst. 1 písm. b) se za slova 
„nebezpečných nákaz,“ vkládají slova „uznává a 
odnímá status hospodářství se zanedbatelným 
nebo kontrolovaným rizikem klasické klusavky 
za podmínek stanovených předpisem Evropské 
unie34),“. 

32016R1396 Příloha VIII 
kapitola A 
oddíl A odst. 
1 bod 1. 1. 

Pro účely obchodu uvnitř Unie 
stanoví členské státy v příslušných 
případech oficiální systém pro 
uznávání hospodářství se 
zanedbatelným rizikem klasické 
klusavky a hospodářství s 
kontrolovaným rizikem klasické 
klusavky a na tento systém dohlíží. 
Na základě tohoto oficiálního 
systému v příslušných případech 
zřídí a vedou seznam hospodářství 
s chovem ovcí a koz se 
zanedbatelným rizikem a 
hospodářství s kontrolovaným 
rizikem klasické klusavky. 
 

§ 49 odst. 1 
písm. o) 

V § 49 odst. 1 písm. o) se slova „v místě jejich 
původu, v průběhu jejich přepravy nebo při jejich 

32017R0625 Čl. 9 odst. 6 6.   Příslušné orgány provádějí 
úřední kontroly stejným způsobem, 
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příchodu na místo určení,“ zrušují. přičemž zohlední potřebu 
přizpůsobit tyto kontroly 
konkrétním situacím, bez ohledu 
na to, zda se jedná o zvířata 
a zboží: 
a) dostupné na trhu Unie, ať už 
pocházejí z členského státu, kde 
se dané úřední kontroly provádějí, 
nebo z jiného členského státu; 
b) které mají být vyvezeny z Unie; 
nebo 
c) vstupující do Unie. 
 

§ 49a § 49a 
Správní pomoc a spolupráce 

(1) Státní veterinární správa při plnění úkolů 
v systému správní pomoci a spolupráce 
postupuje podle předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách72). 
(2) Ústřední veterinární správa je styčným 
místem v systému správní pomoci a spolupráce 
v oblasti péče o zdraví zvířat a jeho ochrany a 
plní úkoly styčného místa stanovené předpisem 
Evropské unie o úředních kontrolách73). 
(3) Při úředních kontrolách prováděných orgány 
veterinární správy v rámci pomoci na vyžádání 
v souladu s předpisem Evropské unie o 
úředních kontrolách74) mohou být za podmínek 
tímto předpisem stanovených přítomni 
pracovníci dožadujících orgánů jiných členských 
států. 
____ 
72) Čl. 103 až 107 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/625. 
73) Čl. 103 nařízení Evropského parlamentu a 

32017R0625 Čl. 103 až 
107 

Článek 103 
Styčná místa 
1.   Každý členský stát určí jedno 
nebo více styčných míst 
fungujících jako kontaktní místa 
a odpovědných za usnadňování 
výměny informací mezi příslušnými 
orgány v souladu s články 104 
až 107. 
…. 
Článek 104 
Pomoc na vyžádání 
….. 
3.   Po dohodě mezi dožadujícími 
a dožádanými příslušnými orgány 
mohou být pracovníci určení 
dožadujícím orgánem přítomni při 
úředních kontrolách a šetřeních 
uvedených v odst. 1 písm. c), které 
provádějí dožádané příslušné 
orgány. 
Pracovníci dožadujících 
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Rady (EU) 2017/625. 
74) Čl. 104 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/625. 

příslušných orgánů v takovém 
případě: 
a) musí být kdykoliv schopni 
předložit písemné zmocnění 
prokazující jejich totožnost 
a úřední postavení; 
b) musí mít provozovatelem 
umožněn přístup do týchž prostor 
a k týmž dokladům jako pracovníci 
dožádaných příslušných orgánů, 
a to jejich prostřednictvím a pouze 
za účelem probíhajícího správního 
šetření, a 
c) nesmějí z vlastního podnětu 
vykonávat pravomoci k šetření 
svěřené úředníkům dožádaných 
příslušných orgánů. 
Článek 105 
Pomoc bez vyžádání v případě 
nesouladu 
…. 
Článek 106 
Pomoc v případě nesouladu 
vyvolávajícího riziko nebo 
představujícího opakované či 
potenciální vážné porušení 
pravidel 
…. 
Článek 107 
Pomoc na základě informací 
poskytnutých třetími zeměmi 
.... 
 

§ 51a odst. 
1 

(1) Ministerstvo určuje národní referenční 
laboratoře podle čl. 100 odst. 1 předpisu 

32017R0625 Čl. 100 Určení národních referenčních 
laboratoří 
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Evropské unie o úředních kontrolách68) za 
účelem prohlubování, koordinace a 
sjednocování laboratorní a diagnostické 
činnosti. Určení národní referenční laboratoře 
může ministerstvo odejmout, jestliže činnost 
není vykonávána řádně, anebo jestliže se 
změnily podmínky, za nichž k určení došlo. 
Národní referenční laboratoř vypracuje za každý 
kalendářní rok roční zprávu o své činnosti a 
předloží ji ministerstvu a Ústřední veterinární 
správě. 

1.   Členské státy určí pro každou 
referenční laboratoř Evropské unie 
určenou v souladu s čl. 93 odst. 1 
jednu nebo více národních 
referenčních laboratoří. 
Členské státy mohou určit národní 
referenční laboratoř rovněž 
v případě, že neexistuje žádná 
odpovídající referenční laboratoř 
Evropské unie. 
Členský stát může určit laboratoř 
umístěnou v jiném členském státě 
nebo ve třetí zemi, která je smluvní 
stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru. 
Jedna laboratoř může být určena 
jako národní referenční laboratoř 
pro více členských států. 
 

§ 52 odst. 1 
úvodní část 
ustanovení 

V § 52 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova 
„předpisy Evropské unie40)“ nahrazují slovy 
„předpisem Evropské unie o úředních 
kontrolách68)“. 
 

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje. 

32017R0625 Čl. 4 odst. 1 Určení příslušných orgánů 
1.   Pro každou z oblastí, na něž 
se vztahují pravidla uvedená v čl. 1 
odst. 2, určí členské státy příslušný 
orgán nebo orgány, kterým svěří 
odpovědnost za organizaci nebo 
provádění úředních kontrol a jiných 
úředních činností. 
 

§ 52 odst. 1 
písm. c) 

c) postupují podle čl. 137 a 138 předpisu 
Evropské unie o úředních kontrolách68), 

32017R0625 Čl. 137 a 
138 

Článek 137 
Obecné povinnosti příslušných 
orgánů ve věci donucovacích 
opatření 
1.   Jednají-li příslušné orgány 
v souladu s touto kapitolou, 
přijímají přednostně opatření 
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k odstranění nebo omezení rizik 
pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, pro 
dobré životní podmínky zvířat 
nebo, v případě GMO a přípravků 
na ochranu rostlin, také pro životní 
prostředí. 
2.   V případě podezření na 
nesoulad provedou příslušné 
orgány šetření s cílem toto 
podezření potvrdit, nebo vyloučit. 
3.   Opatření přijímaná podle 
odstavce 2 v případě potřeby 
zahrnují: 
a) provádění zesílených úředních 
kontrol u zvířat, zboží 
a provozovatelů po přiměřenou 
dobu; 
b) úřední zadržení zvířat a zboží 
a jakýchkoliv nepovolených látek 
nebo produktů. 
Článek 138 
Opatření v případě zjištěného 
nesouladu 
Viz výše. 
 

§ 52 odst. 2 V § 52 odst. 2 se slova „, pohraniční veterinární 
kontrola a veterinární kontrola při příchodu na 
místo určení“ nahrazují slovy „a pohraniční 
veterinární kontrola“. 

32017R0625 Čl. 9 odst. 6 6.   Příslušné orgány provádějí 
úřední kontroly stejným způsobem, 
přičemž zohlední potřebu 
přizpůsobit tyto kontroly 
konkrétním situacím, bez ohledu 
na to, zda se jedná o zvířata 
a zboží: 
a) dostupné na trhu Unie, ať už 
pocházejí z členského státu, kde 
se dané úřední kontroly provádějí, 
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nebo z jiného členského státu; 
b) které mají být vyvezeny z Unie; 
nebo 
c) vstupující do Unie. 
 

§ 52 odst. 4 V § 52 odst. 4 se slova „předpisů Evropské 
unie41)“ nahrazují slovy „čl. 34 předpisu 
Evropské unie o úředních kontrolách68)“. 

 

Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje. 

32017R0625 Čl. 34 Metody používané pro odběr 
vzorků, analýzy, testy 
a diagnostiku 
1.   Metody používané pro odběr 
vzorků, laboratorní analýzy, testy 
a diagnostiku při úředních 
kontrolách a jiných úředních 
činnostech musí být v souladu 
s pravidly Unie, která stanoví tyto 
metody nebo kritéria jejich 
účinnosti. 
2.   V případě, že pravidla Unie 
uvedená v odstavci 1 neexistují, 
využijí úřední laboratoře 
v souvislosti s úředními kontrolami 
a jinými úředními činnostmi pro 
své zvláštní analytické, testovací 
a diagnostické potřeby jednu 
z těchto metod, podle jejich 
vhodnosti k danému účelu: 
a) dostupné metody, které jsou 
v souladu s příslušnými 
mezinárodně uznávanými pravidly 
nebo protokoly, včetně těch, které 
přijal Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN), nebo 
příslušné metody vyvinuté nebo 
doporučené referenčními 
laboratořemi Evropské unie 
a validované v souladu 
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s mezinárodně uznávanými 
vědeckými protokoly; 
b) v případě, že neexistují vhodná 
pravidla nebo protokoly uvedené 
v písmeni a), metody splňující 
příslušná pravidla stanovená na 
vnitrostátní úrovni, nebo pokud 
taková pravidla neexistují, 
příslušné metody vyvinuté nebo 
doporučené národními 
referenčními laboratořemi 
v souladu s mezinárodně 
uznávanými vědeckými protokoly, 
nebo 
příslušné metody vyvinuté 
a validované podle mezinárodně 
uznávaných vědeckých protokolů 
v rámci mezilaboratorních nebo 
vnitrolaboratorních studií pro 
validaci metod. 

 

3.   V případě, že jsou naléhavě 
zapotřebí laboratorní analýzy, testy 
nebo diagnostika a žádná z metod 
uvedených v odstavcích 1 a 2 
tohoto článku není k dispozici, 
může příslušná národní referenční 
laboratoř nebo, pokud taková 
národní referenční laboratoř 
neexistuje, jakákoliv jiná laboratoř 
určená v souladu s čl. 37 odst. 1 
použít jiné metody než ty, které 
jsou uvedeny v odstavcích 1 a 2 
tohoto článku, až do validace 
vhodné metody v souladu 
s mezinárodně uznávanými 
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vědeckými protokoly. 
4.   Pokud je to možné, musí být 
metody používané pro laboratorní 
analýzy charakterizovány 
příslušnými kritérii stanovenými 
v příloze III. 
5.   Vzorky se odebírají, 
manipuluje se s nimi a jsou 
označovány takovým způsobem, 
aby byla zajištěna jejich právní, 
vědecká a technická platnost. 
6.   Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit pravidla 
týkající se: 
a) metod používaných pro odběr 
vzorků a pro laboratorní analýzy, 
testy a diagnostiku; 
b) kritérií účinnosti, analytických, 
zkušebních nebo diagnostických 
parametrů, nejistoty měření 
a postupů validace uvedených 
metod; 
c) výkladu výsledků analýz, testů 
a diagnostiky. 
Tyto prováděcí akty se přijímají 
přezkumným postupem podle 
čl. 145 odst. 2. 
 

§ 53 odst. 4 V § 53 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Při 
kontrole prodeje na dálku postupuje veterinární 
inspektor podle čl. 36 předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách68). 

32017R0625 Čl. 36 Odběr vzorků u zvířat a zboží 
nabízených k prodeji 
komunikačními prostředky na 
dálku 
1.   V případě zvířat a zboží 
nabízených k prodeji 
komunikačními prostředky na 
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dálku lze pro účely úřední kontroly 
použít vzorky, které od 
provozovatelů objednaly příslušné 
orgány bez toho, aby se 
identifikovaly. 
2.   Jakmile příslušné orgány 
obdrží vzorky, přijmou veškerá 
opatření k zajištění toho, aby 
provozovatelé, od nichž byly tyto 
vzorky v souladu s odstavcem 1 
objednány: 
a) byli informováni o tom, že tyto 
vzorky byly odebrány v rámci 
úřední kontroly a případně jsou pro 
účely takové úřední kontroly 
analyzovány nebo testovány, a 
b) pokud jsou vzorky uvedené 
v uvedeném odstavci analyzovány 
nebo testovány, mohli využít práva 
na druhé odborné stanovisko 
podle čl. 35 odst. 1. 
3.   Odstavce 1 a 2 se použijí na 
pověřené subjekty a fyzické osoby, 
na něž byly přeneseny některé 
úkoly úřední kontroly. 
 

§ 53 odst. 5 (5) Využije-li kontrolovaná osoba práva na 
druhé odborné stanovisko podle předpisu 
Evropské unie o úředních kontrolách75), 
postupuje veterinární inspektor při odběru 
kontrolního vzorku podle čl. 35 odst. 2 předpisu 
Evropské unie o úředních kontrolách68). 
 

32017R0625 Čl. 35 odst. 
1 a 2 

Druhé odborné stanovisko 
1.   Příslušné orgány zajistí, aby 
provozovatelé, jejichž zvířata nebo 
zboží jsou předmětem odběru 
vzorků, analýz, testů nebo 
diagnostiky v rámci úředních 
kontrol, měli právo na druhé 
odborné stanovisko, získané na 
jejich vlastní náklady. 
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Právo na druhé odborné 
stanovisko opravňuje 
provozovatele požádat 
o dokumentární přezkum vzorků, 
analýzy, testů nebo diagnostiky 
jiným uznaným a řádně 
kvalifikovaným znalcem. 
2.   Pokud je to vhodné a technicky 
proveditelné, zejména s ohledem 
na rozšíření a rozložení nebezpečí 
u zvířat nebo zboží, náchylnost 
vzorků nebo zboží k rychlé zkáze 
a množství dostupného substrátu, 
příslušné orgány: 
a) zajistí při odebírání vzorku, 
pokud to daný provozovatel 
požaduje, odběr dostatečného 
množství, aby bylo k dispozici i pro 
druhé odborné stanovisko 
a přezkum uvedený v odstavci 3, 
ukáže-li se to jako nezbytné; nebo 
b) pokud není možné odebrat 
dostatečné množství, jak je 
uvedeno v písmeni a), informují 
o této skutečnosti provozovatele. 
Tento odstavec se nepoužije při 
posuzování výskytu karanténních 
škodlivých organismů na 
rostlinách, v rostlinných 
produktech nebo jiných 
předmětech za účelem ověření 
souladu s pravidly uvedenými 
v čl. 1 odst. 2 písm. g). 
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§ 56a § 56a 
 

Veterinární osvědčení a úřední 
potvrzení 
 
(1) Veterinární osvědčení vystavuje úřední 

veterinární lékař v případech a za podmínek 
uvedených v čl. 87 a 88 předpisu Evropské unie 
o úředních kontrolách68). 

(2) Veterinární osvědčení musí splňovat 
požadavky uvedené v čl. 89 předpisu Evropské 
unie o úředních kontrolách68). 

(3) Veterinární osvědčení v případě 
dovozu a vývozu musí být 
a) na každé straně podepsáno úředním 

veterinárním lékařem, který je vystavuje, a 
orazítkováno, 

b) vyhotoveno  
1. v případě dovozu v úředním jazyce 

členského státu určení a toho členského 
státu,  
v němž se provádí pohraniční veterinární 
kontrola, anebo provázeno ověřeným 
překladem do tohoto jazyka, nebo 

2. v případě vývozu v českém jazyce a 
jazyce, který požaduje třetí země určení, 
popřípadě tranzitní stát, 

c) opatřeno vlastním identifikačním číslem a 
musí sestávat  
1. z jediného listu papíru,  
2. ze dvou nebo více stran, které jsou 

součástí jediného, celistvého a 
nedělitelného listu papíru, nebo  

3. z několika po sobě jdoucích stran 
očíslovaných tak, aby bylo zřejmé, o 

32017R0625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 87 až 89 
a čl. 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 87 
Úřední osvědčení 
Články 88, 89 a 90 se použijí: 
a) vyžadují-li pravidla uvedená 
v čl. 1 odst. 2, aby bylo vydáno 
úřední osvědčení, a 
b) v případě úředních osvědčení, 
která jsou nezbytná pro účely 
vývozu zásilek zvířat a zboží do 
třetích zemí nebo o něž je 
příslušný orgán členského státu 
odeslání požádán příslušným 
orgánem členského státu určení 
v souvislosti se zásilkami zvířat 
a zboží, které mají být vyvezeny 
do třetích zemí. 
 
Článek 88 
Podpis a vydávání úředních 
osvědčení 
1.   Úřední osvědčení vydávají 
příslušné orgány. 
2.   Příslušné orgány určí 
osvědčující úředníky, kteří jsou 
oprávněni podepisovat úřední 
osvědčení, a zajistí, aby tito 
úředníci: 
a) byli nestranní a nenacházeli se 
v žádném střetu zájmů, a zejména 
ne v situaci, která by přímo nebo 
nepřímo mohla ovlivnit nestrannost 
jejich profesního jednání 
v souvislosti s předmětem 
úředních osvědčení, a 
b) absolvovali náležité školení 
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kterou stranu  
z tohoto počtu stran se jedná (např. 
„strana 2 ze 4 stran“); identifikační číslo 
musí být uvedeno na každé straně,  

d) vydáno dříve, než zvířata nebo živočišné 
produkty opustí místo veterinární kontroly, a 
musí provázet v originální verzi zvířata nebo 
živočišné produkty  
1. při jejich vstupu na území členských států 

v případě dovozu, nebo  
2. na území třetí země určení v případě 

vývozu. 
(4) Při vydávání úředního potvrzení se 

postupuje podle čl. 91 předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách68). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o pravidlech, podle kterých se 
úředním osvědčením osvědčuje 
soulad, a o technickém 
posuzování souladu s těmito 
pravidly, jakož i s příslušnými 
pravidly stanovenými v tomto 
nařízení. 
3.   Osvědčující úředník úřední 
osvědčení podepíše a vydá na 
základě jednoho z těchto důvodů: 
a) své přímé znalosti aktuálních 
skutečností nebo údajů, které jsou 
pro osvědčování relevantní a které 
získal prostřednictvím: 
i) úřední kontroly; nebo 
ii) jiného úředního osvědčení, které 
vydaly příslušné orgány; 
b) skutečností a údajů, které jsou 
pro osvědčování relevantní 
a jejichž znalost potvrdila jiná 
osoba, která má za tímto účelem 
oprávnění od příslušných orgánů 
a která jedná pod jejich dohledem, 
pod podmínkou, že osvědčující 
úředník může správnost těchto 
skutečností a údajů ověřit; 
c) skutečností a údajů, které jsou 
pro osvědčování relevantní a které 
byly získány z vlastních 
kontrolních systémů 
provozovatelů, doplněných 
a potvrzených výsledky 
pravidelných úředních kontrol, je-li 
takto osvědčující úředník 
přesvědčen, že podmínky pro 
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vydání úředního osvědčení jsou 
splněny. 
4.   Úřední osvědčení podepisuje 
osvědčující úředník a vydává je 
pouze na základě odst. 3 
písm. a) tohoto článku a v případě, 
že tak požadují pravidla uvedená 
v čl. 1 odst. 2. 
 
Článek 89 
Záruky spolehlivosti úředních 
osvědčení 
1.   Úřední osvědčení: 
a) musí být opatřena jedinečným 
kódem; 
b) nesmějí být osvědčujícím 
úředníkem podepsána, jsou-li 
prázdná nebo neúplná; 
c) musí být vyhotovena v jednom 
nebo více úředních jazycích 
orgánů Unie, jimž osvědčující 
úředník rozumí, a v jednom 
z úředních jazyků členského státu 
určení, je-li to relevantní; 
d) musí být pravá a správná; 
e) musí umožňovat identifikaci 
osoby, která je podepsala, 
a uvádět datum vydání a 
f) musí umožňovat snadné ověření 
vazby mezi osvědčením, 
vydávajícím orgánem a zásilkou, 
partií nebo jednotlivým zvířetem či 
zbožím uvedeným v osvědčení. 
2.   Příslušné orgány přijmou 
veškerá vhodná opatření s cílem 
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zabránit vydávání falešných nebo 
zavádějících úředních osvědčení 
nebo jejich zneužívání. 
 
Článek 91 
Úřední potvrzení 
1.   Vyžaduje-li toto nařízení nebo 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2, 
aby provozovatelé pod úředním 
dohledem příslušných orgánů 
nebo příslušné orgány samotné 
vydali úřední potvrzení, použijí se 
odstavce 2, 3 a 4 tohoto článku. 
2.   Úřední potvrzení musí: 
a) být pravá a správná; 
b) být vyhotovena v jednom nebo 
více úředních jazycích orgánů 
Unie, jimž osvědčující úředník 
rozumí, a v jednom z úředních 
jazyků členského státu určení, je-li 
to relevantní, a 
c) v případě, že se týkají zásilky 
nebo partie, umožňovat ověření 
vazby mezi úředním potvrzením 
a danou zásilkou nebo partií. 
3.   Příslušné orgány zajistí, aby 
pracovníci provádějící úřední 
kontroly za účelem dohledu nad 
vydáváním úředních potvrzení, 
nebo vydávají-li úřední potvrzení 
příslušné orgány, pracovníci 
pověření vydáváním těchto 
úředních potvrzení: 
a) byli nestranní a nenacházeli se 
v žádném střetu zájmů, a zejména 
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Čl. 9 odst. 1 
a 
příloha IV 
 

ne v situaci, která by přímo nebo 
nepřímo mohla ovlivnit nestrannost 
jejich profesního jednání 
v souvislosti s předmětem 
úředních potvrzení, a 
b) absolvovali náležité školení o: 
i) pravidlech, podle kterých se 
úředními potvrzeními osvědčuje 
soulad, a o technickém 
posuzování souladu s uvedenými 
pravidly; 
ii) příslušných pravidlech 
stanovených tímto nařízením. 
4.   Příslušné orgány provádějí 
pravidelné úřední kontroly, jejichž 
účelem je ověřit, zda: 
a) provozovatelé vydávající 
potvrzení splňují podmínky 
stanovené v pravidlech uvedených 
v čl. 1 odst. 2 a 
b) potvrzení jsou vydávána na 
základě relevantních, správných 
a ověřitelných skutečností a údajů. 
 
1. Veterinární osvědčení, které 
splňuje požadavky stanovené v 
příloze IV, se předloží společně se 
zásilkami produktů živočišného 
původu při jejich vstupu do 
Společenství. 
PŘÍLOHA IV 
Obecné zásady osvědčování 
1. Zástupce příslušného orgánu 
odesílatele, který vydává 
osvědčení připojené k zásilce 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB7FHD85X)



52 
 

produktů živočišného původu, 
musí osvědčení podepsat a zajistit, 
aby bylo opatřeno úředním 
razítkem. Tento požadavek se 
vztahuje na každý list osvědčení, 
pokud sestává více než z jednoho 
listu. 
2. Osvědčení musejí být 
vyhotovena v úředním jazyce nebo 
úředních jazycích členského státu 
určení a v jazycích členského 
státu, v němž se provádí hraniční 
kontrola, nebo k nim musí být 
připojen ověřený překlad v tomto 
jazyce nebo těchto jazycích. 
Členské státy však mohou povolit 
použití jiného úředního jazyka 
Společenství, než je jejich vlastní 
jazyk. 
3. Prvopis osvědčení musí být 
připojen k zásilce při vstupu do 
Společenství. 
4. Osvědčení se musí skládat: 
a) z jednoho listu papíru, nebo 
b) ze dvou nebo více stran, které 
jsou součástí jednoho 
nedělitelného listu papíru; nebo 
c) z řady po sobě jdoucích 
očíslovaných stran tak, aby bylo 
zjevné, že jde o určitou stranu 
konečného počtu (například 
„strana 2 ze čtyř stran“). 
5. Osvědčení musí mít jednotné 
identifikační číslo. Pokud se 
osvědčení skládá z několika po 
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sobě jdoucích stran, musí být toto 
číslo uvedeno na každé straně. 
6. Osvědčení musí být vydáno 
dříve, než zásilka, k níž se 
vztahuje, projde kontrolou 
příslušného orgánu odesílající 
země. 
 

§ 71 odst. 1 
písm. r) 

r) nesplní nebo poruší některou z povinností 
nebo některý z požadavků stanovených 
předpisem Evropské unie o úředních 
kontrolách68), 

32017R0625 
 

Čl. 139 odst. 
1 

Sankce 
1.   Členské státy stanoví pravidla 
pro sankce použitelné v případě 
porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato 
ustanovení Komisi do 14. prosince 
2019 a neprodleně jí oznámí jejich 
veškeré následné změny. 
 

§ 72 odst. 1 
písm. m) 

m) nesplní nebo poruší některou z povinností 
nebo některý z požadavků stanovených 
předpisem Evropské unie o úředních 
kontrolách68), 

32017R0625 
 

Čl. 139 odst. 
1 

Sankce 
1.   Členské státy stanoví pravidla 
pro sankce použitelné v případě 
porušení tohoto nařízení a přijmou 
veškerá opatření nezbytná 
k zajištění jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být 
účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato 
ustanovení Komisi do 14. prosince 
2019 a neprodleně jí oznámí jejich 
veškeré následné změny. 
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§ 75 odst. 3 V § 75 odst. 3 se slova „předpisy Evropské unie 
upravujícími úřední kontroly35a)“ nahrazují slovy 
„předpisem Evropské unie o úředních 
kontrolách35a)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 35a zní: 
„35a) Čl. 79 odst. 1 písm. b) a příloha IV kapitola 

II nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625.“. 

32017R0625 
 

Čl. 79 odst. 
1 písm. b) a 
příloha IV 
kapitola II 

1.   Příslušné orgány vybírají na 
stanovištích hraniční kontroly nebo 
na kontrolních místech podle čl. 53 
odst. 1 písm. a) poplatky nebo 
platby za úřední kontroly 
prováděné v souvislosti 
s činnostmi uvedenými v příloze IV 
kapitole II u zvířat a zboží kategorií 
uvedených v čl. 47 odst. 1 
písm. a), b) a c), a to buď: 
b) ve výši stanovené v příloze IV. 
 

§ 75 odst. 4 V § 75 odst. 4 se slova „předpisů Evropské unie 
upravujících úřední kontroly35b)“ nahrazují slovy 
„předpisu Evropské unie o úředních 
kontrolách35b)“. 
 
Poznámka pod čarou č. 35b zní: 
„35b) Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“. 

32017R0625 
 

Čl. 79 odst. 
2 písm. c) 

2.   Příslušné orgány vybírají 
poplatky nebo platby s cílem 
pokrýt náklady, které jim vzniknou 
v souvislosti s: 
c) úředními kontrolami, které 
nebyly původně plánovány a které 
i) musely být provedeny, neboť 
během úřední kontroly provedené 
v souladu s tímto nařízením byl na 
straně téhož provozovatele zjištěn 
nesoulad, a 
ii) jsou prováděny za účelem 
posouzení rozsahu a dopadu 
nesouladu nebo za účelem 
ověření, zda byla zjednána 
náprava. 
 

§ 75 odst. 5 V § 75 odst. 5 větě první se za slova 
„prováděním pohraniční veterinární kontroly“ 
vkládají slova „podle předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách76)“, slova „, která odpovídá 
skutečným nákladům vynakládaným na 
provádění pohraniční veterinární kontroly 

32017R0625 
 

Čl. 79 odst. 
1 písm. a) 
 
 
 
 

1.   Příslušné orgány vybírají na 
stanovištích hraniční kontroly nebo 
na kontrolních místech podle čl. 53 
odst. 1 písm. a) poplatky nebo 
platby za úřední kontroly 
prováděné v souvislosti 
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v předchozích 2 letech“ se nahrazují slovy 
„stanovené pro účely výpočtu skutečných 
nákladů spojených s prováděním každé 
jednotlivé pohraniční veterinární kontroly“ a věta 
čtvrtá se nahrazuje větou „Výši paušální částky 
nákladů pro účely výpočtu skutečných nákladů 
spojených s prováděním každé jednotlivé 
pohraniční veterinární kontroly stanoví 
prováděcí právní předpis.“. 
 
Poznámka pod čarou č. 76 zní: 
„76) Čl. 79 odst. 1 písm. a), čl. 79 odst. 2 písm. a) 

a čl. 82 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625.“. 

 
 
 
 
 
 
 
čl. 79 odst. 2 
písm. a) 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 82 odst. 1 
písm. b) 

s činnostmi uvedenými v příloze IV 
kapitole II u zvířat a zboží kategorií 
uvedených v čl. 47 odst. 1 
písm. a), b) a c), a to buď: 
a) na úrovni nákladů vypočítaných 
v souladu s čl. 82 odst. 1; nebo 
 
2.   Příslušné orgány vybírají 
poplatky nebo platby s cílem 
pokrýt náklady, které jim vzniknou 
v souvislosti s: 
a) úředními kontrolami 
prováděnými u zvířat a zboží 
kategorií uvedených v čl. 47 
odst. 1 písm. d), e) a f); 
 
1.   Poplatky nebo platby vybírané 
v souladu s čl. 79 odst. 1 
písm. a) a odst. 2 se stanoví 
jednou z těchto metod výpočtu 
nebo jejich kombinací: 
b) na základě výpočtu skutečných 
nákladů každé jednotlivé úřední 
kontroly a uplatňují se vůči 
provozovatelům, kterých se daná 
úřední kontrola týkala. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32016R1396 Nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. srpna 2016, kterým se mění některé přílohy nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a 
eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií. 

32002L0099 Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro 
produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, 
v platném znění. 

32002R0178 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění. 

32004R0852 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 
potravin, v platném znění. 

32014R1143 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a 
regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů. 

32017R0625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 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). 
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