
VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
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  
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství ze dne 4. září 2018, č.j. 36028/2018-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 3. října 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 
           
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Zásadní připomínky:  
1. K Předkládací a Důvodové zprávě: V Předkládací 

zprávě se uvádí, že návrh zákona nepředpokládá 
zvýšení nároků na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty, kdežto v Důvodové zprávě (viz 1. Obecná 
část, písm. g) první a druhý odstavec se uvádí, že 
návrh zákona předpokládá hospodářské a finanční 
dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 
Požadujeme v obou částech materiálu uvést shodné 
vyjádření k hospodářským a finančním dopadům 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty s tím, že případné zvýšené požadavky 
na státní rozpočet budou hrazeny v rámci schváleného 
rozpočtu kapitoly MZe na příslušný rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla upravena.  

Návrh zákona nepředpokládá hospodářské  
a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty. 

Zpřesnění a doplnění obsahu mimořádných 
veterinárních opatření ukládaných orgány 
veterinární správy a navazující zpřesnění 
vyplácení náhrady nákladů a ztrát, které vznikly  
v důsledku provádění mimořádných veterinárních 
opatření, nebude mít tato navrhovaná úprava 
dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty.  

Finanční prostředky na náhrady nákladů a ztrát 
podle veterinárního zákona jsou alokovány  
v kapitole 329-MZE v části „1) Podpora 
agropotravinářského komplexu  části B) Dotace  
a ostatní výdaje do zemědělství celkem písm. a) 
Majetková újma - zákon o veterinární péči  
(č. 166/1999 Sb.)“. Případné zvýšené požadavky 
na státní rozpočet budou hrazeny v rámci 
schváleného rozpočtu kapitoly MZe na příslušný 
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2. K čl. I., bodu 37:  V daném ustanovení se pojmem celní 

orgány zjevně rozumí pouze celní orgány České 
republiky. Z tohoto důvodu je nutné zpřesnit ustanovení 
§ 32 odst. 3 tak, že se slova „celní orgány“ nahradí 
slovy „orgány Celní správy České republiky. Jedná se 
o zpřesnění označení kompetentního orgánu v souladu 
se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. K čl. I., bodu 38:  V daném ustanovení se pojmem celní 

orgány zjevně rozumí pouze celní orgány České 
republiky. Z tohoto důvodu je nutné v § 32 odst. 6 slova 
„Celní orgány“ nahradit slovy „Orgány Celní správy 
České republiky“. Jedná se o zpřesnění označení 
kompetentního orgánu v souladu se zákonem č. 
17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

rok. 
Alokovaná částka pro daný kalendářní vychází 

z kvalifikovaného odhadu potřeby finančních 
prostředků na řešení náhrad nákladů a ztrát. 
Skutečná potřeba finančních prostředků se však 
odvíjí od aktuální nákazové situace na území 
České republiky v daném kalendářním roce.  

Návrh zákona nepředpokládá významné 
hospodářské a finanční dopady na podnikatelské 
prostředí. 
     Návrh zákona zavádí nový správní poplatek ve 
výši 100 Kč za vydání souhlasu k neškodnému 
odstranění kadáveru koně v zájmovém chovu 
chovatelem na jeho vlastním pozemku. Nově 
navrhovaný poplatek nepředstavuje výraznější 
zátěž pro chovatele. 
     Navrhovaná úprava nepředpokládá sociální 
dopady ani dopady na životní prostředí. 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu 
s připomínkou a byla zavedena legislativní zkratka 
„orgány celní správy“. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení bylo upraveno v souladu 
s připomínkou a byla použita legislativní zkratka 
„orgány celní správy“. 
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4. K čl. I., bodu 51:  V daném ustanovení může pojem 
„celní orgány“ znamenat buď pouze celní orgány České 
republiky, nebo může zahrnovat i zahraniční celní 
orgány. 

V případě, že má jít pouze o celní orgány České republiky, 
je nutné v § 48 odst. 1 písm. i) slova „celních orgánů“ 
nahradit slovy „orgánů Celní správy České republiky“. 
Jedná se o zpřesnění označení orgánu v souladu se 
zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, od něhož jsou 
informace požadovány. 

Pokud by však Ústřední veterinární správa požadovala 
informace i od zahraničních celních orgánů, pak by měl 
text být zachován ve stávajícím znění. 

 
Ve spolupráci s GŘC jsou předkládány další zásadní 

připomínky: 
 
5. Obecná připomínka: V současné situaci je 

problematické zhodnotit stávající znění zákona č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění s 
navrhovanými změnami a jejich možné dopady na 
činnost Celní správy ČR. Hlavním důvodem novelizace 
dotčeného právního předpisu je již platné znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních 
kontrolách č. 625/2017, které nabývá účinnosti dne 14. 
12. 2018. Zákon o veterinární péči v navrhovaném 
znění na toto nařízení ve svých ustanoveních často 
odkazuje. Konkrétní postupy celních orgánů uvedené v 
současném znění zákona o veterinární péči jsou 
novelou rušeny, nejsou za ně stanovena náhradní 
ustanovení a tato ustanovení nejsou obsažena ani v 
nařízení o úředních kontrolách. Tyto postupy mají být 
upraveny následně v prováděcích předpisech, znění 
těchto předpisů nám ale v současné době není známo. 
Na oblast dovozních kontrol, by se dle informací 
dostupných v současné chvíli mělo vztahovat 3leté 

Akceptováno. 
Text ustanovení byl zachován v dosavadním 
znění, protože ÚVS SVS může požadovat 
informace i od celních orgánů v zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Nařízení o úředních kontrolách nabývá účinnosti 
dne 14. 12. 2019. 
Akty Komise v přenesené pravomoci a prováděcí 
akty Komise, které budou upřesňovat právní 
úpravu obsaženou v základním nařízení, se již 
v současné době projednávají a u většiny z nich 
se předpokládá nabytí účinnosti spolu se 
základním nařízením, tj. 14. 12. 2019. 
O stavu projednávání a připravovaném obsahu 
aktů Komise bude Státní veterinární správa 
Generální ředitelství cel průběžně informovat. 
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přechodné období, přičemž ale toto období může být 
Komisí zkráceno, vydáním příslušných prováděcích 
předpisů. 

 
6. K ustanovení § 32 odst. 6:  Zde je zakotvena 

kompetence celních orgánů nepropustit zboží 
v případě, že není předložen Společný vstupní 
veterinární doklad (SVVD). 

     Návrh novely veterinárního zákona tuto kompetenci pro 
celní orgány již neobsahuje. Nové znění odst. 6 uvádí 
odkaz na postup stanovený čl. 57 nařízení o úředních 
kontrolách. V čl. 57 odst. 3 výše uvedeného nařízení 
má celní orgán kompetenci zboží pouze zadržet a má 
povinnost uvědomit o tomto zadržení příslušné orgány 
pohraniční veterinární stanice, která přijme nezbytná 
opatření. Vzhledem k tomu, že nám v současné době 
nejsou známa znění návrhů prováděcích předpisů k 
nařízení o úředních kontrolách a navrhovaná novela 
zákona o veterinární péči více informací nestanovuje, 
spatřujeme v tomto možné problémy, které mohou do 
budoucna nastat při rozhodování celních orgánů o 
zásilkách veterinárního zboží. 

     Dle návrhu novely zákona o veterinární péči má být 
Společný vstupní veterinární doklad (SVVD) nahrazen 
Společným zdravotním vstupním dokladem. Formát a 
obsah tohoto Společného zdravotního vstupního 
dokladu však v současné době také není znám. Z naší 
strany tedy nelze zhodnotit, zda tento doklad bude pro 
potřebu provádění kontrol celních orgánů dostačující a 
zejména, zda bude dostačující pro rozhodnutí celních 
orgánů o zásilce. 

     V současné době, aby mohla být veterinární zásilka 
podléhající veterinárním kontrolám propuštěna do 
navrhovaného celního režimu, musí být celním 
orgánům předložen SVVD doklad, v němž je uvedeno, 
zda lze nebo nelze zboží propustit do navrhovaného 
režimu a pokud nelze, jak se má se zbožím dále naložit 

 
 
 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení čl. 57 nařízení o úředních kontrolách 
je přímo použitelné a nebude již akty Komise 
změněno. 
Z čl. 57 odst. 3, pokud je vykládáno ve spojení 
s odstavcem 2 tohoto článku, vyplývá, že obsah 
ustanovení věcně odpovídá dosavadnímu znění  
§ 32 odst. 6 veterinárního zákona. 
Úprava v nařízení je dokonce i přesnější, pokud 
jde o postup v situaci, kdy celní orgán nemůže 
propustit zásilku do volného oběhu. V takovém 
případě zásilku zadrží a informuje PVS, která  
o zásilce rozhodne. 
Formát SZVD bude stanoven aktem Komise na 
základě zmocnění v čl. 58 písm. a) nařízení. Tento 
návrh se již projednává v rámci přípravy 
prováděcího aktu k IMSOC, který bude vydán na 
základě čl. 134 nařízení. 
Dostupné informace k IMSOC a SZVD budou 
Generálnímu ředitelství cel Státní veterinární 
správou průběžně zasílány. 
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(zda zničit či vyvézt). Dle těchto údajů pak vždy celní 
orgány dále postupují. 

     S výše uvedeným pak souvisí i práce celních orgánů v 
tzv. informačním systému IMSOC, prostřednictvím 
kterého mají příslušné orgány provádějící pohraniční 
veterinární kontrolu informovat o zásilce. V souvislosti s 
tímto nám není zřejmé, o jaký systém se bude dále 
jednat a jakým způsobem budou mít celní orgány 
zajištěn přístup. Pouze předpokládáme, že půjde tzv. 
TRACES NT, ale konkrétní postupy celních orgánů 
nejsou opět prozatím nikde stanoveny. 

 
7. K ustanovení § 37 odst. 2: Z tohoto ustanovení má být 

novelou vypuštěn odst. 2, který upravuje zpětný dovoz 
zásilky. Zde si opět nejsme jisti, zda bude problematika 
upravena v prováděcích předpisech k nařízení o 
úředních kontrolách či nikoli. Z tohoto důvodu 
upozorňujeme na jeho odstranění ze zákona o 
veterinární péči bez náhrady. 
 

     S ohledem na výše uvedené navrhuje GŘC osobní 
jednání týkající se další spolupráce k přípravě novely 
zákona č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
některých souvisejících zákonů. 

 
Připomínka: 

1. K části druhé – Změna zákona o správních 
poplatcích – Čl. II:  V úvodní větě je třeba před 
číslo zákona „472/2011 Sb.“ doplnit text „zákona 
č.“, u zákona č. 344/2013 Sb. nahradit slovo 
„zákona“ slovy „zákonného opatření Senátu“, 
vypustit „zákon č. 229/2017 Sb.“ a naopak doplnit 
„zákon č. 229/2016 Sb.“, neboť zákon č. 229, 
kterým je novelizován sazebník zákona o 
správních poplatcích, je z roku 2016, nikoliv z roku 
2017. Na konci věty je třeba doplnit poslední dvě 
novely zákona o správních poplatcích, a sice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Zpětný dovoz zásilek bude upraven aktem Komise 
v přenesené pravomoci, který bude vydán na 
základě čl. 77 odst. 1 písm. h) nařízení o úředních 
kontrolách. 
Pro tento článek neplatí přechodné ustanovení, 
bude tedy účinný od 14. 12. 2019. 
V současné době se návrh předpisu v orgánech 
Komise již projednává. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním zásadních 
připomínek souhlasí.  
 
 
Akceptováno.  
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„zákon č. 171/2018 Sb. a zákon č. 193/2018 Sb.“ 
2. K části druhé – Změna zákona o správních 

poplatcích – Čl.  II: V bodech 2 a 3 je třeba slova 
„v poznámce“ nahradit slovy „v ustanovení 
Poznámky“. 
 

 
Akceptováno.  
 
 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

K části první Změna veterinárního zákona 
 
Požadujeme zařadit nové novelizační body: 
 
1. V § 3 odst. 1 písm. gg) za slova „Ministerstva obrany“ 
vložit slova „a jeho odborných veterinárních složek“ a 
slovo „jimi“ nahradit slovem „jím“.  
 

Odůvodnění: Ministerstvem obrany zřízené 
organizační složky státu (státní podniky) nedisponují 
vlastními veterinárními lékaři. Výkonnými prvky veterinární 
péče v rezortu MO jsou složky Agentury vojenského 
zdravotnictví. 
 
 Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
2. V § 3 odst. 1 písm. jj) za slova „Ministerstva obrany“ 
vložit slova „a jeho odborných veterinárních složek“ a za 
slova „Ministerstva vnitra“ vložit slova „a jím zřízených 
organizačních složek státu“. 
 

Odůvodnění: Pojem veterinární lékař Ministerstva 
obrany navozuje mylný dojem, že se jedná pouze o 
veterinární lékaře, kteří jsou organizačně součástí 
Ministerstva obrany v souladu s rezortní legislativou, 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Návrh zákona byl upraven: 
„gg) ff) ee) úředním veterinárním lékařem 

veterinární lékař orgánu veterinární správy, za 
úředního veterinárního lékaře se považuje také 
veterinární lékař 

1. Ministerstva obrany, popřípadě jeho 
odborných veterinárních složek, který byl 
pověřen úkoly náležejícími podle tohoto zákona 
úředním veterinárním lékařům, nebo 

2. Ministerstva vnitra, popřípadě jimi jím zřízených 
organizačních složek státu nebo útvarů 
Policie České republiky, který byl pověřen 
úkoly náležejícími podle tohoto zákona úředním 
veterinárním lékařům,“. 

 
Akceptováno. 
Návrh zákona byl upraven: 
„jj) ii) hh) ošetřujícím veterinárním lékařem 
1. soukromý veterinární lékař, 
2. veterinární lékař Ministerstva obrany, 

popřípadě jeho odborných veterinárních 
složek, nebo 

3. veterinární lékař Ministerstva vnitra, popřípadě 
jím zřízených organizačních složek státu 
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nikoliv o všechny vojenské veterinární lékaře, kteří reálně 
poskytují veterinární léčebnou a preventivní péči zvířatům 
v gesci rezortu Ministerstva obrany. 
 
 Tato připomínka je zásadní. 
 
3. V § 45 odst. 1 písm. b) na konci textu čárku nahradit 
středníkem a doplnit větu: „Ministerstvo obrany provádí 
uvedené činnosti prostřednictvím veterinárních lékařů 
Ministerstva obrany a jeho odborných veterinárních 
složek,“. 
 

Odůvodnění: Výkon uvedených činností 
zabezpečují vojenští veterinární lékaři podřízených 
odborných složek v rámci Agentury vojenského 
zdravotnictví. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

4. V § 45 odst. 1 písm. c) za slova „v objektech důležitých 
pro obranu státu“ vložit slova „, v jeho působnosti 
zřízených organizačních složkách státu a státních 
příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech,“. 
 

Odůvodnění: Státní veterinární dozor je vykonáván 
nejen ve vojenských útvarech, zařízeních či vojenských 
újezdech, ale rovněž u státních podniků a příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany a 
jejichž náplň činnosti zahrnuje oblasti podléhající státnímu 
veterinárnímu dozoru, např. chov hospodářských zvířat, 
výkon práva myslivosti a s tím spojené činnosti 
uchovávání a prohlídek zvěřiny Vojenských lesů a statků 
ČR, s.p. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 
  

nebo útvarů Policie České republiky 
vykonávající veterinární léčebnou  

a preventivní činnost v hospodářství nebo v 
chovu zvířat,“. 

 
 
Vysvětleno. 
V § 45 odst. 1 jsou vyjmenovány kompetence 
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Stejně 
jako u ostatních kompetencí podle § 45 odst. 1 
písm. a), c) a d), ani v případě kompetence podle 
písm. b) zákon neuvádí a nemusí na tomto místě 
uvádět, kdo v rámci ministerstev tuto kompetenci 
aplikuje v praxi. Tato skutečnost vyplývá 
z ostatních (novelou na základě připomínek 
upravovaných) ustanovení veterinárního zákona a 
z organizačních předpisů ministerstev. 
 
 
Akceptováno. 
Návrh zákona byl upraven: 
 „(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra  
v oboru své působnosti  
c) vykonává státní veterinární dozor a činí opatření 

k odstranění zjištěných nedostatků, a to 
Ministerstvo obrany v objektech důležitých pro 
obranu státu24a) nebo v objektech jím 
zřízených organizačních složek státu nebo 
státních příspěvkových organizací a 
Ministerstvo vnitra v zařízeních, která spravuje 
v souvislosti s plněním svých úkolů,“. 
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5. V § 45 odst. 2 za slova „Ministerstva obrany“ vložit slova 
„a jeho odborných veterinárních složek“.   

 
Odůvodnění: Ministerstvem obrany zřízené 

organizační složky státu (státní podniky) nedisponují 
vlastními veterinárními lékaři. Výkonnými prvky veterinární 
péče v rezortu MO jsou složky Agentury vojenského 
zdravotnictví. Jedná se o všechny vojenské veterinární 
lékaře, kteří reálně poskytují veterinární léčebnou a 
preventivní péči zvířatům v gesci rezortu Ministerstva 
obrany.  

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

6. V § 45 odst. 2 písm. a) větu „pokud jsou tito psi 
přemísťováni mezi členskými státy k neobchodním 
účelům,“ nahradit větou „provádějí záznamy do pasů“. 
 

Odůvodnění: Možnost vydávání pasů pouze u psů, 
kteří jsou přemísťování mezi členskými státy, limituje 
vydávání pasů např. v případě ztráty či poškození. 
Vydávání pasů by mělo být možné nejen, pokud jsou 
služební psi přemísťování mezi členskými státy, ale podle 
potřeby. Provádění záznamů do pasů je činnost 
neoddělitelně spojená s jejich vydáváním.  

 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 
Návrh zákona byl upraven: 
„(2) Veterinární lékaři Ministerstva obrany, 
popřípadě jeho odborných veterinárních 
složek, kteří byli pověřeni touto činností,“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Jde o implementační ustanovení k  nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 
o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém 
chovu a k prováděcímu nařízení Komise (EU) č. 
577/2013. Jeho účelem je stanovit, že 
kompetentním orgánem k vystavení pasu 
služebních psů přemísťovaných mezi členskými 
státy EU jsou veterinární lékaři Ministerstva 
obrany, resp. jeho odborných veterinárních složek. 
Pro lepší srozumitelnost textu by však bylo možné 
ustanovení upravit takto: 
„a) vystavují a vyplňují pasy psů používaných 
těmito ministerstvy k plnění jejich úkolů, pokud 
jsou tito psi přemísťováni jde o psy 
přemísťované mezi členskými státy k 
neobchodním účelům, a odebírají jim vzorky  
k provedení sérologického testu prokazujícího titr 
protilátek proti vzteklině“. 
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7. V § 45 odst. 3 za slova „Ministerstva obrany“ vložit slova 
„a jeho odborných veterinárních složek“, za slovo 
„chovaná“ vložit slova „nebo používaná“ a za slova „pro 
obranu státu“ vložit slova „a zvířata chovaná nebo 
používaná v Ministerstvem obrany zřízených 
organizačních složkách státu, je-li chov zvířat náplní jejich 
činnosti. 
 

Odůvodnění: Zdravotní potvrzení pro zvířata 
vydávají nejen veterinární lékaři Ministerstva obrany, ale 
rovněž vojenští veterinární lékaři podřízených odborných 
složek. Pojem „chované“ zvíře nevystihuje dostatečně 
systém použití služebních zvířat. Kromě služebních zvířat 
vydávají vojenští veterinární lékaři zdravotní potvrzení 
rovněž mj. na hospodářská zvířata Vojenských lesů a 
statků ČR, s.p. 

Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. V § 53 v návětí odst. 1 slovo „jimi“ nahradit slovem „jím“. 
 

Odůvodnění: Ministerstvem obrany zřízené 
organizační složky státu (státní podniky) nedisponují 
vlastními veterinárními lékaři.  
 
 Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 

Akceptováno jinak. 
Návrh zákona byl upraven: 
„c) vydávají zdravotní potvrzení pro zvířata 

chovaná v objektech důležitých pro obranu 
státu nebo v objektech jím zřízených 
organizačních složek státu nebo státních 
příspěvkových organizací.“. 

Ustanovení § 45 bude formulováno nově také 
s ohledem na připomínky MV, po úpravě se bude 
jednat o § 45 odst. 2 písm. c). 
Podle § 3 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona je 
chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní 
nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již 
za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou 
dobu. 
Z této definice a celého textu veterinárního zákona 
vyplývá, že pojmem chov se označuje jak chov 
hospodářských zvířat, tak i zvířat v zájmovém 
chovu nebo zvířat služebních. Z pohledu aplikace 
veterinární zákona by naopak způsobilo problémy 
v praxi zavedení nového a nedefinovaného pojmu 
„používaná zvířata“. 
Obdobně vykládají pojem „chov“ a „chované zvíře“ 
i související právní předpisy, především zákon na 
ochranu zvířat proti týrání. 
 
 
Akceptováno. 
Návrh zákona byl upraven: 
„(1) Úřední veterinární lékaři orgánů veterinární 
správy a veterinární lékaři Ministerstva obrany, 
popřípadě jeho odborných veterinárních složek 
a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi jím zřízených 
organizačních složek státu nebo útvarů Policie 
České republiky pověření výkonem státního 
veterinárního dozoru (dále jen „veterinární 
inspektor“), jsou oprávněni při jeho výkonu,“. 
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9. V § 56 odst. 3 za slova „pro obranu státu,“ vložit slova 
„nebo v objektech organizačních složek státu a státních 
příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem 
obrany,“. 
 

Odůvodnění: Státní veterinární dozor je vykonáván 
nejen ve vojenských útvarech, zařízeních či vojenských 
újezdech, ale rovněž u státních podniků a příspěvkových 
organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany a 
jejichž náplň činnosti zahrnuje oblasti podléhající státnímu 
veterinárnímu dozoru. 
 

Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno. 
Návrh zákona byl upraven: 
„(3) Závazné posudky na stavby nebo zařízení, 
které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru a 
jsou v objektech důležitých pro obranu státu nebo 
v objektech Ministerstvem obrany zřízených 
organizačních složek státu nebo státních 
příspěvkových organizací, vydávají orgány 
pověřené ministrem obrany.“. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním zásadních 
připomínek souhlasí.  
 

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Doporučující připomínky: 
K navrhovanému znění čl. I  
K ČÁSTI PRVNÍ – Změna zákona o veterinární péči 
K bodu 14 a bodu 16 – poznámky pod čarou č. 66 a 70 

V navrhovaném znění poznámek pod čarou č. 66 a 
č. 70 se odkazuje výslovně na návrh aktu Komise v 
přenesené působnosti, o kterém se v důvodové zprávě 
uvádí, že tento předpis dosud nebyl publikován v Úředním 
věstníku Evropské unie, nicméně že je možno již odkázat 
na jeho konkrétní ustanovení, stejně tak v bodu 10 a bodu 
25 v poznámkách pod čarou č. 14f a č. 17m.  

Doporučujeme způsob odkazování sjednotit. 
 

 
 
Akceptováno. 
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Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

Doporučující připomínky: 
Obecně 
 
       V předkládací zprávě a v obecné části důvodové 
zprávy (písm. g)) doporučujeme uvést do souladu tvrzení 
ohledně zhodnocení předpokládaného hospodářského a 
finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 
 
K části první 
 

1. K čl. I, bodům 10, 14, 16 a 25, poznámkám pod 
čarou 

 
       V souladu s čl. 47 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v poznámkách pod čarou odkazovat na 
předpisy Evropské unie uveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie (dále jen „ÚV EU“). Odkazovat na pouhé 
návrhy prováděcích aktů nebo aktů v přenesené 
pravomoci není žádoucí. V daném případě se jedná nejen 
o odkazy na dosud neplatné předpisy, ale odkazy navíc v 
této formě neumožňují ani jednoznačně identifikovat 
příslušné návrhy aktů Komise a nejsou tudíž dostatečně 
určité.  
       Pokud jde o ustanovení prováděcích aktů a aktů v 
přenesené pravomoci, které se přímo implementují do 
národního předpisu (např. u novelizačního bodu 16, kde 
se vkládá nový odstavec), měla by být taková 
implementace u příslušných ustanovení národního 
předpisu zohledněna také formálně v souladu s požadavky 
Legislativních pravidel vlády, tj. podtržením, uvedením 
Celexu a zanesením do rozdílové tabulky, což v případě 
dosud neplatných a nepublikovaných předpisů učinit nelze. 
Jakkoliv z důvodové zprávy vyplývá, že v průběhu 
legislativního procesu bude v reakci na postupné přijímání 
a zveřejňování aktů Komise docházet ke změnám, přesto 
doporučujeme zvážit odstranění v současné chvíli 

 
 
 
Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
K návrhu dotčených novelizačních bodů neuplatnil 
Odbor kompatibility Úřadu vlády v tomto smyslu 
žádné připomínky. 
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rozpracovaných a nepřesných odkazů a jejich doplnění do 
textu návrhu zákona až poté, kdy dojde k publikaci 
příslušných aktů v ÚV EU a odkazy budou moci být 
konkretizovány.        
        
K části třetí 
 

2. K čl. III  
 
       V souladu s čl. 28 odst. 6 písm. c) ve spojení s čl. 28 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády doporučujeme nadpis 
„Zrušovací ustanovení“ umístit pod označení části a nad 
označení článku, přičemž v souladu s čl. 30 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády jej doporučujeme uvést tučně 
velkými písmeny. 
 
K části čtvrté 
 

3. K čl. IV 
 
       V souladu s čl. 28 odst. 6 písm. d) ve spojení s čl. 28 
odst. 7 Legislativních pravidel vlády doporučujeme nadpis 
„ÚČINNOST“ umístit pod označení části a nad označení 
článku. 

 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Nadpis je v souladu s čl. 28 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády. 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Nadpis je v souladu s čl. 28 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády. 

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 
 

Doporučující připomínky: 
1. K předkládací zprávě – předkládací zpráva uvádí 

informaci, že „návrh zákona nepředpokládá zvýšení 
nároků na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“, 
ale toto tvrzení není v souladu s informací obsaženou v 
důvodové zprávě, neboť tam je uvedeno, že „návrh 
zákona předpokládá hospodářské a finanční dopady na 
státní rozpočet“. Doporučujeme informaci ohledně 
dopadu předloženého návrhu zákona na státní 
rozpočet v předkládací zprávě uvést do souladu s 
informací v důvodové zprávě. 
 

 
Akceptováno. 
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2. K části třetí, zrušovací ustanovení – vzhledem k tomu, 
že zrušovaná vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních 
kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 
byla také novelizována vyhláškou č. 375/2006 Sb., 
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární 
péče, doporučujeme zrušit její část druhou. 
Doporučujeme tedy zrušovací ustanovení uvést např. 
takto: „Zrušují se: Vyhláška č. 372/2003 Sb., o 
veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, 
Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách 
při obchodování se živočišnými produkty, Vyhláška č. 
164/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 372/2003 
Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se 
zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních 
kontrolách při obchodování se živočišnými produkty a 
část druhá vyhlášky č. 375/2006 Sb., kterou se mění 
některé vyhlášky v oblasti veterinární péče.“. 

Akceptováno.  
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Zásadní připomínka: 
1. Obecně k materiálu: V materiálech není uvedeno, 

zda byl předkládaný materiál konzultován s vysokými 
školami, které mají vydávat a odnímat průkazy 
prohlížitelů zvěřiny a průkaz prohlížitelů včelstev nebo 
které mají pozastavovat a odnímat osvědčení 
o způsobilosti pro prohlížitele včelstev. Pokud je v 
předkládaném předpise uložena nová povinnost 
určitým subjektům, je třeba uvedenou záležitost s 
těmito konkrétními subjekty konzultovat. Požadujeme 
uvést informace ohledně výše uvedené konzultace 
s vysokými školami a jejich následné doplnění do 
Důvodové zprávy. 

 
 
 

 
Akceptováno. 
Vysoká škola s akreditovaným studijním 
programem v oblasti vzdělávání „Veterinární 
lékařství, veterinární hygiena“ již podle současné 
právní úpravy proškoleným osobám a 
prohlížitelům včelstev na závěr školení vydává 
osvědčení, případně toto osvědčení pozastavuje a 
odnímá. Dále vede seznam těchto osob a předává 
jej Ústřední veterinární správě. Nově se 
kompetence rozšiřuje o vydávání (případně 
odejmutí) průkazu proškolené osoby nebo 
prohlížitele včelstev. 
Vydávání průkazů a související činnosti vysoké 
školy byly do návrhu novely veterinárního zákona 
doplněny ve spolupráci s touto školou. Cílem 
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2. K materiálu, čl. I bod. 17. a 84., a k Důvodové 

zprávě, Zvláštní část: Upozorňujeme, že v materiálu i 
v Důvodové zprávě je uvedeno, že vysoká škola 
uskutečňuje akreditovaný studijní program v oblasti 
veterinárního lékařství a hygieny. Požadujeme, aby 
jednotlivá ustanovení v celém materiálu i text ve 
Zvláštní části Důvodové zprávy, týkající se oblasti 
vzdělávání, byly upraveny tak, aby byla užita 
terminologie v souladu s nařízením vlády 
č. 275/2016 Sb. a přílohou č. 3 k zákonu o vysokých 
školách. Navrhujeme tedy např. slova „vysoká škola 
uskutečňuje akreditovaný studijní program v oblasti 
veterinárního lékařství a hygieny“ nahradit slovy 
„vysoká škola uskutečňuje akreditovaný studijní 
program v oblasti vzdělávání Veterinární lékařství, 
veterinární hygiena“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

návrhu bylo především zpřesnit podmínky 
prokazování proškolených osob nebo prohlížitelů 
včelstev v kontrolní praxi. 
Dotčená vysoká škola je také připomínkovým 
místem v rámci meziresortního připomínkového 
řízení. 
Důvodová zpráva byla v tomto smyslu doplněna. 
 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Ministerstvo zemědělství upravilo ve veterinárním 
zákoně oblasti vzdělávání na základě zásadní 
připomínky Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy ze dne 13. listopadu 2015 pod čj. 
MSMT-42692/2015-2 k návrhu 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. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy požadovalo místo spojení 
„vysokou školou s veterinárním studijním 
programem“ v souladu se zákonem č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů, uvést spojení „vysokou 
školou uskutečňující akreditovaný studijní program 
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny“.  
Oblast „veterinárního lékařství a hygieny“ užívá i 
zákon o vysokých školách v ustanovení  
§ 35 odst. 1, které nezměnil ani zákon č. 137/2016 
Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, který 
doplnil do vysokoškolského zákona přílohu č. 3.    
Vzhledem k tomu, že zákon o vysokých školách 
užívá v § 35 odst. 1 terminologii „veterinární 
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Připomínky: 
1. Obecně k materiálu: Doporučujeme předkladateli 

zvážit, zda v některém případě, kdy zákon řeší 
odbornou způsobilost k výkonu některých odborných 
činností (např. dle § 64c – prohlížitel včelstev), není 
možné použít legislativní zjednodušení ve smyslu 
usnesení vlády k návrhu na podporu využití Národní 
soustavy kvalifikací a zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání. Tímto usnesením vlády bylo 
členům vlády uloženo zohlednit existenci Národní 
soustavy kvalifikací a zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání při tvorbě vlastních právních 
předpisů upravujících oblasti kvalifikací, kvalifikačních 
předpokladů pro výkon povolání či ověřování a 
zkoušky kvalifikační způsobilosti. Tímto dochází 
ke zjednodušení tvorby právních předpisů, kdy je často 
postačující se v příslušném právním předpisu jen 
odvolat na výše uvedený zákon a na příslušnou 
profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. 
Požadované kompetence jsou pak popsány 
standardem profesní kvalifikace. Tyto standardy jsou 
pravidelně revidovány v souladu s požadavky 
příslušného autorizujícího orgánu, tedy např. 
Ministerstva zemědělství, a případná změna je pak 
možná bez legislativního procesu. MŠMT je připraveno 
pomoci k naplňování výše uvedeného usnesení vlády 
a ve spolupráci s předkladatelem iniciovat vznik 
potřebných profesních kvalifikací. 
 

lékařství a hygiena“, není nutné ve veterinárním 
zákoně přizpůsobovat terminologii příloze  
č. 3 k zákonu o vysokých školách či příloze 
k nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech 
vzdělávání ve vysokém školství.   
 
Připomínkové místo s vypořádáním zásadních 
připomínek souhlasí.  
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Navrhovaný postup bude vhodné použít při 
novelizaci veterinárního zákona, která nebude 
implementačního charakteru. Navrhovaná úprava 
bude vyžadovat koncepční změnu mnoha 
ustanovení veterinárního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů. 
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2. K materiálu, čl. I bod 2. a 96.: Vzhledem ke 
skutečnosti, že se navrhované věty v předmětných 
novelizačních bodech mají doplnit až na konec určitých 
poznámek pod čarou, a to až za tečku a na 
samostatný řádek, neměl by být použit obrat „na konci 
textu“ ve smyslu čl. 58 odst. 9 Legislativních pravidel 
vlády. S ohledem na uvedené doporučujeme slovo 
„textu“ z předmětných novelizačních bodů odstranit. 

3. K materiálu, čl. I bod 3. a 9.: Z předkládaného 
materiálu ani z Důvodové zprávy nám není jasné, zda 
předkladatel pod pojem „jiný hmyz“ zahrnuje také 
„včely a včelstva“. Předmětný bod 3. uvádí tyto pojmy 
jako dvě odlišné kategorie, avšak z novelizačního bodu 
9. se zdá, že pojem „včely a včelstva“ je podřazen pod 
pojem „jiný hmyz“. Doporučujeme výše uvedené 
vyjasnit a materiál upravit. 

4. K materiálu, čl. I bod 6.: S ohledem na čl. 58 odst. 4 
písm. b) Legislativních pravidel vlády doporučujeme v 
předmětném novelizačním bodě nahradit slova „odst. 1 
na konci písmene ii)“ slovy „se na konci odstavce 1“ a 
materiál tak v daném ohledu změnit. 

5. Z předkládaného materiálu ani z Důvodové zprávy 
nám není jasné, co předkladatel zamýšlel zahrnout 
pod pojem „jiný hmyz určený […] k výrobě zpracované 
živočišné bílkoviny“. Doporučujeme výše uvedené 
vysvětlit a o toto vysvětlení doplnit Důvodovou zprávu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neakceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text návrhu v novelizačních bodech 6 a 9 byl 
upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna takto: 
„Od 1. července 2017 je nařízením EP a Rady 
(ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro 
prevenci, tlumení a eradikaci některých 
přenosných spongiformních encefalopatií, 
konkrétně jeho novelou provedenou nařízením 
Komise (EU) 2017/893, povoleno používat pro 
krmení živočichů pocházejících z akvakultury 
živočišné bílkoviny získané z farmově chovaného 
hmyzu. V současné době je pro krmné účely 
možné použít pouze omezené spektrum druhů 
hmyzu, konkrétně  

• bráněnka Hermetia illucens  
• moucha domácí (Musca domestica)  
• potemník moučný (Tenebrio molitor)  
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K materiálu, čl. I bod 88.: Z formálního hlediska 
doporučujeme na konec předmětného novelizačního bodu 
doplnit tečku. 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uplatnilo 
dodatečně dopisem ze dne 25. října 2018 čj. MSMT-
33860/2018-1 požadavek na transpozici směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání 
odborných kvalifikací v souvislosti se zrušením přílohy č. 6 
veterinárního zákona.  

• potemník stájový (Alphitobius diaperinus)  
• cvrček domácí (Acheta domesticus)  
• cvrček krátkokřídlý (Gryllodes sigillatus)  
• cvrček banánový (Gryllus assimilis)“. 

 
Akceptováno. 
 
  
 
Akceptováno.  
Bylo upraveno ustanovení § 59 odst. 2 písm. b) 
bod 2 veterinárního zákona tak, že podmínky 
uznávání osvědčení příslušného úřadu 
vydávajícího členského státu, které potvrzuje 
zákonné vykonávání povolání veterinárního 
lékaře, stanoví prováděcí právní předpis.  
V rámci novel prováděcích právních předpisů 
v souvislosti s novelou veterinárního zákona bude 
zrušená příloha č. 6 veterinárního zákona 
zapracována do vyhlášky 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, která již upravuje výčet diplomů, 
vysvědčení (osvědčení) a jiných dokladů o 
požadovaném vzdělání občanů členských států, 
kteří se podle zákona považují za veterinární 
lékaře.  
 

Ministerstvo vnitra 
 

Zásadní připomínky: 
 
K čl. I bodu 5 – k § 3 odst. 1 písm. ee): 
 Požadujeme za slova „veterinární lékař 
Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi 
zřízených organizačních složek státu“ slova „, nebo útvarů 
Policie České republiky“, aby mohl být nadále zajištěn 

 
 
Akceptováno. 
Návrh zákona byl upraven i s ohledem na zásadní 
připomínky Ministerstva obrany: 
„gg) ff) ee) úředním veterinárním lékařem 

veterinární lékař orgánu veterinární správy, za 
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řádný výkon státního veterinárního dozoru. 
 Tuto připomínku vztahujeme i k § 45 odst. 2 a § 53 
odst. 1 veterinárního zákona. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
 
 
 
 
 
 
 
K čl. I bodu 5 – k § 3 odst. 1 písm. hh): 
 V návaznosti na předchozí zásadní připomínku pak 
požadujeme v písmenu hh) zohlednit, aby definice 
ošetřujícího veterinárního lékaře zahrnovala i veterinární 
lékaře zařazené u organizačních složek státu zřízených 
ministerstvy vnitra a obrany a veterinární lékaře působící 
v útvarech policie České republiky. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
 
 
 
 
 
K čl. I bodu 82 – k § 56a odst. 4: 
 Navrhovaný § 56a odst. 4 stanoví: „Pozměňovat 
nebo jinak zneužívat vydané veterinární osvědčení je 
zakázáno.“. Na citované ustanovení navazují dvě skutkové 
podstaty přestupků, a to v § 71 odst. 1 písm. e) a § 72 
odst. 1 písm. h) návrhu. 
 Přestupek je protiprávní jednání, které není 
trestným činem (§ 5 zákona č. 250/2016 Sb.). Trestný čin 
má tedy speciální postavení vůči přestupku. Trestní 
zákoník v § 348 obsahuje skutkovou podstatu trestného 
činu padělání a pozměnění veřejné listiny. Veřejnou listinu 

úředního veterinárního lékaře se považuje také 
veterinární lékař 

1. Ministerstva obrany, popřípadě jeho 
odborných veterinárních složek, který byl 
pověřen úkoly náležejícími podle tohoto zákona 
úředním veterinárním lékařům, nebo 

2. Ministerstva vnitra, popřípadě jimi jím zřízených 
organizačních složek státu nebo útvarů 
Policie České republiky, který byl pověřen 
úkoly náležejícími podle tohoto zákona úředním 
veterinárním lékařům,“. 

 
Akceptováno. 
Návrh zákona byl upraven i s ohledem na zásadní 
připomínky Ministerstva obrany: 
„jj) ii) hh) ošetřujícím veterinárním lékařem 
1. soukromý veterinární lékař, 
2. veterinární lékař Ministerstva obrany, 

popřípadě jeho odborných veterinárních 
složek, nebo 

3. veterinární lékař Ministerstva vnitra, popřípadě 
jím zřízených organizačních složek státu 
nebo útvarů Policie České republiky 
vykonávající veterinární léčebnou a preventivní 
činnost v hospodářství nebo v chovu zvířat,“. 

 
Akceptováno. 
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vymezuje § 131 trestního zákoníku tak, že je to listina 
vydaná soudem České republiky, jiným orgánem veřejné 
moci nebo jiným subjektem k tomu pověřeným  
či zmocněným jiným právním předpisem v mezích jeho 
pravomoci, potvrzující, že jde o nařízení nebo prohlášení 
orgánu nebo jiného subjektu, který listinu vydal, anebo 
osvědčující některou právně významnou skutečnost. 
Veřejnou listinou tak nepochybně bude i veterinární 
osvědčení, neboť bylo vydáno úředním veterinárním 
lékařem k tomu zmocněným na základě § 56a odst. 1 
veterinárního zákona.  
 Vzhledem ke skutečnosti, že trestní zákoník 
stanoví, že padělání nebo pozměnění veřejné listiny je 
trestným činem, který je ve vztahu speciality k přestupkům, 
požadujeme navrhovaný § 56a odst. 4 a na něj navazující 
výše zmíněné skutkové podstaty přestupků vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 
Nad rámec – k § 45 odst. 2 písm. b): 
 Navrhujeme z právní úpravy vypustit kompetenci 
veterinárních lékařů Ministerstva vnitra provádět 
veterinární kontrolu psů při jejich vstupu na území České 
republiky ze třetí země. Místem vstupu psů ze třetích zemí 
jsou pouze letiště (vojenská a civilní), kam veterinární 
lékaři ministerstva nemají běžně přístup, a tato pravomoc 
tak není v praxi využívána. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.  
 
Nad rámec – k § 56: 
 Obdobně, jako je tomu u Ministerstva obrany, 
žádáme o zakotvení oprávnění vydávat závazné posudky 
na stavby a zařízení Ministerstva vnitra pověřenými 
veterinárními lékaři tohoto ministerstva. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Do § 56 byl doplněn nový odstavec 4: 
„(4) Závazné posudky na stavby nebo zařízení, 
které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru a 
jsou v objektech Ministerstva vnitra nebo jím 
zřízených organizačních složek státu, vydávají 
orgány pověřené ministrem vnitra.“. 
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K čl. I bodu 31 – k § 28 odst. 4 písm. b): 
 Navrhované zmocnění, zejména pak část „a jak a 
na základě čeho se toto osvědčení vydává“ považujeme 
za neakceptovatelné. Připomínáme obecný princip 
plynoucí z čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 
které stanoví, že povinnosti je možné ukládat toliko na 
základě zákona a v jeho mezích. Požadujeme zmocňovací 
ustanovení upravit tak, aby dostálo ústavním požadavkům. 
Navíc stávající podoba zmocňovacího ustanovení je 
natolik neurčitá, že by v případě vydání prováděcího 
předpisu došlo patrně k doplňování právní úpravy, nikoliv 
k jejímu provedení. Požadujeme tedy zmocnění uvést do 
souladu s čl. 49 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
     
 
Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 8 – k § 4 odst. 5 písm. a) a b): 
 Dáváme na zvážení, zda by slovo „zvířata“ nemělo 
být nahrazeno slovem „psy“, aby se předešlo případným 
situacím, kdy by mohlo docházet k obcházení zákona. 
 
 
K čl. I bodu 9 – k § 5 odst. 6: 
 S ohledem na definici jiného hmyzu obsaženou v § 
3 odst. 1 písm. ll) považujeme dovětek „kromě včel a 
včelstev“ za nadbytečný. 
 
K čl. I bodu 38 – k § 32 odst. 7: 
 Jestliže je povinností dovozce, případně dalších 
vyjmenovaných osob, před příjezdem zásilky na území 
České republiky požádat Ústřední veterinární správu o 
sdělení dovozních podmínek, tak je zřejmé, že k tomuto 
úkonu musí dojít před samotným vpuštěním zásilky na 
naše území. Navrhujeme tedy slovo „předem“ za slovem 

Akceptováno. 
Ustanovení § 28 odst. 4 písm. b) bylo upraveno 
takto: 
 
„b) podmínky vydávání veterinárního osvědčení, 
jež provází zvířata a živočišné produkty uvedené 
v odstavci 1, a jeho obsahové náležitosti.“. 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním zásadních 
připomínek souhlasí. 
 
 
 
Neakceptováno.  
Jedná se o pojmy přímo definované nebo 
používané veterinárním zákonem - viz § 3 odst. 1 
písm. ii) zákona - a zákonem na ochranu zvířat 
proti týrání - viz § 3 písm. k) zákona. 
 
Akceptováno.  
Text návrhu v novelizačních bodech 6 a 9 byl 
upraven. 
 
 
Akceptováno.  
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„požádat“ vypustit pro nadbytečnost, neboť již 
z předcházejícího normativního textu jednoznačně 
vyplývá, kdy k takovému úkonu musí dojít. 
 
K čl. I bodu 41 – k § 34 odst. 2: 
 Prováděcím právním předpisem by měly být 
stanoveny „podrobnosti o důvodech“, které brání vstupu 
jednotlivých druhů zvířat ze třetích zemí na naše území. 
Nejsme si jisti, co by těmito podrobnostmi mělo být, a 
proto navrhujeme zmocnění upravit do obecnější podoby, 
kde by bylo uvedeno, že prováděcí právní předpis stanoví 
pouze důvody vedoucí k tomuto omezení. 
 
K čl. I bodu 70 – k § 53 odst. 3 písm. b): 
 Není nám známo, proč by do budoucna již neměl 
být pořizován i záznam o činnostech podle odstavce 1 
písm. e) a f). Doporučujeme v tomto směru doplnit 
důvodovou zprávu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K čl. I bodu 87 – k § 67a odst. 4: 
 Dáváme na zvážení, zda by v tomto případě 
nemělo být snížení náhrady vyšší, než je navržených 10%, 
a to zejména s ohledem na charakter prohřešků uživatele 
honitby, kdy neprovedení stanovených vyšetření apod. 
může přispět k dalšímu šíření nákazy. Navrženou výši 
snížení náhrady žádným způsobem neosvětluje ani 

 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna takto: 
„Cílem úpravy je dosažení souladu s § 76 odst. 4 
písm. a) veterinárního zákona, které vymezuje 
případy, kdy je vyloučeno použití správního řádu  
a aplikuje se zde stanovený speciální procesní 
postup. Již podle platného znění veterinárního 
zákona veterinární inspektor nepostupuje podle 
obecných právních předpisů, ale podle speciální 
procesní úpravy ve veterinárním zákoně pouze při 
vydání opatření podle § 53 odst. 1 písm. a) až c). 
Po provedené novelizaci půjde o opatření podle § 
53 odst. 1 písm. a) až d). Při vydání opatření podle 
§ 53 odst. 1 písm. d) a e) platného znění, resp. po 
novele podle písm. e) a f), se postupuje podle 
obecných právních předpisů.“. 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Snížení náhrady je pro uživatele honitby 
stanoveno ve stejné výši jako pro chovatele v § 67 
odst. 6, a to za porušení shodné povinnosti - 
nezabezpečení provedení stanovených vyšetření, 
zdravotních zkoušek a povinných preventivních a 
diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly 
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důvodová zpráva. 
 
 
K čl. I bodu 87 – k § 67b: 
 Obdobně, jako je tomu v případě uživatelů honitby, 
navrhujeme zakotvit možnost snížení náhrady 
poskytované osobě obhospodařující zemědělskou půdu, 
jestliže tato splní mimořádná veterinární opatření v plném 
rozsahu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I bodu 39 – k § 33: 
 Navrhujeme před slovo „postupují“ doplnit čárku. 
 
 
K čl. I bodu 87 – k § 67a odst. 2: 
 Za účelem zpřesnění normativního textu 
navrhujeme před slovo „ místa“ doplnit předložku „z“ a 
před slovo „zařízení“ pak vložit předložku „do“. 
 
 
 

zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly 
pohody zvířat. 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Jestliže osoba obhospodařující zemědělskou půdu 
nesplní nařízená ochranná a zdolávací opatření, 
náhrada nákladů a ztrát se jí neposkytne. 
Obdobně tak zákon stanoví pro chovatele v § 67 
odst. 5 a pro uživatele honitby v návrhu § 67a 
odst. 3.  
Možnost snížení poskytované náhrady je zákonem 
stanovena pro chovatele v § 67 odst. 6 a pro 
uživatele honitby v návrhu § 67a odst. 4, a to za 
nesplnění zákonem stanovených povinností, 
konkrétně nezabezpečení provedení stanovených 
vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných 
preventivních a diagnostických úkonů a u 
chovatele i za nesplnění povinnosti týkající se 
označování a evidence zvířat podle 
plemenářského zákona. 
Vyjmenované povinnosti osoba obhospodařující 
zemědělskou půdu zákonem stanoveny nemá. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
V tomto případě se nejedná o vloženou větu nebo 
větný člen. 
 
Akceptováno jinak. 
K dosažení lepší srozumitelnosti při zachování 
zamýšleného obsahu navrhujeme text ustanovení 
upravit takto: 
„(2) Náhrada podle odstavce 1 zahrnuje náhradu 
za  
b) očistu a dezinfekci 
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K čl. III – k zrušovacímu ustanovení: 
 Připomínáme předkladateli, že vyhláška č. 
373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování 
se živočišnými produkty, byla novelizována také vyhláškou 
č. 375/2006 Sb., což by se mělo ve zrušovacím 
ustanovení odrazit. 
 

1. dopravního prostředku sloužícího k přepravě 
uhynulých, ulovených nebo utracených volně 
žijících živočichů, 

2. místa nálezu kadáveru uhynulého volně žijícího 
živočicha, nebo 

3. zařízení pro uchovávání a odběr vzorků od 
uhynulých, ulovených nebo utracených volně 
žijících živočichů,“. 

 
Akceptováno.  
 

Ministerstvo zahraničních věcí 
 

K legislativnímu návrhu nemám z hlediska působnosti 
Ministerstva zahraničních věcí zásadní připomínky, 
nicméně si dovoluji upozornit na nesoulad mezi tvrzeními 
o dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet. 
V předkládací zprávě je totiž obsažena informace, že 
návrh zákona „nepředpokládá zvýšení nároků na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“, ale na str. 7 
důvodové zprávy, v bodu 1 písm. g) její obecné části, se 
uvádí, že návrh zákona „předpokládá hospodářské 
a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné 
rozpočty“ s tím, že nelze předem stanovit ani odhadnout 
dopady mimořádných veterinárních opatření ukládaných 
orgány veterinární správy a náklady krajů v případě 
zdolávání aktuálních nákazových situací. Tento nesoulad 
doporučuji odstranit tak, aby oba dokumenty shodně a 
adekvátně reflektovaly dopady navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

Akceptováno.  
 

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády ČR – ministr  
a předseda LRV  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – zmocněnec 
vlády pro lidská práva (KPL)  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – vedoucí 
Úřadu vlády  

Připomínka: 
Příloha předloženého materiálu „Srovnávací tabulka 
(kompatibilita s právem EU)“ není vyplněna. 

Akceptováno.  
Srovnávací tabulky byly doplněny. 
Viz též připomínka odboru kompatibility. 

Úřad vlády ČR – odbor 
kompatibility 

Stanovisko: 
Po stránce formální: 
Předkladatel částečně splnil formální náležitosti týkající se 
vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 
zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, 
a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 
o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Předkladatel nesplnil povinnost dle čl. 9 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády připojit k návrhu  
srovnávací tabulky ke všem níže uvedeným 
implementovaným předpisům Evropské unie (čl. 6a 
metodických pokynů). To se týká zejména níže uvedených 
nařízení. Dále je nutno mít na paměti, že některá 
ustanovení novelizovaná návrhem jsou již v současnosti 
vykazována jako implementační vůči směrnicím ve 
srovnávacích tabulkách. Je-li návrhem do těchto 
implementačních ustanovení zasahováno, je povinností 
předkladatele tyto tabulky aktualizovat a přiložit k návrhu 
(viz např. § 56a návrhu a směrnice 2002/99/ES a 
96/93/ES). 
 
Srovnávací tabulky je nutné doplnit. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akceptováno částečně. 
Byly doplněny srovnávací tabulky   
- 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), 

- směrnici 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. 

- nařízení Komise (EU) 2016/1396 ze dne 18. 
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K rozdílové tabulce: 
U § 32 odst. 4 až 6 je nutné doplnit čl. 59 odst. 1 nařízení 
o úředních kontrolách, který stanoví členským státům 
povinnost určit stanoviště hraniční kontroly, což 
zapracovává právě § 32 odst. 4. 
Uvedené je třeba upravit. 
 
Po stránce materiální: 
Předkladatel v předkládací zprávě uvádí, že hlavním cílem 
návrhu zákona je adaptace veterinárního zákona na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze 
dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit 

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, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a 
regulaci zavlékání či vysazování a šíření 
invazivních nepůvodních druhů. 

 
Srovnávací tabulky k 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, a k nařízení Evropského 
Parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. 
dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění, 
nebyly zpracovány a nebyly vloženy do databáze 
ISAP č. 2 a v současné době není plánováno 
srovnávací tabulky k těmto předpisům zpracovat.   
 
Akceptováno. 
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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/HS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 
92/438/EHS  (nařízení o úředních kontrolách), v platném 
znění (dále jen „nařízení 2017/625“ nebo „nařízení  
o úředních kontrolách“). 
 
Novela zákona reaguje na novou koncepci právní úpravy 
úředních kontrol v oblasti veterinární péče, kterou zavádí 
nařízení o úředních kontrolách. Základem změny je 
skutečnost, že nařízení o úředních kontrolách platí 
společně pro všechny úřední kontroly vykonávané 
kontrolními orgány v oblastech vymezených v čl. 1 odst. 2 
nařízení o úředních kontrolách. Dalším principem nové 
úpravy je převod úpravy doposud obsažené ve směrnicích 
do přímo použitelného předpisu Evropské unie - nařízení. 
 
Dále novela zákona nad rámec adaptace na nařízení  
o úředních kontrolách upravuje některé související otázky 
(například chov hmyzu, oznamovací povinnosti chovatelů 
psů, opatření ke zdolávání afrického moru prasat na 
Zlínsku, upravuje zákon o správních poplatcích, a další – 
viz předkládací zpráva). 
 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Návrh zákona má implementační vztah k: 
- nařízení o úředních kontrolách, 
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- 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, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, 
v platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel 
pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných 
spongiformních encefalopatií, v platném znění,  

- 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. 
 

Návrh zákona se v širších souvislostech dotýká například: 
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/2283 o nových potravinách, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001. 

 
Obecně: 
1. 
Nařízení o úředních kontrolách je předpisem EU, který na 
horizontální úrovni upravuje pravidla pro provádění kontrol 
v mnoha oblastech práva EU (viz čl. 1 nařízení o úředních 
kontrolách). Vezmeme-li v potaz rozsah působnosti tohoto 
nařízení, je zřejmé, že úpravy ve veterinárním zákoně, ani 
souběžně předkládané úpravy v novele zákona o 
krmivech, nepokryjí celý rozsah působnosti nařízení o 
úředních kontrolách. Požadujeme vyjasnit, jaké další 
legislativní návrhy předkladatel předloží, a v jakém 
časovém rámci, neboť úprava úředních kontrol zasahuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení o úředních kontrolách je promítnuto  
i v těchto dalších legislativních návrzích  
v kompetenci Ministerstva zemědělství, které jsou 
zpracovávány v souladu s Plánem legislativních 
prací pro zbývající část roku 2018 (schváleno 
usnesením vlády ze dne 7. února 2018 č. 91): 
- návrh zákona, kterým se mění zákon  

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
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např. i do oblasti potravin, GMO, přípravků na ochranu 
rostlin či chráněných označení původu. Navíc, jednotlivé 
dodatečné požadavky na úřední kontroly v sektorových 
oblastech (viz čl. 16 a násl. nařízení o úředních 
kontrolách) předpokládají další legislativní činnost 
Evropské komise – i z této skutečnosti vyplývá, že další 
pravidla budou následovat, a proto je potřebné, aby 
předkladatel vysvětlil své legislativní záměry tak, aby byl 
vnitrostátně pokryt celý rozsah působnosti evropské 
úpravy. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Předkladatel v textu zákona o nařízení o úředních 

předpisů, a o změně některých souvisejících 
zákonů – termín předložení do vlády prosinec 
2018,  

- návrh zákona, kterým se mění zákon  
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a po změně některých 
souvisejících zákonů – termín předložení do 
vlády prosinec 2018, 

- návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 
Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů – 
termín předložení do vlády prosinec 2018. 

 
Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými 
produkty, ve znění pozdějších předpisů, ani zákon 
č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu  
a zeměpisných označení a o změně zákona  
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 
předpisů, nejsou v kompetenci Ministerstva 
zemědělství. 
Pokrytí nařízení o úředních kontrolách v zákoně  
č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy a genetickými 
produkty, ve znění pozdějších předpisů, a v 
zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení 
původu a zeměpisných označení a o změně 
zákona o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, je uvedeno ve srovnávací 
tabulce k nařízení o úředních kontrolách, která 
bude k návrhu zákona doplněna. Věcní gestoři 
uvedených zákonů nepředpokládají v souvislosti 
s nařízením o úředních kontrolách novelu těchto 
zákonů. 
 
Vysvětleno. 
Generické označení nařízení je v návrhu novely 
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kontrolách pojednává jako o „předpisu Evropské unie o 
úředních kontrolách“. Uvedené generické označení není 
vhodné zejména v případech, kdy se v textu návrhu 
odkazuje na konkrétní článek uvedeného nařízení. 
V těchto případech by bylo vhodnější uvádět např. „čl. 137 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o 
úředních kontrolách“, či si zavést legislativní zkratku 
„nařízení o úředních kontrolách“ a uvádět příslušné články 
nařízení ve spojení s touto legislativní zkratkou. 
Reflektujeme nicméně, že v současném znění zákona v § 
1 je zavedena legislativní zkratka „předpis Evropské unie“ 
pro všechna přímo použitelná nařízení, tj. výše uvedený 
návrh by si vyžádal širší legislativní změny. Na druhou 
stranu ale jednoznačná legislativní technika (článek a 
konkrétní označení nařízení) již byla v zákoně použita v 
případě nařízení č. 178/2002 (viz § 48a odst. 1 zákona). 
 
K bodu 1 (pozn. pod čarou č. 1): 
 
Předkladatel stanoví výčet odkazů na směrnice, které se z 
poznámky pod čarou vypouští. Tuto změnu zdůvodňuje 
odkazem na čl. 146 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách, 
který s účinností od 14. prosince 2019 zrušuje 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. 
 
Předkladatel však vypouští i odkazy na směrnice, které 
v čl. 146 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách uvedeny 
nejsou a které nadále zůstávají v platnosti (směrnice Rady 
92/67/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/41/ES, směrnice Rady 92/60/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/33ES). 
 
Upozorňujeme, že pokud předkladatel z textu zákona 
vypouští odkazy na výše, dosud platné, směrnice EU, je 
nutné, aby se tyto odkazy objevily v jiných právních 

veterinárního zákona použito s ohledem na již 
v zákoně zavedenou legislativní techniku. 
(Jednoznačný odkaz v § 48a odst. 1 je výjimkou, 
která byla do zákona vložena poslaneckým 
návrhem v rámci projednání jedné z novel v PS 
ČR.) 
Rozsáhlejší a komplexní změnu legislativní 
techniky, pokud jde o odkazy na přímo použitelné 
předpisy EU, by bylo možné provést v rámci další 
změny veterinárního zákona, která se bude 
připravovat v návaznosti na nové nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 o 
nákazách zvířat a o změně a zrušení některých 
aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro 
zdraví zvířat“), které nabývá účinnosti 21. dubna 
2021. 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna o vysvětlení, že 
pokud jde o směrnici Rady 92/67/EHS, směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES, 
směrnici Rady 92/60/EHS a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/33ES, jedná se  
o směrnice změnové k základním směrnicím 
89/662/EHS a 90/425/EHS, které se nařízením  
o úředních kontrolách ruší. 
Pokud se z poznámky pod čarou vypouští základní 
směrnice, je třeba vypustit i směrnice, kterými byly 
změněny a které by správně měly být předpisem 
EU také zrušeny. 
(Legislativní postupy EU však nezahrnují výslovné 
rušení změnových předpisů. Pokud se ruší předpis 
základní, vychází se zřejmě z toho, že změnové 
předpisy se ruší „automaticky“ spolu se základním 
předpisem.) 
V každém případě jejich implementace již do 
budoucna nebude provedena veterinárním 
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předpisech, protože je nutné naplnit tzv. referenční odkaz. 
Z databáze ISAP vyplývá, že na uvedené směrnice 
odkazují některé implementační vyhlášky, například 
vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při 
obchodování se živočišnými produkty, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních 
kontrolách při obchodování se zvířaty, ve znění pozdějších 
předpisů, a další.  
 
V důvodové zprávě však není uvedeno, zda a v jakých 
právních předpisech je odkaz na uvedené směrnice 
uveden. V tomto smyslu je nutné důvodovou zprávu 
dopracovat. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámku pod čarou je též nutné podtrhnout a uvést ve 
výkaznictví dle Legislativních pravidel vlády. 
Poznámku pod čarou je nutné podtrhnout a uvést ve 
výkaznictví. 
 
K bodu 2 (pozn. pod čarou č. 2): 
 
Obdobně předkladatel vypouští odkazy na některá 
nařízení, která budou na základě čl. 146 odst. 1 nařízení o 
úředních kontrolách zrušeny. 
 
Rovněž tuto poznámku pod čarou je nutné podtrhnout 
a uvést ve výkaznictví. 

zákonem. 
Konkrétně k jednotlivým předpisům lze uvést: 
Směrnice 92/67/EHS jako změna směrnice 
89/662/EHS by měla být zrušena. 
Směrnice Rady 92/60/EHS jako změna směrnice 
90/425/EHS by měla být zrušena. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/41/ES, a směrnice Evropského parlamentu  
a Rady 2002/33/ES jsou kromě změny zrušované 
směrnice současně změnami směrnice Rady 
92/118/EHS a budou i nadále implementovány 
vyhláškou č. 379/2003 Sb., o veterinárních 
požadavcích na obchodování s živočišnými 
produkty, na které se nevztahují zvláštní právní 
předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich 
dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky  
č. 375/2006 Sb. 
 
Vyhlášky č. 372/2003 Sb. a č. 373/2003 Sb. budou 
v souladu s nařízením o úředních kontrolách  
a navazující novelou veterinárního zákona k 14. 
prosinci 2019 zrušeny – viz část třetí novely 
veterinárního zákona. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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K bodům 4 – 5 (§ 3 odst. 1 písm. p) a písm. cc): 
Předkladatel zrušuje definiční ustanovení s odůvodněním, 
že definice je již obsažena v přímo použitelném předpise 
EU: definice krmiv (v čl. 3 bod 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002) a definice zásilky (v 
čl. 3 bod 37 nařízení o úředních kontrolách). Definice 
ostatních pojmů zůstávají v zákoně nezměněny. Není 
vhodné vytrhávat definice jednotlivých pojmů ze zákona 
s odůvodněním jejich duplicity s přímo použitelnými 
předpisy EU. Namísto toho by bylo žádoucí u stávajících 
definic uvést odkaz na konkrétní článek nařízení nebo 
jinak provázat základní pojmy obsažené v návrhu s přímo 
použitelným předpisem EU.  
Uvedené definice pojmu je třeba vhodně upravit a 
odkázat na přímo použitelný předpis EU. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
K bodu 11 (§ 20 odst. 1): 
Předkladatel nahrazuje výraz „předpisy Evropské unie“ 
výrazem „předpisem Evropské unie o úředních kontrolách“ 
a v poznámce pod čarou odkazuje na čl. 18 nařízení o 
úředních kontrolách. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že odkaz na poznámku pod 
čarou odkazuje pouze na jeden článek, je vhodnější uvést 
tento článek přímo v textu, obdobně jak to je např. v bodě 
51 nebo 66. Ve smyslu výše uvedené připomínky v části 
Obecně upozorňujeme rovněž na problém zmíněný v bodě 
2. Vzhledem k tomu, že jde o implementaci unijního 
předpisu, je nutné též toto ustanovení podtrhnout a uvést 
ve výkaznictví. 
 
Ustanovení je nutné upravit ve smyslu uvedené 
připomínky. 
 

 
 
Akceptováno částečně. 
Pojem zásilka byl do návrhu novely doplněn 
s odkazem na definici v nařízení o úředních 
kontrolách. 
Definice krmiv v nařízení o úředních kontrolách 
však odkazuje na definici v nařízení EP a Rady 
(ES) č. 178/2002. Jedná se tedy o vymezení 
pojmu platné pro všechny předpisy EU v oblasti 
potravinového práva. Vzhledem k tomu, že 
implementační předpisy k tomuto nařízení definici 
krmiv neobsahují (včetně zákona o krmivech), 
nepovažujeme proto za vhodné ponechání této 
definice ve veterinárním zákoně.  
 
 
 
 
Akceptováno. 
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K bodu 18 (§ 22 odst. 1 písm. f), bodu 62 (§ 52 odst. 1), 
bodu 66 (§ 52 odst. 4), bodu 94 (§ 71 odst. 1 písm. r) a 
bodu 100 (§ 72 odst. 1 písm. m): 
Vzhledem k tomu, že jde o implementaci unijního 
předpisu, je nutné tato ustanovení podtrhnout a uvést ve 
výkaznictví. 
 
K bodu 19 (§ 22 odst. 1 písm. l): 
Předkladatel v novém písm. l) stanoví, že podnik, který 
zpracovává nebo uvádí na trh produkty z hmyzu určeného 
k lidské spotřebě, musí 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. 
 
Podle předkladatele má jít o implementační ustanovení 
k čl. 6 odst. 3 nařízení 852/2004, které stanoví, že pokud 
je to požadováno vnitrostátním právem členského státu 
(písm. a)), musí provozovatelé potravinářských podniků 
zajistit, aby byla zařízení po alespoň jedné návštěvě na 
místě schválena příslušným orgánem. 
Navrhovaná úprava je zmatečná, neboť neupravuje pouze 
„schválení“, ale i „schválení a registraci“ a „registraci“. 
Není zřejmé, zda „registrace“ spadá pod pojem 
„schválení“, nebo jde o jiný režim „schvalování“ nad rámec 
nařízení. Z důvodové zprávy vyplývá, že „registrace“ se 
týká podniku, pokud vyrábí produkty z hmyzu, který 
pochází výhradně z vlastního chovu, a prodává produkty z 
tohoto hmyzu pouze konečnému spotřebiteli, nicméně 
v bodě 1 se hovoří o registraci též. 
Přinejmenším v důvodové zprávě je třeba podrobněji 
vysvětlit, jaký je rozdíl mezi „schválením“ a 
„registrací“ a jaké mají tyto režimy návaznost na čl. 6 
odst. 3 nařízení 852/2004. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna takto: 
„Podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) 
veterinárního zákona jsou provozovatelé 
potravinářských podniků, jejichž činnost spadá do 
předmětu úpravy veterinárního zákona, povinni v 
souladu s předpisy Evropské unie požádat 
krajskou veterinární správu o schválení  
a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, 
závodu, popřípadě jiného zařízení. 
Veterinární zákon tedy rozlišuje pouhou 
„registraci“, resp. zapsání do seznamu ve smyslu 
§ 3 odst. 1 písm. f) zákona a „schválení a 
registraci“, kterým se rozumí schválení ve smyslu 
předpisů Evropské unie. 
Ustanovení čl. 6 odst. 2 nařízení EP a Rady (ES) 
č. 852/2004 stanoví, že všichni provozovatelé 
podléhají registrační povinnosti. 
Které subjekty navíc musí být příslušnými orgány 
schváleny, je stanoveno právě v čl. 6 odst. 3 
nařízení, které určuje, že zařízení musí být 
schválena, pokud tak stanoví nařízení EP a Rady 
(ES) č. 853/2004, nebo vnitrostátní právní 
předpisy. 
Jedním z případů, kdy vnitrostátní právní předpis 
ČR požaduje schválení zařízení nad rámec 
předpisů EU, je právě subjekt uvedený v § 22 
odst. 1 písm. l) bodu 1, tedy podnik, který 
zpracovává nebo uvádí na trh produkty z hmyzu 
určeného k lidské spotřebě, a to pokud tento 
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K bodu 30 (§ 28 odst. 3 včetně poznámky pod čarou č. 
17w): 
Předkladatel uvádí v důvodové zprávě, že kontroly 
obchodování se zvířaty nebo živočišnými produkty byly 
doposud upraveny směrnicemi 90/425/EHS a 89/662/EHS, 
které se zrušují s účinností od 14. prosince 2019 (viz čl. 
146 nařízení o úředních kontrolách) a aplikuje se přímo 
nařízení. Z tohoto důvodu se odst. 3 zrušuje. 
Je nutné, aby adresáti právního předpisu byli srozuměni 
s tím, že zvířata a živočišné produkty uvedené v odstavci 1 
podléhají veterinární kontrole, a kde lze pravidla 
prováděných kontrol nalézt. Za vhodné proto považujeme, 
aby odst. 3 nebyl zcela vypuštěn, ale upraven 
následujícím způsobem: „zvířata a živočišné produkty 
uvedené v odstavci 1 podléhají veterinární kontrole podle 
nařízení (podle předpisu Evropské unie) o úředních 
kontrolách.“. 
Ustanovení § 28 odst. 3 je nutné upravit ve znění 
uvedené připomínky. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podnik nevyrábí produkty z hmyzu výhradně z 
vlastního chovu, a neprodává produkty z tohoto 
hmyzu pouze konečnému spotřebiteli. 
Podnik popsaný v § 22 odst. 1 písm. l) bodu 2 
naproti tomu podléhá pouze registraci.“. 
 
Akceptováno 
Dosavadní ustanovení upravovala postupy v rámci 
kontroly zvířat a živočišných produktů 
pocházejících z jiných členských států, tzn. 
kontroly v místě původu a v místě určení. Po 
nabytí účinnosti nařízení o úředních kontrolách 
budou však všechny úřední kontroly prováděny 
v souladu s kapitolou II nařízení, přičemž obecná 
pravidla pro úřední kontroly jsou společně 
upravena v čl. 9 nařízení. Jak výslovně stanoví čl. 
9 odst. 6, provádějí se úřední kontroly bez ohledu 
na to, zda se jedná o zvířata nebo zboží 
vnitrostátní, nebo pocházející z jiného členského 
státu, nebo v případě dovozu z třetí země, nebo 
vývozu do třetí země. 

 
Stejně tak už nařízení neobsahuje zvláštní úpravu 
opatření, která mají orgány provádějící úřední 
kontrolu použít v případech zjištěného nesouladu 
kontrolovaného zboží s dotčenými právními 
předpisy. Nově krajské veterinární správy v těchto 
případech použijí obecné ustanovení čl. 138 
nařízení o úředních kontrolách. 
 
Návrh byl doplněn takto: 
„§ 29 zní: 

„§ 29 
 

 Úřední kontrolu obchodování se zvířaty a 
živočišnými produkty provádí krajská veterinární 
správa v souladu s čl. 9 předpisu Evropské unie o 
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K bodu 55 (§ 49 odst. 1 písm. b) 
K danému bodu předkladatel v poznámce pod čarou č. 34 
uvádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
999/2001. Toto nařízení však již bylo novelizováno, je tedy 
nutné název předpisu doplnit dovětkem „v platném znění“, 
což doporučujeme doplnit i do důvodové zprávy. Nově 
vložený text do § 49 odst. 1 písm. b) vychází z jedné 
z novelizací [konkrétně z nařízení Komise (EU) 
2016/1396 ze dne 18. srpna 2016]. Nadto požadujeme 
v důvodové zprávě vysvětlit, proč se postup k uznávání 
hospodářství se zanedbatelným a kontrolovaným rizikem 
klasické klusavky doplňuje do znění zákona až nyní, 
vzhledem k dřívějšímu datu přijetí novelizace nařízení. 
 
K bodu 58 (§ 49a) 
Do poznámky pod čarou č. 71 navrhujeme doplnit čl. 102 
nařízení, vzhledem k tomu, že postup orgánů členských 
států při poskytování správní pomoci vychází rovněž 
z tohoto článku. 
 
K bodu 62 (§ 52 odst. 1) 
Nahrazená slova v § 52 odst. 1 požadujeme podtrhnout, 
neboť daný text souvisí s nařízením. V důvodové zprávě 
dále požadujeme opravit číslo zrušovaného nařízení 
„854/2003“ na správné „854/2004“. 
 
K bodu 63 (§ 52 odst. 1 písm. c) 
V důvodové zprávě předkladatel uvádí, že nařízení dává 
v čl. 137 a 138 pouze demonstrativní výčet opatření, která 
mohou kontrolní orgány použít v případě podezření nebo 
zjištění nesouladu s právními předpisy v jejich kompetenci. 
Dále však neuvádí, kde v zákoně lze nalézt konkrétní 
výčet těchto opatření tehdy, kdy by se jednalo 

úředních kontrolách42). 
  

CELEX: 32017R0625“. 
 
Akceptováno částečně. 
Dovětek „v platném znění“ je uveden při prvním 
použití předpisu v poznámce pod čarou č. 1a. 
Důvodová zpráva byla doplněna takto: 
„Krajské veterinární správy od nabytí účinnosti 
nařízení Komise (EU) 2016/1396, tj. 8. září 2016 
postupovaly podle obecného kompetenčního 
ustanovení v § 49 odst. 1 písm. v) veterinárního 
zákona. 
Při nejbližší novele veterinárního zákona se vkládá 
toto konkrétní, speciální kompetenční ustanovení 
pro krajské veterinární správy.“. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Veterinární zákon upravuje tzv. zvláštní opatření v 
§ 53 odst. 1 veterinárního zákona a mimořádná 
veterinární opatření v § 54 a 55 veterinárního 
zákona. 
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o kompetence jdoucí nad rámec textace demonstrativního 
výčtu v nařízení (viz čl. 21 odst. 4 Metodických pokynů). 
Požadujeme vysvětlit. 
Tato připomínka je zásadní. 
K bodu 66 (§ 52 odst. 4) 
Nahrazená slova v § 52 odst. 4 požadujeme podtrhnout a 
vykázat v rozdílové tabulce, neboť daný text souvisí 
s nařízením. 
 
K bodu 67 (pozn. pod čarou č. 47)- poznámka u § 53 odst. 
1 písm. b) a d) 
Navrhujeme upravit konec poznámky pod čarou namísto 
"směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 
Komise (ES) č. 608/2004, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“ nahradit textem 
"směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 
Komise (ES) č. 608/2004, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“. 
 
K důvodové zprávě: 
Důvodová zpráva v písm. e) uvádí výčet předpisů EU, 
s nimiž je navrhovaná novela veterinárního zákona 
slučitelná, nicméně neuvádí, ke kterým předpisům má 
implementační vztah a s kterými souvisí toliko v širších 
souvislostech. 
Je nutné důvodovou zprávu upravit a vyznačit, ke 
kterým předpisům EU má novela zákona 
implementační vztah a s kterými souvisí toliko 
v širších souvislostech. 
 
Závěr: 
Po zapracování výše uvedených připomínek bude 
návrh zákona s právem EU slučitelný. 
 
 

 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo s vypořádáním zásadních 
připomínek souhlasí.  
 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  
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Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Komora veterinárních lékařů 
České republiky 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských  
a podnikatelských svazů ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Připomínka k Čl. I bodu 81, nově navrhované znění  
§ 55a 
V důvodové zprávě je uvedeno, že se dané změny 
veterinárního zákona nedotknou státního rozpočtu ani 
jiných veřejných rozpočtů, z uvedeného znění § 55a však 
vyplývají pro kraj nové výdaje na řešení mimořádných 
veterinárních opatření. SMS ČR proto navrhuje doplnit 
odst. 2 z původního znění: „Pro náhradu nákladů a ztrát 
vzniklých kraji v souvislosti se zabezpečováním 
mimořádných veterinárních opatření platí obdobně § 67 
odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 odst. 1 a 2.“ Takto: „Pro 
náhradu nákladů a ztrát vzniklých kraji v souvislosti se 
zabezpečováním mimořádných veterinárních opatření platí 
obdobně § 67 odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 odst. 1 a 2 a 
dále jiné účelově vynaložené náklady a ztráty vzniklé 
kraji v souvislosti se zajištěním mimořádných 
veterinárních opatření.  
Dále není zcela zřejmý rozsah, v jakém by se měl kraj 
podílet na řešení mimořádných veterinárních opatření, 
proto navrhujeme specifikovat, do jaké míry se na těchto 

Neakceptováno – vysvětleno.  
V souvislosti s navrhovaným doplněním § 55a do 
veterinárního zákona vzniknou krajům určité 
výdaje. Pro náhradu těchto výdajů a ztrát vzniklých 
kraji v souvislosti se zabezpečováním 
mimořádných veterinárních opatření však podle 
navrženého ustanovení § 55a odst. 2 platí 
obdobně § 67 odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 odst. 1 a 
2. 
 
Podle ustanovení § 67 odst. 2 písm. e) náhrada 
nákladů a ztrát zahrnuje náhradu za dodržování 
opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru 
a dalších pásmech s omezením.   
Tato náhrada se podle § 68 odst. 1 poskytuje ve 
výši prokázaných účelně vynaložených nákladů a 
způsobených ztrát.  
 
Navržené ustanovení § 55a vychází z praxe, kdy 
na základě mimořádných veterinárních opatření 
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opatřeních bude kraj podílet. 
 
 Tato připomínka je zásadní.  
 

vznikly náklady Zlínskému kraji v souvislosti 
s výskytem afrického moru prasat např. při stavbě 
elektrických ohradníků a při jejich údržbě. 
V souvislosti s udržováním elektrických ohradníků 
tak byly hrazeny např. náklady na sečení trávy pod 
a kolem ohradníků.  
Navržená novela veterinárního zákona nemá 
dopad na rozpočty krajů, ale pouze na základě 
požadavků praxe legislativně upřesňuje nárok 
krajů na náhradu nákladů a ztrát v souvislosti 
s mimořádnými veterinárními opatřeními.    
 
Připomínkové místo na připomínce netrvá. 
 

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu osobních 
údajů 

Obecně 
Dne 23. března 2018 se konalo jednání mezi 
předkladatelem a ÚOOÚ, z něhož byla vydána tisková 
zpráva. Vzhledem k tomu, že v § 3 odst. 1 veterinárního 
zákona se nově definují pojmy včelařství, podle názoru 
ÚOOÚ se tím aktualisuje problém nevhodné právní úpravy 
zpracování osobních údajů včelařů: § 3a odst. 2 písm. c) 
zákona č. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, a § 51 odst. 2 
písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a 
o změně některých souvisejících zákonů. ÚOOÚ 
připomíná východiska formulovaná na společném jednání, 
že je nezbytné obrátit informační tok: profesionální uživatel 
nemá informovat včelaře evidované v LPIS, nýbrž má 
informaci o chystané aplikaci přípravků uvedených v 
odstavci 1 zveřejnit v LPIS, aby se tomu včelař mohl 
přizpůsobit. 
 
K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
1. Část h) obecné části důvodové zprávy nebo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve 
vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen 
„DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je 
zásadní. 
 
Odůvodnění: 
Po nabytí účinnosti GDPR musí mít DPIA novou kvalitu. V 
souvislosti s článkem 35 odst. 10 GDPR je nezbytné se 
zabývat i způsoby využití nových nástrojů ochrany 
osobních údajů jako jsou pověřenci, kodexy chování apod. 
K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k 
ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: 
Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova 
zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud 
ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický 
účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost 
zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování 
zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování 
osobních údajů. 
Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující 
zpracování osobních údajů. Konstatování: „Nebyly 
identifikovány žádné dopady navrhované právní úpravy v 
uvedené oblasti,“ neodpovídá realitě, neboť zpracování 
osobních údajů prohlížitelů včelstev se mění. V takovém 
případě je proto třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny 
(rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný 
parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, 
rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových 
položek). 
Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se 
slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR 
a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně 
používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z 
těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná 
regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti 
nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení 
takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na 

Část h) obecné části důvodové zprávy byla 
upravena takto: 
„Podle stávající právní úpravy vysoká škola 
uskutečňující příslušná školení podle veterinárního 
zákona proškoleným osobám a prohlížitelům 
včelstev vydává, pozastavuje a odnímá osvědčení, 
vede seznam těchto osob a předává jej Ústřední 
veterinární správě Státní veterinární správy. 
Navrhovaná právní úprava předpokládá, že 
vysoká škola bude ještě vydávat průkazy 
proškolené osoby a prohlížitele včelstev. Cílem 
tohoto rozšíření kompetence vysoké školy bylo 
především zpřesnit podmínky prokazování 
proškolených osob nebo prohlížitelů včelstev 
v kontrolní praxi. 
Průkaz proškolené osoby bude pro proškolenou 
osobu nebo prohlížitele včelstev také 
z praktického hlediska vhodnější při prokazování 
než osvědčení. 
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soukromí se uvede jednak obecně používané označení 
dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo 
popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo 
zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně 
zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, 
vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či 
má být dosahováno synergického efektu. 
Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje 
nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného 
přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se 
vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být 
zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako 
obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k 
možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost 
vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, 
rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry 
specifické pro upravované zpracování osobních údajů. 
Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu 
osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle 
GDPR. 
Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé 
projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i 
pokud navrhované řešení zachovává již právně existující 
zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu 
osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve 
zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky 
pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se 
popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, 
zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle GDPR 
a zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba 
převzít. 
 
K jednotlivým ustanovením 
2. Za článek II se vkládá článek IIa, který zní: „V § 3a odst. 
2 písm. c) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, se za 
slova „evidovaných zvířat28)“ vkládají slova „s výjimkou 
včel“.“ Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Předkladatel s návrhem souhlasí. 
Bude však upraveno v rámci novely zákona o 
rostlinolékařské péči, která se v současné době 
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Odůvodnění: 
ÚOOÚ navrhuje návrat před článek V bod 3 novely č. 
299/2017 Sb., který zrušil výjimku pro včely. Důvodem je 
ochrana majetku včelařů před krádeží, jak bylo shodně 
konstatováno na společném jednání předkladatele a 
ÚOOÚ. 
Za článek IIa se vkládá článek IIb, který zní: „V § 51 odst. 
2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o 
změně některých souvisejících zákonů, písmeno a) zní: 
„a) zveřejnit v evidenci využití půdy informace o chystané 
aplikaci přípravků uvedených v odstavci 1, a to minimálně 
48 hodin před aplikací,“.“ Tato připomínka je zásadní. 
 
Jak je uvedeno v části Obecně, je třeba obrátit směr 
informačního toku, místo methody push (od  
profesionálního uživatele přímo ke včelaři) je třeba použít 
methodu pull (včelař si zjistí sám informace v evidenci 
využití půdy). 

připravuje k rozeslání do meziresortního 
připomínkového řízení. 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Předkladatel s návrhem souhlasí. 
Bude však upraveno v rámci novely zákona o 
rostlinolékařské péči, která se v současné době 
připravuje k rozeslání do meziresortního 
připomínkového řízení. 
 
Připomínkové místo s vypořádáním zásadních 
připomínek souhlasí.  
 

Veřejný ochránce práv 
 

Bez připomínek. 
 
Zásadní připomínka uplatněná k novele zákona na 
ochranu zvířat proti týrání:   
K bodu 26 [§ 13 odst. 6 písm. e) a f)] 

Oceňuji, že návrh novely řeší časovou souslednost 
aktů vydávaných stavebními úřady pro stavby určené 
k chovu a v návaznosti na ně až samotné povolení 
chovu zvířete. V ustanovení § 13 odst. 6 písm. e) 
zákona se nově stanovuje povinnost přiložit k žádosti 
o povolení chovu zvířete vyžadujícího zvláštní péči 
kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí 
pro stavbu pro chov zvířat vydané stavebním úřadem. 
Po novele stavebního zákona však většina staveb 
kolaudaci nevyžaduje. Navrhuji proto v souladu s tím 
formulaci upravit.  
§ 13 odst. 11 nově zavádí, že požadavky týkající se 
péče, požadavky na prostory a vybavení pro chov 
vybraných druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči 

 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Bylo doplněno ustanovení § 56 odst. 1 
veterinárního zákona.  
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stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem. 
Bude to tedy vyhláška v gesci ministerstva, která 
závazně stanoví některé podrobnější požadavky 
na stavby pro chov zvířat. Dostatečně však není 
upravena otázka posouzení a kontroly takto 
stanovených požadavků. Domnívám se, že příslušné 
úřady, primárně krajské veterinární správy, by měly mít 
možnost (povinnost) závazně se vyjádřit ke splnění 
nových povinností a požadavků ještě před vydáním 
aktu stavebního úřadu, tedy v rámci územního 
a stavebního řízení, popřípadě před vydáním 
rozhodnutí o dodatečném povolení nebo odstranění 
stavby. V opačném případě by byl dohled 
nad splněním specifických požadavků na stavby 
pro chov zvířat nedostatečný. Navrhuji, aby krajská 
veterinární správa měla v takových řízeních postavení 
dotčeného orgánu a vyjadřovala se prostřednictvím 
závazného stanoviska. Inspiraci pro můj návrh lze 
hledat napříč jinými právními předpisy z oblasti 
životního prostředí. Například v zákoně o ochraně 
veřejného zdraví (např. § 77 odst. 1) či v zákoně 
o ochraně ovzduší (např. § 11 odst. 2). 

 
Kancelář prezidenta ČR 
 

Bez připomínek.  

Kancelář Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 

Bez připomínek.  

Kancelář Senátu Parlamentu 
ČR 

Bez připomínek.  

Středočeský kraj 
 

Bez připomínek.  

Jihočeský kraj  
 

Bez připomínek.  
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Plzeňský kraj 
 

Zásadní připomínka: 
K bodu 81  
Doporučujeme nově vkládaný § 55a upravit tak, aby bylo 
jednoznačně stanoveno, v jakém rozsahu a za jakých 
podmínek může být krajům stanovena povinnost realizovat 
(zabezpečovat) mimořádná veterinární opatření. 
 
Odůvodnění: 
Dle našeho názoru nemůže být nově vkládaný § 55a  
koncipovaný takto všeobecně, kdy je Státní veterinární 
správě dána možnost uložit krajům povinnost realizovat 
(zabezpečovat) veterinární opatření bez jakéhokoliv 
omezení. V návrhu tohoto ustanovení by mělo být 
uvedeno, že Státní veterinární správa při stanovení 
způsobu a rozsahu těchto opatření, smí stanovovat podíl 
kraje pouze v nezbytně nutném rozsahu a možnost 
zainteresovat jej do řešení daných opatření by neměla 
vybočovat z jeho možností určitá opatření splnit, tzn., že 
s předmětem činnosti, který se po něm chce zabezpečit 
má zkušenost a hlavně ji má ve své náplni. Například 
opatření týkající se komunikací, které má kraj ve své 
správě a disponuje ve své režii týmem lidí na správě a 
údržbě silnic. Nelze však ukládat zabezpečit opatření, na 
jehož splnění nemá kraj jednak hmotné prostředky a také 
personální. Kraj by v některých případech při obstarání 
těchto prostředků musel postupovat dle zákona o 
veřejných zakázkách. Těžko by tedy mohl plnit lhůty pro 
realizaci opatření a neporušovat zákon o veřejných 
zakázkách.   

 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Navržená novela veterinárního zákona pouze na 
základě praxe (výskyt afrického moru prasat) 
legislativně upřesňuje podíl kraje na 
zabezpečování mimořádných veterinárních 
opatření a současně upravuje nárok krajů na 
náhradu nákladů a ztrát v souvislosti 
s mimořádnými veterinárními opatřeními.  
Při legislativní úpravě předkladatel vycházel 
z ustanovení § 46 písm. e), které se v praxi 
osvědčilo. Podle tohoto ustanovení se obec podílí 
na svém území, které zasahuje do ochranného 
pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s 
omezením, na zabezpečování mimořádných 
veterinárních opatření nařízených Státní 
veterinární správou, a to způsobem a v rozsahu 
stanovenými těmito opatřeními.  
Způsob a rozsah podílu kraje na mimořádných 
veterinárních opatřeních bude stanoven v těchto 
opatřeních. Může se jednat např. o stavbu 
elektrických ohradníků a jejich údržbu jako ve 
Zlínském kraji v souvislosti s výskytem afrického 
moru prasat.   
 
Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Karlovarský kraj   
 

Bez připomínek.  

Ústecký kraj  
 

Bez připomínek.  

Liberecký kraj 
 

Bez připomínek.  

Královéhradecký kraj  
 

Bez připomínek.  
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Pardubický kraj 
 

Bez připomínek.  

Kraj Vysočina 
 

Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu zákona 
1. Připomínka k Čl. I bodu 81:  
Navrhujeme vypustit § 55a návrhu zákona. 
Zdůvodnění: zařazení tohoto ustanovení do zákona je 

nesystémové. Není zřejmý rozsah, v jakém se kraj má 
podílet na realizaci mimořádných opatření, ani není 
stanoven mechanismus, kterým se rozsah stanoví. 
Pouhý odkaz na budoucí rozhodnutí v kombinaci s 
výčtem mimořádných veterinárních opatření dle § 54 a 
§ 55 je nedostačující a nejasný, pokud má navíc 
zakládat nové povinnosti a nepochybně i nezbytné 
výdaje z rozpočtu kraje, byť s možností určité náhrady.  

Důvodová zpráva uvádí, že návrh zákona 
nepředpokládá zvýšení nároků na státní rozpočet a 
ostatní veřejné rozpočty. Kraj nemá odborné ani 
personální kapacity na faktickou realizaci opatření (z 
odst. 2 navrhovaného ustanovení vyplývá, že o finanční 
podíl na realizaci opatření se nejedná). V návrhu není 
respektována obecná hierarchie řešení mimořádných 
událostí/krizových situací – obec/obec s obecním 
úřadem s rozšířenou působností/kraj. Případné 
administrativní – správně právní úkony vykonává kraj v 
přenesené působnosti podle jiných právních předpisů. 
Nelze považovat za správné, aby se kraj podílel na 
realizaci opatření, jejichž obsah a rozsah nemůže nijak 
ovlivnit. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Navržená novela veterinárního zákona pouze na 
základě praxe (výskyt afrického moru prasat) 
legislativně upřesňuje podíl kraje na 
zabezpečování mimořádných veterinárních 
opatření a současně upravuje nárok krajů na 
náhradu nákladů a ztrát v souvislosti 
s mimořádnými veterinárními opatřeními.  
Při legislativní úpravě předkladatel vycházel 
z ustanovení § 46 písm. e), které se v praxi 
osvědčilo. Podle tohoto ustanovení se obec podílí  
na svém území, které zasahuje do ochranného 
pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s 
omezením, na zabezpečování mimořádných 
veterinárních opatření nařízených Státní 
veterinární správou, a to způsobem a v rozsahu 
stanovenými těmito opatřeními.  
Způsob a rozsah podílu kraje na mimořádných 
veterinárních opatřeních bude stanoven v těchto 
opatřeních. Může se jednat např. o stavbu 
elektrických ohradníků a jejich údržbu jako ve 
Zlínském kraji v souvislosti s výskytem afrického 
moru prasat.   
Připomínkové místo na připomínce netrvá. 

Jihomoravský kraj   
 

Připomínka: 
V § 55a odst. 1 je stanovena nová kompetence kraje, 
pro kterou § 77b výslovně stanoví, že jde o výkon 
přenesené působnosti. Obdobnou působnost má i obec 
v § 46 písm. e). Rozdíl je ale v tom, že zatímco obec je v 
§ 43 uvedena jako jeden z orgánů vykonávajících státní 
správu, tak kraj tam uveden není. 

 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Navržená novela veterinárního zákona pouze na 
základě praxe (výskyt afrického moru prasat) 
legislativně upřesňuje podíl kraje na 
zabezpečování mimořádných veterinárních 
opatření a současně upravuje nárok krajů na 
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 náhradu nákladů a ztrát v souvislosti 
s mimořádnými veterinárními opatřeními.  
Při legislativní úpravě předkladatel vycházel 
z ustanovení § 46 písm. e), které se v praxi 
osvědčilo, podle kterého se obec podílí na svém 
území, které zasahuje do ochranného pásma, 
pásma dozoru, popřípadě dalšího pásma s 
omezením, na zabezpečování mimořádných 
veterinárních opatření nařízených Státní 
veterinární správou, a to způsobem a v rozsahu 
stanovenými těmito opatřeními.  
Způsob a rozsah podílu kraje na mimořádných 
veterinárních opatřeních bude stanoven v těchto 
opatřeních. Může se jednat např. o stavbu 
elektrických ohradníků a jejich údržbu jako ve 
Zlínském kraji v souvislosti s výskytem afrického 
moru prasat.   
Kraj podle ustanovení § 43 není orgánem státní 
správy ve věcech veterinární péče, neboť státní 
správu v těchto věcech jako např. obec 
nevykonává. Obec je na rozdíl od kraje zařazena 
mezi orgány státní správy ve věcech veterinární 
péče neboť např.   
- schvaluje místa, na nichž lze konat trhy určené k 

prodeji zvířat a živočišných produktů (tržnice a 
tržiště) a po určení veterinárních podmínek 
místa, na nichž lze konat svody zvířat, a povoluje 
konání těchto trhů a svodů,  

- vydává na návrh krajské veterinární správy 
nařízení obce o nařízení mimořádných 
veterinárních opatření, ukončuje mimořádná 
veterinární opatření a dozírá na jejich plnění. 

Doplnění § 77b bude zrušeno. 
 
 

Olomoucký kraj 
 

Bez připomínek.  
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Moravskoslezský kraj   
 

Připomínky: 
K čl. I bodu 81  
Připomínka se vztahuje k zamýšlenému ustanovení § 55a, 
které zní: 
„(1) Kraj se podílí na svém území, které zasahuje do 
ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě dalšího 
pásma s omezením, na zabezpečování mimořádných 
veterinárních opatření nařízených Státní veterinární 
správou, a to způsobem a v rozsahu stanovenými těmito 
opatřeními. 
(2) Pro náhradu nákladů a ztrát vzniklých kraji v souvislosti 
se zabezpečováním mimořádných veterinárních opatření 
platí obdobně § 67 odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 odst. 1 a 
2.“. 
 
Ve smyslu doplňovaného ustanovení § 77b má jít o výkon 
přenesené působnosti. Podle těchto ustanovení se má 
krajský úřad podílet na zabezpečování mimořádných 
veterinárních opatření nařízených Státní veterinární 
správou. Má se mu pak poskytnout náhrada podle 
ustanovení platných pro chovatele či zemědělce. 
 
Blíže k tomu není nic uvedeno, např. jak by taková 
opatření měl krajský úřad zabezpečovat. V důvodové 
zprávě se uvádí, že jde o ustanovení doplňované na 
základě údajných potřeb krajů, které se podílely na dosud 
nařízených veterinárních opatřeních. Toto není příklad 
našeho kraje, a pokud je nám známo, jiné kraje poskytly 
veterinární správě spolupráci dobrovolně a vystačily si 
s dosavadními předpisy (v rámci řešení krizových situací 
nebo v rámci své samostatné působnosti). Nyní má však 
být zavedeno toto jako povinnost, aniž jsou dořešeny 
personální dopady na činnost krajů, včetně takto 
souvisejících finančních nákladů. 
 
Veterinární správa má svou organizační strukturu a není 
podřazena pod krajské úřady, jak je tomu například 

 
Neakceptováno – vysvětleno.  
V souvislosti s navrhovaným doplněním § 55a do 
veterinárního zákona vzniknou krajům určité 
výdaje. Pro náhradu těchto výdajů a ztrát vzniklých 
kraji v souvislosti se zabezpečováním 
mimořádných veterinárních opatření však podle 
navrženého ustanovení § 55a odst. 2 platí 
obdobně § 67 odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 odst. 1  
a 2. 
 
Podle ustanovení § 67 odst. 2 písm. e) náhrada 
nákladů a ztrát zahrnuje náhradu za dodržování 
opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru 
a dalších pásmech s omezením.   
Tato náhrada se podle § 68 odst. 1 poskytuje ve 
výši prokázaných účelně vynaložených nákladů a 
způsobených ztrát.  
 
Navržené ustanovení § 55a vychází z praxe, kdy 
na základě mimořádných veterinárních opatření 
vznikly náklady Zlínskému kraji v souvislosti 
s výskytem afrického moru prasat např. při stavbě 
elektrických ohradníků a při jejich údržbě. 
V souvislosti s udržováním elektrických ohradníků 
tak byly hrazeny např. náklady na sečení trávy pod 
a kolem ohradníků.  
Navržená novela veterinárního zákona nemá 
dopad na rozpočty krajů, ale pouze na základě 
požadavků praxe legislativně upřesňuje nárok 
krajů na náhradu nákladů a ztrát v souvislosti 
s mimořádnými veterinárními opatřeními.    
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u orgánů státní správy lesů a mnoha jiných orgánů. Na 
krajské úrovni existují krajské veterinární správy, které 
působí nezávisle na krajských úřadech. Ono navrhované 
nové ustanovení toto rozdělení působnosti narušuje. 
 
Také je třeba podotknout, že nařizovaná opatření směřují 
v drtivé většině přímo vůči chovatelům či zemědělcům a 
není vůbec zřejmé, jaké povinnosti konkrétně by měl kraj 
plnit, a to dokonce v přenesené působnosti jako výkon 
státní moci. Taková konstrukce oprávnění správního 
orgánu vůči dotčeným osobám může být dokonce 
shledána protiústavní. 
 
Také náhrada vynaložených nákladů by měla být 
konstruována v rámci zvýšeného příspěvku na výkon 
státní správy, když jde o přenesenou působnost, nikoli 
jako obdoba náhrady škody zemědělcům. 
 
Pokud je tedy třeba zajistit výkon státní správy na krajské 
úrovni v souvislosti s nařizovanými opatřeními, musí si 
veterinární správa vystačit s vlastními zdroji, finančními i 
personálními. Bez dořešení všech uvedených souvislostí 
nelze efektivně předpokládat zapojení úředníků krajského 
úřadu do faktické realizace nařízeného opatření. 
 
Pro úplnost je vhodné dodat, že krajské úřady se 
s veterinární problematikou setkávají pouze jako odvolací 
orgány proti rozhodnutím obcí v této oblasti. Odborné 
znalosti krajských úřadů v této oblasti jsou takto 
limitované. Ostatně veterinární zákon krajské úřady jako 
příslušné orgány v této oblasti státní správy ani nezná, 
dokonce ani ne jako odvolací orgány a kompetence 
rozhodovat o odvoláních proti rozhodnutí obcí se dovozuje 
ze správního řádu. Kdyby § 77b byl doplněn, jak je 
navrhováno, v tomto nyní popsaném smyslu, bylo by to 
žádoucí. Není však vhodné ustanovení § 55a, které má 
nařizovat krajským úřadům zabezpečovat věci, jako jsou 
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omezení nebo zákaz pastvy dobytka, jeho krmení, 
omezení sklizně, nařízení očkování zvířat, vymezení či 
střežení ohnisek nákazy atd.  
 
Argument, že podobnou kompetenci již mají obce, 
neznamená, že je vhodné a žádoucí vyžadovat ji také po 
krajích. Na krajské úrovni veterinární správa své vlastní 
orgány má, jak již bylo uvedeno. 
 
Celkově lze v rámci této připomínky konstatovat, že není 
pravda, co je tvrzeno v předkládací zprávě, že materiál 
nemá dopady do veřejných rozpočtů, neboť do krajských 
rozpočtů bude mít dopady velké, nyní stěží přesně 
odhadnutelné. 
 

Zlínský kraj 
 

Zásadní připomínka: 
(K návrhu zákona, čl. I., odst. 81) V navrhovaném znění 
nového § 55a odst. 2 navrhujeme nahradit v textu 
výraz „obdobně“ výrazem „přiměřeně“.  
Dále v § 55a odst. 2 navrhujeme doplnit novou větu ve 
znění: „Kraj má právo na úhradu veškerých účelně 
vynaložených nákladů a ztrát vzniklých kraji 
v souvislosti se zabezpečováním mimořádných 
veterinárních opatření.“ 
 
Odůvodnění: Náhrada nákladů a ztrát vzniklých kraji 
v souvislosti se zabezpečováním mimořádných 
veterinárních opatření by měla zahrnovat i náhradu výdajů 
a ztrát za opatření, která přímo konkretizována v nařízení 
orgánu veterinární správy nebudou obsažena, ale v době 
platnosti nařízení byla jejich realizace mezi krajem a 
orgánem veterinární správy dohodnuta (např. nákup a 
rozmístění odchytových klecí pro černou zvěř při zdolávání 
nákazy afrického moru prasat/AMP). 
 
 

 
Neakceptováno – vysvětleno.  
Navržená novela veterinárního zákona pouze na 
základě praxe (výskyt afrického moru prasat) 
legislativně upřesňuje podíl kraje na 
zabezpečování mimořádných veterinárních 
opatření a současně upravuje nárok krajů na 
náhradu nákladů a ztrát v souvislosti 
s mimořádnými veterinárními opatřeními.  
 
V souvislosti s navrhovaným doplněním § 55a do 
veterinárního zákona vzniknou krajům určité 
výdaje. Pro náhradu těchto výdajů a ztrát vzniklých 
kraji v souvislosti se zabezpečováním 
mimořádných veterinárních opatření však podle 
navrženého ustanovení § 55a odst. 2 platí 
obdobně § 67 odst. 2, § 68 odst. 1 a § 70 odst. 1 a 
2. 
Ve smyslu Legislativních pravidel vlády je třeba 
slovo „obdobně“ vykládat tak, že se příslušná 
ustanovení upravující náhradu nákladů a ztrát 
vztahují v plném rozsahu.  
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Slovo „přiměřeně“ lze podle Legislativních pravidel 
vlády použít zcela výjimečně, neboť vyjadřuje 
volnější vztah.  
Ve veterinárním zákoně je nutné pro vyplácení 
náhrad a ztrát zcela jasně vymezit pravidla, která 
nelze volně vykládat.  
 
Podle ustanovení § 67 odst. 2 písm. e) náhrada 
nákladů a ztrát zahrnuje náhradu za dodržování 
opatření v ochranných pásmech, pásmech dozoru 
a dalších pásmech s omezením.   
Tato náhrada se podle § 68 odst. 1 poskytuje ve 
výši prokázaných účelně vynaložených nákladů a 
způsobených ztrát.  
 
Navržené ustanovení § 55a vychází z praxe, kdy 
na základě mimořádných veterinárních opatření 
vznikly náklady Zlínskému kraji v souvislosti 
s výskytem afrického moru prasat např. při stavbě 
elektrických ohradníků a při jejich údržbě. 
V souvislosti s udržováním elektrických ohradníků 
tak byly hrazeny náklady např. na sečení trávy 
kolem ohradníků.  
Hrazení dalších opatření, která nejsou součástí 
mimořádných veterinárních opatření a která byla 
pouze dohodnuta, není podle veterinárního 
zákona možné.  
Úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů a 
ztrát vzniklých kraji při opatřeních učiněných na 
základě dohody mimo mimořádné veterinární 
opatření nelze řešit podle veterinárního zákona.  
 
Připomínkové místo vysvětlení akceptuje a na 
připomínce netrvá.  

Magistrát hl. m. Prahy 
 

Připomínky: 
K bodu 8 - § 4 odst. 5 
V písmeni c) slovo „zvláštní“ nahradit slovem „jiný“, 

 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Novela veterinárního zákona používá termín 
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v písmeni e) slovo „zvláštních“ nahradit slovem „jiných“ (čl. 
45 odst. 4 a 5 Legislativních pravidel vlády). 
 
K bodu 13 - § 21 odst. 10 
 Za text „§ 21 odst. 10“ vložit slova „větě druhé“. 
 
K bodu 36 - § 32 odst. 1 
Za text „§ 32 odst. 1“ vložit slova „větě první“. 
 
 
 
K bodu 37 - § 32 odst. 3 
Za text „§ 32 odst. 3“ vložit slova „větě první“. 
 
 
K bodu 50 - § 44 odst. 3 
Za text „§ 44 odst. 3“ vložit slova „větě druhé“. 
 
 
K bodu 74 - § 53 odst. 10 
Za text „§ 53 odst. 10“ vložit slova „větě první“. 
 
 
K bodu 89 - § 68 odst. 2 
Za text „§ 68 odst. 2“ vložit slova „úvodní části 
ustanovení“. 
 
K bodu 90 (§ 70 odst. 1) 
Za text „§ 70 odst. 1“ vložit slova „větě první“. 
 

„zvláštní právní předpis“ v souladu se zněním 
ostatních ustanovení veterinárního zákona.      
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Není třeba upřesňovat, neboť slovo „písemně“ je 
v odstavci pouze jedno.  
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Není třeba upřesňovat, neboť slova „za náklad“ 
jsou v odstavci pouze jednou.   
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Není třeba upřesňovat, neboť rušená slova jsou 
v odstavci pouze jednou. 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Není třeba upřesňovat, neboť nahrazované slovo 
je v odstavci pouze jednou. 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Není třeba upřesňovat, neboť nahrazovaná slova 
jsou v odstavci pouze jednou. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Neakceptováno – vysvětleno. 
Není třeba upřesňovat, neboť slovo „chovatele“ je 
v odstavci pouze jednou. 

 
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák 
                    Mgr. Alena Jáklová  
V Praze dne 21. listopadu 2018 
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	VIII.
	Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:
	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
	Ministerstvo pro místní rozvoj
	Ministerstvo zahraničních věcí

	1. Část h) obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné přepracovat. Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění:
	Po nabytí účinnosti GDPR musí mít DPIA novou kvalitu. V souvislosti s článkem 35 odst. 10 GDPR je nezbytné se zabývat i způsoby využití nových nástrojů ochrany osobních údajů jako jsou pověřenci, kodexy chování apod.
	K zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů slouží tento postup: Nejprve je nutno explicitně konstatovat, zda osnova zakládá nějaké nové zpracování osobních údajů; pokud ano, je třeba uvést jeho základní parametry: specifický účel, kategorie zpracovávaných osobních údajů, veřejnost zpracování, jeho částí nebo výstupů ze zpracování zakládaného navrhovanou regulací a lhůty pro uchování osobních údajů.
	Stejný postup se použije, pokud je měněno již existující zpracování osobních údajů. Konstatování: „Nebyly identifikovány žádné dopady navrhované právní úpravy v uvedené oblasti,“ neodpovídá realitě, neboť zpracování osobních údajů prohlížitelů včelstev se mění. V takovém případě je proto třeba jednoznačně vyjádřit povahu změny (rozšíření × zmenšení zpracování, uvést klíčový měněný parametr (např. délka lhůty uchování osobních údajů, rozšíření počtu nebo rozsahu jednotlivých údajů/údajových položek).
	Co se týká rozsahu oprávnění subjektu údajů, uvede se slovní vyjádření obsahu dotčených oprávnění podle GDPR a popíše, pokud možno i vyhodnotí za použití běžně používaných kvalifikačních kritérií, zásah do každého z těchto oprávnění. Poté se vyhodnotí, zda navrhovaná regulace představuje zvláštní úpravu některé povinnosti nebo oprávnění subjektu údajů a kvalifikační hodnocení takové změny, pokud to lze. V popisu jiných dopadů na soukromí se uvede jednak obecně používané označení dotčeného aspektu soukromí, tak výstižné označení nebo popis zásahu. Pokud se předpokládá nebo dokonce přímo zamýšlí návaznost na jiná, ať již existující, nebo souběžně zakládaná či zamýšlená zpracování osobních údajů, vyhodnotí se, zda jde prostou výměnu, nebo zda bude či má být dosahováno synergického efektu.
	Identifikují se a popíší všechny uzly, ve kterých existuje nebo vzniká potenciálně nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů. Popíší a stručně se vyhodnotí kvalita osobních údajů, jež mají být zpracovávány; pro hodnocení se použijí parametry jako obecný požadavek na kvalitu, zejména ve vztahu k možným právním důsledkům, spolehlivost zdroje, stálost vstupních hodnot a tam, kde jsou pro to dány podmínky, rovněž formy a periodicita aktualisace a parametry specifické pro upravované zpracování osobních údajů. Uvedou se základní protiopatření, která zajišťují ochranu osobních údajů, a to jak specifická, tak i obecná podle GDPR.
	Lze shrnout, že předmětem hodnocení jsou pouze přímé projevy zpracování osobních údajů; popis se uvádí, i pokud navrhované řešení zachovává již právně existující zpracování osobních údajů a parametry práva na ochranu osobních údajů. Je-li shledáno, že existují změny ve zpracování osobních údajů, popíší se a zhodnotí záruky pro ochranu osobních údajů; přednostně a v úplnosti se popíší postupy a instituty; není-li jich, pak se vyhodnotí, zda a v jaké míře se použijí záruky a opatření podle GDPR a zákona obsahujícího zvláštní úpravu, kterou je třeba převzít.


	2. Za článek II se vkládá článek IIa, který zní: „V § 3a odst. 2 písm. c) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, se za slova „evidovaných zvířat28)“ vkládají slova „s výjimkou včel“.“ Tato připomínka je zásadní.
	Odůvodnění:
	ÚOOÚ navrhuje návrat před článek V bod 3 novely č. 299/2017 Sb., který zrušil výjimku pro včely. Důvodem je ochrana majetku včelařů před krádeží, jak bylo shodně konstatováno na společném jednání předkladatele a ÚOOÚ.


	Za článek IIa se vkládá článek IIb, který zní: „V § 51 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, písmeno a) zní: „a) zveřejnit v evidenci využití půdy informace o chystané aplikaci přípravků uvedených v odstavci 1, a to minimálně 48 hodin před aplikací,“.“ Tato připomínka je zásadní.
	Jak je uvedeno v části Obecně, je třeba obrátit směr informačního toku, místo methody push (od  profesionálního uživatele přímo ke včelaři) je třeba použít methodu pull (včelař si zjistí sám informace v evidenci využití půdy).
	K bodu 26 [§ 13 odst. 6 písm. e) a f)]
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