
1 

 

IV. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ 
 
vybraných ustanovení vyhlášky č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek 
zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) 
přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné 
produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění 
pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn: 
 

§ 1  
 

Předmět úpravy  
 

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) Evropské 
unie1) a upravuje  
a) které látky nesmí být podávány  
1. zvířatům všech druhů,  
2. hospodářským zvířatům, nebo  
3. živočichům vodního hospodářství,  
a které z těchto látek, za jakých podmínek a jakým způsobem lze výjimečně podávat 
některým zvířatům ke stanovenému léčebnému nebo zootechnickému ošetření,  
b) jak se zachází s hospodářskými zvířaty, jimž byly podány látky uvedené pod písmenem 
a), a s jejich produkty,  
c) způsob sledování přítomnosti nepovolených látek, jejich reziduí a látek kontaminujících, 
které by mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat, v živočišných produktech, krmivech 
a napájecí vodě (dále jen „sledování“),  
d) součinnost chovatelů a osob, které vyrábějí a zpracovávají živočišné produkty, s orgány 
provádějícími sledování,. 
e) opatření přijímaná na základě výsledků sledování. 
 
… 
 

§ 14 
 
 (1) Státní veterinární správa 
a) sestaví v souladu s § 48 odst. 1 písm. a) zákona a v souladu s přílohou č. 3 k této 
vyhlášce plán sledování a předloží jej ke schválení Komisi, 
b) provádí každoroční aktualizaci tohoto plánu, a to nejpozději do 31. března příslušného 
kalendářního roku, a seznámí s ním Komisi, 
c) informuje každých 6 měsíců Komisi a členské státy o plnění plánu sledování, popřípadě 
o vývoji situace a předkládá každoročně Komisi výsledky plnění plánu sledování spolu 
s výsledky přijatých kontrolních opatření, a to nejpozději do 31. března následujícího 
kalendářního roku, 
d) zveřejňuje výsledky plnění tohoto plánu, 
e) může předkládat Komisi připomínky k aktualizovaným plánům sledování ostatních 
členských států, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy jí byly tyto plány doručeny. 
  
 (2) Plán sledování obsahuje zejména 
a) specifikaci právních předpisů, které upravují používání látek uvedených v příloze č. 1 
k této vyhlášce, jmenovitě ustanovení o zákazu či povolení používání těchto látek, o jejich 
uvádění do oběhu a podávání, 
b) údaje o organizacích a institucích podílejících se na uskutečňování plánu sledování, 
c) seznam schválených laboratoří s údaji o jejich kapacitních možnostech z hlediska 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBGZ9X326)



2 

 

vyšetřování vzorků, 
d) seznam látek, které mají být sledovány, stanovené limity reziduí povolených látek, pokud 
nejsou tyto limity stanoveny předpisy Evropských společenství Evropské unie, metody 
vyšetřování, standardy pro interpretaci nálezů a v případě látek uvedených v příloze č. 1 
k této vyhlášce i počet vzorků, který má být odebrán, včetně zdůvodnění tohoto počtu, 
e) počet úředních vzorků, které mají být odebrány ve vztahu k počtu zvířat příslušných druhů 
poražených v předchozím roce v souladu s rozsahem a četností odběru vzorků podle přílohy 
č. 3 k této vyhlášce, 
f) údaje o pravidlech, kterými se řídí odběr úředních vzorků a které určují, jaké údaje mají být 
uvedeny na těchto vzorcích, 
g) opatření ukládaná orgány vykonávajícími státní veterinární dozor v případě pozitivního 
nálezu u zvířat nebo v živočišných produktech. 
 
… 
 

Kontrolní opatření  
 

§ 16  
 
 (1) Orgány vykonávající státní veterinární dozor sledují v hospodářstvích podmínky 
chovu a ošetření zvířat podle této vyhlášky. V souvislosti s plánem sledování organizují bez 
předchozího upozornění namátkové kontroly, zaměřené zejména na zjišťování držení nebo 
přítomnosti nepovolených látek nebo přípravků, jež mohou být zneužity k podávání zvířatům 
ke krmným účelům nebo k nedovolenému ošetření. Tyto kontroly se provádějí  
a) během výroby, uvádění do oběhu, skladování, přepravy, distribuce a prodeje látek 
uvedených v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce,  
b) ve všech stadiích výroby krmiv a jejich uvádění do oběhu,  
c) v celém řetězci získávání a zpracovávání živočišných produktů.  
  
 (2) Kontroly podle odstavce 1 prováděné na jatkách nebo na místech prvního prodeje 
produktů rybolovu a vodního hospodářství mohou být omezeny, jestliže hospodářství původu 
nebo místo odeslání zvířat nebo živočišných produktů je pod státním veterinárním dozorem 
anebo je součástí koordinovaného systému sledování, jehož pravidla jsou obsažena ve 
specifikacích pro obchodní značku nebo jsou uvedena na etiketě.  
  
 (3) Orgány vykonávající státní veterinární dozor v případě  
a) podezření na nedovolené ošetření si vyžádají od chovatele nebo veterinárního lékaře, 
který v hospodářství vykonává veterinární léčebnou a preventivní činnost, doklady 
prokazující důvod a povahu ošetření;  
b) potvrzení nedovoleného ošetření nebo použití nepovolených látek nebo přípravků, 
popřípadě důvodného podezření z jejich použití, provedou kontroly (vyšetření) 
1. zvířat v hospodářstvích původu nebo odeslání zvířat hlavně se zřetelem na prokázání 
nedovoleného ošetření se zaměřením na stopy po takovém úkonu. Součástí těchto kontrol 
může být úřední odběr vzorků,  
2. v hospodářstvích, v nichž byla zvířata chována, včetně hospodářství s uvedenými 
hospodářstvími administrativně spojených, v hospodářstvích původu nebo odeslání zvířat za 
účelem zjištění přítomnosti nepovolených látek nebo přípravků. Při těchto kontrolách se vždy 
odebírají úřední vzorky krmiv a napájecí vody,  
3. krmiv a napájecí vody v hospodářstvích původu nebo odeslání zvířat, a jde-li o vodní 
živočichy, vody, z níž byli tito živočichové vyloveni,  
4. uvedené v odstavci 1 písm. a),  
5. potřebné k objasnění původu nepovolených látek nebo přípravků, anebo jimi ošetřených 
zvířat;  
c) překročení stanovených limitů reziduí provedou šetření nezbytná vzhledem k pozitivnímu 
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nálezu.  
  
 (4) V hospodářstvích, z nichž byla do hospodářství uvedeného v odstavci 3 
přemísťována zvířata, a u výrobců krmiv, jimiž byla do hospodářství uvedeného v odstavci 3 
dodávána krmiva, provádí krajská veterinární správa vedle kontrol uvedených v § 16 odst. 1 
další kontroly ke zjištění původu nedovoleně podaných látek a o výsledcích těchto kontrol 
informuje Státní veterinární správu.  
  

§ 17  
 
 (1) Úřední vzorky odebrané v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce vyšetřují  
  
a) národní referenční laboratoře,  
b) referenční, popřípadě jiné schválené laboratoře, které prokázaly svou způsobilost 
úspěšnou účastí v testovacích schématech uznaných nebo organizovaných národními 
referenčními laboratořemi nebo referenčními laboratořemi Evropské unie.  
  
 (2) Národní referenční laboratoř zřízená v rámci  
  
a) Ústavu je příslušná pro látky uvedené ve skupinách A a B 2 písm. d) přílohy č. 1 k této 
vyhlášce,  
b) Státního veterinárního ústavu Jihlava je příslušná pro látky uvedené ve skupinách B 1, B 2 
písm. a), b), c), e) a f) a B 3 písm. d) a e) přílohy č. 1 k této vyhlášce,  
c) Státního veterinárního ústavu Olomouc je příslušná pro látky uvedené ve skupině B 3 
písm. c) přílohy č. 1 k této vyhlášce,  
d) Státního veterinárního ústavu Praha je příslušná pro látky uvedené ve skupině B 3 písm. 
a) a b) přílohy č. 1 k této vyhlášce.  
  
 (3) Národní referenční laboratoře zejména  
a) kontrolují činnost laboratoří uvedených v odstavci 1 písm. b), zejména analytické 
standardy a metody vyšetřování pro každé reziduum nebo skupinu reziduí,  
b) organizují porovnávací testy pro každé reziduum nebo skupinu reziduí,  
c) zajišťují dodržování stanovených limitů laboratořemi uvedenými v odstavci 1 písm. b),  
d) podílejí se na sestavování plánu sledování a vyhodnocování výsledků jeho plnění,  
e) poskytují informace dodávané referenčními laboratořemi Evropské unie a zajišťují další 
vzdělávání svých zaměstnanců v kurzech organizovaných Komisí nebo referenčními 
laboratořemi Evropské unie.  
  

§ 18  
 
 (1) Je-li vydáno rozhodnutí o registraci veterinárního léčivého přípravku, který je 
určen k podávání zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, Ústav poskytne běžné 
analytické metody pro zjišťování reziduí předložené žadatelem o registraci jak příslušné 
národní referenční laboratoři, tak i příslušné referenční laboratoři Evropské unie.  
  
 (2) Pozitivní nálezy, které byly zjištěny běžnou metodou a týkají se látek uvedených 
ve skupině A přílohy č. 1 k této vyhlášce, musí být ověřeny příslušnou národní referenční 
laboratoří s použitím stanovené referenční metody.  
  
 (3) Jsou-li uplatněny námitky zpochybňující správnost výsledků vyšetření úředních 
vzorků, musí být tyto výsledky ověřeny příslušnou národní referenční laboratoří; tato 
laboratoř o tom uvědomí Státní veterinární správu. Ověření se provádí na náklad osoby, 
která správnost výsledků vyšetření úředních vzorků zpochybňuje.  
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 (4) Jestliže se vyšetřením úředních vzorků zjistí nedovolené ošetření nebo přítomnost 
reziduí v množství překračujícím stanovené limity, orgány vykonávající státní veterinární 
dozor učiní odpovídající opatření podle § 19 a násl. Týká-li se toto zjištění zvířat nebo 
živočišných produktů  
a) pocházejících z některého členského státu, informuje o tom Státní veterinární správa 
příslušný úřad tohoto členského státu a spolupracuje s ním na jeho žádost při dalším šetření,  
b) dovezených z třetí země, informuje o tom Státní veterinární správa Komisi.  
  

§ 19  
 
 (1) Je-li výsledkem vyšetření úředních vzorků některý z pozitivních nálezů uvedených 
v § 18,  
a) laboratoř, která provedla vyšetření, poskytne Státní veterinární správě a krajské 
veterinární správě, která odebrala úřední vzorky, podrobné údaje o postupu a výsledcích 
vyšetření,  
b) krajská veterinární správa shromáždí a prověří údaje potřebné ke zjištění totožnosti zvířat 
a hospodářství jejich původu nebo odeslání,  
c) Státní veterinární správa informuje o výsledcích vyšetření Komisi a členské státy, jestliže 
tyto výsledky odůvodňují provedení šetření nebo jiné činnosti v některém členském státě 
nebo v některé třetí zemi.  
  
 (2) Krajská veterinární správa nebo Ústav v souladu se svou působností provede  
a) šetření v hospodářství původu nebo odeslání k určení příčin přítomnosti reziduí,  
b) v případě nedovoleného ošetření šetření ke zjištění zdroje použitých látek nebo přípravků 
(ve stadiu výroby, skladování, přepravy, dovozu, distribuce, prodeje),  
c) jakákoli další šetření, jež považuje za nezbytná.  
  
 (3) Krajská veterinární správa učiní opatření, aby zvířata, od kterých byly odebrány 
vzorky, jejichž vyšetření prokázalo pozitivní nález, byla jednoznačně a zřetelně označena 
a aby neopustila hospodářství do doby, kdy budou známy výsledky šetření uvedeného 
v odstavci 2.  
  
 (4) Krajská veterinární správa nebo Ústav uvědomí bez průtahů Státní veterinární 
správu o výsledcích šetření uvedeného v odstavci 2.  
  

§ 20  
 
 (1) Je-li prokázáno nedovolené ošetření, krajská veterinární správa zabezpečí, aby 
zvířata, kterých se týkají kontroly podle § 16 odst. 3 písm. b), byla řádně označena a byla 
pod cíleným dozorem a aby od těchto zvířat byl odebrán úřední vzorek ze statisticky 
reprezentativního souboru.  
  
 (2) Jsou-li prokázána rezidua v množství překračujícím stanovené limity, krajská 
veterinární správa nebo Ústav v souladu se svou působností provede šetření v hospodářství 
původu nebo odeslání ke zjištění důvodu překročení těchto limitů a v souladu s výsledky 
tohoto šetření učiní potřebná opatření k ochraně zdraví lidí, včetně případného zákazu 
uvádění zvířat a živočišných produktů z daného hospodářství do oběhu.  
  
 (3) Dojde-li opakovaně k překročení stanovených limitů reziduí při uvedení zvířat 
nebo živočišných produktů do oběhu, přijme krajská veterinární správa opatření ke zvýšení 
účinnosti státního veterinárního dozoru v hospodářství nebo ve výrobním či zpracovatelském 
zařízení, z nichž zvířata nebo živočišné produkty pocházejí, a to nejméně na dobu 6 měsíců. 
V takovém případě jsou zvířata nebo živočišné produkty uvolňovány do oběhu až na základě 
výsledků vyšetření odebraných vzorků.  
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 (4) Prokáže-li výsledek vyšetření překročení stanovených limitů reziduí, musí být 
živočišné produkty posouzeny jako nepoživatelné.  
  

§ 21  
 
 (1) Za šetření provedená podle § 19 lze uložit chovateli náhradu.6) 

  
 (2) Potvrdí-li šetření uvedená v § 20, že podezření, jež vedlo k těmto šetřením, bylo 
důvodné, hradí náklady na tato šetření chovatel.6)  
  
 (3) Náklady na neškodné odstranění zvířat nebo živočišných produktů, u kterých byl 
zjištěn pozitivní nález, anebo zvířat nebo živočišných produktů, které se v souladu s § 22 
považují za pozitivní, nese chovatel bez náhrady či odškodnění.  
  
 (4) Držení, používání nebo výrobu nepovolených látek nebo přípravků anebo látek 
uvedených ve skupinách A, B 1 a B 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce osobami, které k tomu 
nejsou oprávněny, oznámí krajská veterinární správa nebo Ústav příslušným orgánům.  
  

§ 21a  
 
 (1) Mají-li orgány vykonávající státní veterinární dozor za to, že v jiném členském 
státě nejsou nebo přestaly být prováděny kontroly stanovené odpovídajícím předpisem 
Evropských společenství6a)6a), uvědomí o tom Státní veterinární správa příslušný úřad tohoto 
členského státu s tím, aby ji informoval o přijatých opatřeních a důvodech pro ně. 
Nepokládá-li Státní veterinární správa tato opatření za dostatečná, učiní je předmětem 
společného jednání o způsobech a prostředcích nápravy; k nim může patřit i veterinární 
kontrola na místě. O těchto jednáních a dosažených výsledcích uvědomí Státní veterinární 
správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona Komisi.  
  
 (2) Nedojde-li k dohodě, předloží Státní veterinární správa spornou záležitost 
k posouzení Komisi.  
  
 (3) Ověřuje-li Komise svými odborníky na místě v České republice, zda a jak je plněn 
plán sledování uvedený v § 13 a jak je jeho plnění kontrolováno, poskytuje Státní veterinární 
správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona těmto odborníkům potřebnou 
součinnost.  
 
 (4) Státní veterinární správa v souladu s § 48 odst. 1 písm. o) bodem 2 zákona 
uvědomí Komisi o opatřeních přijatých na základě výsledků uvedeného ověření.  
 

§ 22  
 
 (1) Zvířata, která jsou pod cíleným dozorem podle § 20 odst. 1, nesmí být po dobu 
trvání tohoto dozoru přemísťována bez souhlasu krajské veterinární správy a bez přijetí 
preventivních opatření odpovídajících povaze nedovoleně podané látky. Potvrdí-li vyšetření 
úředního vzorku odebraného podle § 20 odst. 1 nedovolené ošetření, rozhodne krajská 
veterinární správa, že zvířata, která byla zjištěna jako pozitivní, budou neprodleně poražena 
na místě nebo přepravena na určené jatky s příkazem k poražení na základě veterinárního 
osvědčení; těla takto poražených zvířat se považují za vysokorizikové konfiskáty živočišného 

 
6) § 75 odst. 2 zákona. 
6a) Směrnice Rady 96/23/ES. 
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původu. Kromě toho se na náklady chovatele6) odeberou vzorky z celé partie zvířat a vyšetří 
se v rozsahu stanoveném krajskou veterinární správou.  
 
 (2) Je-li však polovina nebo více vzorků odebraných z reprezentativního souboru 
podle § 20 odst. 1 pozitivní, může krajská veterinární správa ponechat na chovateli, aby si 
vybral mezi poražením těchto zvířat anebo kontrolou všech podezřelých zvířat přítomných 
v hospodářství.  
 
 (3) V hospodářství, v němž bylo prokázáno nedovolené ošetření, provádí krajská 
veterinární správa intenzivní sledování příslušných reziduí po dobu nejméně 12 následujících 
měsíců a o jeho výsledcích informuje Státní veterinární správu.  
  

§ 23  
 
 (1) Úřední veterinární lékař na jatkách, který zjistí nebo má podezření, že  
a) zvířata byla nedovoleně ošetřena anebo že jim byly podány nepovolené látky nebo 
přípravky,  
1. zabezpečí, aby tato zvířata byla poražena odděleně od ostatních zvířat dodaných na jatky,  
2. pozastaví těla a orgány poražených zvířat a odebere vzorky potřebné ke zjišťování 
příslušných látek,  
3. v případě pozitivního nálezu posoudí maso a orgány jako nepoživatelné s tím, že se 
považují za vysokorizikové konfiskáty živočišného původu,  
4. informuje o těchto skutečnostech krajskou veterinární správu, která o nich uvědomí bez 
průtahů Státní veterinární správu,  
b) zvířata byla dovoleně ošetřena, ale nebyla dodržena stanovená ochranná lhůta, zajistí 
odložení poražení těchto zvířat do doby, kdy již rezidua nebudou překračovat stanovené 
limity. Tato doba nesmí být kratší než ochranná lhůta stanovená v rozhodnutí o registraci 
příslušného veterinárního léčivého přípravku anebo než ochranná lhůta stanovená v § 7 
odst. 2 písm. b).  
 
 (2) Jestliže poražení zvířat nemůže být podle odstavce 1 písm. b) odloženo z důvodu 
jejich zdravotního stavu nebo pohody anebo vzhledem k uspořádání nebo vybavení jatek, 
mohou být zvířata poražena před uplynutím doby uvedené v odstavci 1 písm. b). Jejich maso 
a orgány však musí být pozastaveny až do uzavření výsledků jejich kontroly včetně 
případného odběru a vyšetření vzorků. Jako poživatelné mohou být posouzeny jen maso 
a orgány s obsahem reziduí nepřekračujícím stanovené limity.  
 
 (3) Živočišné produkty, které obsahují rezidua v množství překračujícím stanovené 
limity, se vždy posoudí jako nepoživatelné.  
  
 (4) Provozovateli jatek, který pomáhá zatajit nedovolené ošetření, nelze po dobu 
následujících 12 měsíců umožnit získání jakékoli pomoci z fondů Evropské unie.  
  

§ 24  
 
 (1) Jestliže pohraniční veterinární kontrola prokáže u zvířat dovezených z třetí země 
nedovolené ošetření anebo přítomnost nepovolených látek nebo přípravků, přistoupí orgány 
provádějící tuto kontrolu k provádění dalších kontrol u všech partií zvířat a živočišných 
produktů z téhož zdroje. Zejména pozastaví dalších 10 partií za účelem provedení kontroly 
reziduí odebráním reprezentativního vzorku z každé partie nebo části partie. Jestliže kontroly 
prokážou přítomnost nepovolených látek nebo přípravků, nebo překročení stanovených 
limitů, postupují orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu podle článků 19 až 22 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních 
kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin 
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a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.  
  
 (2) Jestliže pohraniční veterinární kontrola prokáže překročení stanovených limitů 
reziduí, přistoupí orgány provádějící pohraniční veterinární kontrolu k provedení dalších 
kontrol uvedených v odstavci 1.  
  
 (3) O případech uvedených v odstavcích 1 a 2 informuje Státní veterinární správa 
v souladu s § 48 odst. 1 písm. m) a písm. o) bodem 2 zákona Komisi. 
 
… 
 

Příl. 3 
PLÁN SLEDOVÁNÍ  

 
II 
  

Podrobná pravidla pro odběr úředních vzorků  
  
 1. Základní ustanovení  
  Odběry vzorků včetně jejich úpravy v rámci stanovených pravidel, označení, zajištění 
ochrany před poškozením jejich obsahu a přepravy do příslušné schválené laboratoře 
provádějí inspektoři krajské veterinární správy (dále jen "inspektor"). Tito inspektoři předávají 
vzorky do příslušné schválené laboratoře.  
  
 2. Odběry vzorků  
  2.1. Základní ustanovení  
  Odběry vzorků musí být organizovány bez předchozího upozornění tak, aby byl vždy 
zachován moment překvapení. Musí být neočekávané a nesmí být prováděny v nějakém 
pevně stanoveném čase nebo v některém konkrétním dnu týdne. Odběry vzorků musí být 
prováděny během celého roku v různých intervalech v zařízeních uvedených v části I bodě 1. 
Přitom je třeba zohlednit jednak skutečnost, že řada substancí je aplikována pouze v určitých 
obdobích, jednak další dostupné informace, například použití dosud neznámých substancí, 
náhlý výskyt nemoci v určitých oblastech, podezření z provádění činnosti v rozporu se 
zákonem apod.  
  
 2.2. Strategie odběru vzorků  
  Cílem odběru vzorků v rámci plánu sledování je:  
 a) zjištění všech případů nedovoleného ošetření,  
 b) kontrola dodržování maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků, 
maximálních hladin pesticidů a koncentrací látek kontaminujících životní prostředí,  
 c) sledování a zjišťování příčin výskytu reziduí v potravinách živočišného původu.  
  
 2.3. Odběr vzorků  
  2.3.1. Definice  
  2.3.1.1. Cílený vzorek  
  Cílený vzorek je vzorek, který je odebrán v souladu se strategií odběru vzorků 
definovanou v bodě 2.2.  
  
 2.3.1.2. Podezřelý vzorek  
  Podezřelý vzorek je vzorek, který je odebrán na základě  
  - pozitivního nálezu u vzorku odebraného podle požadavků § 13 této vyhlášky,  
  - pozitivního nálezu zjištěného v rámci kontrol prováděných v souladu s § 16 této 
vyhlášky,  
  - zjištění úředního veterinárního lékaře na jatkách podle § 23 této vyhlášky.  
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 2.3.1.3. Namátkový vzorek  
  Namátkový vzorek je vzorek, který je odebraný podle statistického předpokladu pro 
poskytování reprezentativních údajů.  
  
 2.3.2. Cílený odběr vzorků v hospodářství  
  2.3.2.1. Kritéria pro výběr  
  Hospodářství pro odběr vzorků mohou být vybrána pomocí místních znalostí nebo 
jakékoli jiné závažné informace, jako je typ systému výkrmu, plemeno a pohlaví zvířat. 
Inspektor provede ohodnocení celého stavu na hospodářství, aby vybral zvířata, od nichž 
mají být odebrány vzorky. Při tomto ohodnocení musí být mj. uplatňována následující kritéria:  
  - indikace použití látek s farmakologickým účinkem,  
  - druhotné pohlavní rysy,  
  - změny chování,  
  - stejná úroveň vývoje ve skupině zvířat různého plemene nebo kategorie,  
  - zvířata s dobrou stavbou a malým množstvím tuku.  
  
 2.3.2.2. Typ cíleného vzorku, který má být odebrán  
  Pro zjišťování látek s farmakologickým účinkem se odeberou odpovídající vhodné 
vzorky podle ustanovení v plánu sledování.  
  
 2.3.3. Cílený odběr vzorků v primárních zpracovatelských zařízeních  
 2.3.3.1. Kritéria pro výběr  
  Při provádění hodnocení těl poražených zvířat nebo živočišných produktů, od kterých 
mají být vzorky odebrány, musí inspektor mj. uplatňovat následující kritéria:  
  - pohlaví, stáří, druh zvířat a způsob chovu,  
  - informace o výrobci,  
  - indikace použití látek s farmakologickým účinkem,  
  - běžnou praxi vzhledem k podávání zvláštních látek s farmakologickým účinkem 
v příslušném systému chovu.  
  Při odběru vzorků je třeba se snažit vyhnout odběru hromadných vzorků od jednoho 
výrobce.  
  
 2.3.3.2. Typ odebraných vzorků  
  Pro zjišťování látek s farmakologickým účinkem se odeberou odpovídající vhodné 
vzorky podle ustanovení plánu sledování.  
  
 2.4. Množství vzorku  
  Minimální množství vzorku se definují v plánu sledování. Musí být postačující, aby to 
umožnilo laboratoři provést analytické postupy nutné pro ukončení vyšetření a potvrzující 
analýzy.  
  
 2.5. Rozdělení do podvzorků  
  Pokud je to technicky možné, musí být každý vzorek rozdělen do nejméně 2 
rovnocenných podvzorků tak, aby každý umožňoval úplný analytický postup. Rozdělení 
může být provedeno v místě odběru vzorků nebo v laboratoři.  
  
 2.6. Nádoby na vzorky  
  Vzorky musí být odebrány do vhodných nádob, aby byla uchována neporušenost 
vzorku a aby bylo možno zjistit jeho původ. Nádoby musí především vyloučit možnost 
záměry vzorku, jeho křížovou kontaminaci a znehodnocení. Nádoby musí být úředně 
zapečetěny.  
  
 2.7. Zpráva o odběru vzorku  
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  Po každém odběru vzorku musí být vyhotovena zpráva. Inspektor uvede ve zprávě 
o odběru nejméně následující údaje:  
  - adresu krajské veterinární správy,  
  - jméno inspektora nebo identifikační kód,  
  - úřední kódové číslo vzorku,  
  - datum odběru vzorku,  
  - jméno a adresu chovatele nebo osoby, která vyrábí a zpracovává živočišné 
produkty,  
  - název a adresu hospodářství původu zvířat (při odběru v hospodářství),  
  - registrační číslo jatek nebo jiného zařízení,  
  - označení zvířete nebo živočišného produktu,  
  - druh zvířete,  
  - odebraný vzorek,  
  - medikaci během posledních 4 týdnů před odběrem vzorku (při odběru 
v hospodářství),  
  - látku nebo skupinu látek pro vyšetření,  
  - zvláštní poznámky.  
  Počet stejnopisů zprávy o odběru se stanoví v závislosti na postupu odběru. Zprávu 
a její stejnopisy podepíše inspektor; v případě odběru v hospodářství se přizve k podpisu 
zprávy chovatel nebo jeho zástupce.  
  Originál zprávy o odběru zůstává krajské veterinární správě, která musí zabezpečit, 
že nepovolané osoby nemohou mít k této zprávě přístup.  
  Podle potřeby může být o provedeném odběru informován chovatel nebo 
provozovatel zařízení, v němž se vyrábějí nebo zpracovávají živočišné produkty.  
  
 2.8. Zpráva pro laboratoř  
  Zpráva pro laboratoř obsahuje nejméně následující informace:  
  - adresu krajské veterinární správy,  
  - jméno inspektora nebo identifikační kód,  
  - úřední kódové číslo vzorku,  
  - datum odběru vzorku,  
  - druh zvířete,  
  - odebraný vzorek,  
  - látku nebo skupinu látek pro vyšetření,  
  - zvláštní poznámky.  
Tato zpráva se doručuje laboratoři společně se vzorky.  
  
 2.9. Přeprava a skladování  
  Plán sledování musí specifikovat vhodné podmínky skladování a přepravy pro každý 
vzorek (tkáň) pro analýzu, aby byla zaručena stabilita a celistvost vzorku. Zvláštní pozornost 
musí být věnována přepravním krabicím, teplotě a době, za kterou musí být odebraný vzorek 
doručen příslušné laboratoři. O jakémkoli nedodržení požadavků plánu sledování laboratoř 
informuje neprodleně Státní veterinární správu. 
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