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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Název 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, 
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů 

 
Zákon č. …/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, nabývá účinnosti dnem 14. prosince 2019. 

 
Hlavním cílem novely veterinárního zákona je implementace 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) do 
právního řádu ČR. 

 
V návaznosti na základní nařízení o úředních kontrolách byla vydána také řada 

navazujících právních předpisů – nařízení Komise v přenesené působnosti a prováděcích 
nařízení Komise. Také tyto právní předpisy EU je nutné do právního řádu ĆR řádně 
implementovat. 

 
Jedním z implementačních opatření k nařízení o úředních kontrolách a k navazujícím 

nařízením Komise je návrh novely vyhlášky č. 342/2012 Sb., a to konkrétně pokud jde o: 
• právní úpravu veterinárních osvědčení a 
• specializované školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů 

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

 
Nad rámec implementace nařízení o úředních kontrolách je nutné naplnit zmocnění 

obsažené v novele veterinárního zákona a upravit také: 
• náležitosti žádosti o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, vzniklých v souvislosti 

s nebezpečnou nákazou podle § 67a a 67b veterinárního zákona, 
• vzor průkazu proškolené osoby, 
• vzor průkazu prohlížitele včelstev. 
 
Na základě odborných poznatků a potřeb orgánů veterinární správy vyplývajících 

z aplikační praxe se dále mění: 
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• právní úprava opatření biologické bezpečnosti v chovech prasat, 
• podmínky atestačního studia úředních veterinárních lékařů, 
• vzory služebních průkazů veterinárního inspektora, úředního veterinárního 

asistenta a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných 
zvířat. 

 
Hlavním principem navrhované právní úpravy je tedy dosažení souladu se změnami 

provedenými novelou veterinárního zákona a naplnění zmocnění k vydání prováděcích 
právních předpisů, které novela veterinárního zákona obsahuje. Z těchto skutečností také 
vyplývá nezbytnost provedení navrhovaných úprav. 

 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 

 
Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním uvedeným v § 78 

zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 5 odst. 7 písm. a), § 6 
odst. 8 písm. a) a b), § 9a odst. 5 písm. a), § 9b odst. 3 písm. a), § 21a odst. 5, § 27b odst. 9 
písm. d) a e), § 59 odst. 6 písm. c), § 64c odst. 4 písm. b) a c) a § 70 odst. 3 písm. a) 
veterinárního zákona.  

 
 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Předložený návrh vyhlášky souvisí s těmito předpisy Evropské unie: 

 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). 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 ze dne 8. února 2019 o 
zvláštních pravidlech pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a 
sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625. 
 
Navrhovaná novela vyhlášky je s těmito předpisy Evropské unie a s právem Evropské 

unie plně slučitelná. 
 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 

s obecnými zásadami práva Evropské unie. 
 
 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Právní úpravu otázek dotčených návrhem vyhlášky tvoří v současnosti veterinární 
zákon a vyhláška č. 342/2012 Sb., v platném znění. 
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V návaznosti na nařízení o úředních kontrolách a nařízení Komise v přenesené 
působnosti (EU) 2019/624 bylo upraveno znění veterinárního zákona, pokud jde o: 

• právní úpravu veterinárních osvědčení, 
• specializované školení se zaměřením na asistenci při provádění úkolů 

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

 
K dosažení úplné a správné implementace uvedených předpisů EU je následně nutné 

změnit odpovídajícím způsobem také vyhlášku č. 342/2012 Sb. 
 
Novela veterinárního zákona dále obsahuje: 
• zákonné zakotvení průkazu prohlížitelů zvěřiny a průkazu prohlížitelů včelstev, 
• možnost poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění 

mimořádných veterinárních opatření nařízených v důsledku zdolávání některé 
z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, pro uživatele 
honitby a osoby obhospodařující zemědělskou půdu. 

 
Nedílnou součástí nové úpravy veterinárního zákona jsou také zmocnění k vydání 

prováděcích právních předpisů, pokud jde o: 
• náležitosti žádosti o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, vzniklých v souvislosti 

s nebezpečnou nákazou podle § 67a a 67b veterinárního zákona, 
• vzor průkazu proškolené osoby, 
• vzor průkazu prohlížitele včelstev. 
 
Tato zmocňovací ustanovení se novelou vyhlášky č. 342/2012 Sb. naplňují. 
 
V neposlední řadě návrh vyhlášky obsahuje některé změny, jež jsou nutné 

z odborných (epizootologických) důvodů, nebo jejichž potřeba vyplynula z kontrolní praxe 
orgánů veterinární správy. 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 

 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
 
 Navrhovaná změna přinese nevýznamné dopady na státní rozpočet, které by 
souvisely se změnou vzorů služebních průkazů veterinárního inspektora, úředního 
veterinárního asistenta a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl 
jatečných zvířat; do budoucna pak bude znamenat pro státní rozpočet úsporu. 
 

Průkazy veterinárního inspektora, úředního veterinárního asistenta a inspektora 
státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat podle veterinárního zákona, 
resp. vyhlášky č. 342/2012 Sb., jsou v současné době vydávány v papírové formě a po tisku 
jejich vyhotovení vyžaduje lepení fotografie, razítkování a laminování, přičemž matrice pro 
vydávání těchto průkazů se nakupuje přibližně jednou za dva roky. Podle zákona o státní 
službě, resp. vyhlášky č. 388/2017 Sb., o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance, 
budou vystavovány zaměstnancům podléhajícím zákonu o státní službě průkazy státního 
zaměstnance v termínu do 31. prosince 2019, a to mimo jiné ve formě plastových karet. 
Z tohoto důvodu bude nezbytné provést nákup tiskárny s matricí, který bude hrazen 
z prostředků Státní veterinární správy. 
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Pro vydávání průkazů veterinárního inspektora, úředního veterinárního asistenta 

a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat budou 
zakoupeny matrice a i tyto průkazy se budou nově vydávat v plastové formě. Dojde tedy ke 
sjednocení technologie výroby průkazů státních zaměstnanců a ostatních průkazů. 
 

Přínosy změny vzoru průkazů a změny technologie jejich vydávání: 
• zjednodušení evidence průkazů a její přenesení do personálního informačního 

systému (PIS), 
• sjednocení číslování průkazů s PIS a Odborným informačním systémem (OIS), 
• změna klíčových vizuálních prvků (např. značka SVS) tak, aby byly v souladu 

s grafickým manuálem SVS, 
• znesnadnění falšování průkazů, 
• zvýšení životnosti a údržnosti průkazů, 
• významná úspora času při kompletaci průkazu přímo na pracovišti zaměstnance. 

 
Dopady na Státní veterinární správu: 
 
 Návrh vyhlášky nebude mít dopady na činnost orgánů veterinární správy. 
 
Dopady na spotřebitelskou veřejnost: 
 
 Změna vyhlášky nebude představovat změnu, která by měla dopad na 
spotřebitelskou veřejnost. 

 
Přijetí vyhlášky nebude mít dopad v sociální oblasti. 

 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  

 
 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 
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II. Zvláštní část 
 
K čl. I: 
 
K bodům 1, 9 až 14 [§ 1 písm. c) a § 7 až 11]: 

Novela veterinárního zákona provedená zákonem č. 302/2017 Sb., která nabyla 
účinnosti dne 1. listopadu 2017, změnila definici pojmů „karanténa“ a „izolace“. Tím vyřešila 
dosavadní aplikační problémy, které plynuly zejména z odlišné definice těchto pojmů 
v českém právním řádu a v evropské legislativě vztahující se k obchodování nebo vývozu a 
dovozu. 
 V návaznosti na změnu provedenou v textu veterinárního zákona je nutné 
odpovídajícím způsobem upravit i jeho prováděcí právní předpis – vyhlášku č. 342/2012 Sb. 
– a sladit terminologii používanou oběma předpisy. 
 
K bodům 2 až 6 (§ 1): 
 Ustanovení upravující předmět vyhlášky č. 342/2012 Sb. se mění tak, aby odpovídalo 
platnému znění veterinárního zákona po jeho novele provedené zákonem č. …/2019 Sb. 
 
K bodu 7 (§ 2a): 

Účelem navrhované změny je v souladu s veterinárním zákonem upřesnit veterinární 
požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, a na jejich ochranu před nákazami. 
Všem chovatelům prasat se nově ukládá zabezpečit celé hospodářství s chovem prasat 
plotem, a to včetně stávajících staveb, prostor a zařízení určených k chovu prasat tak, aby 
prasata divoká nemohla přijít do styku s chovanými domácími prasaty, ani s krmivem 
a stelivem pro domácí prasata. Návrh vychází ze současné nákazové situace ohledně 
afrického moru prasat a z doporučených opatření biologické bezpečnosti v chovech prasat. 

 
K bodu 8 (§ 5): 

V rámci implementace nařízení o úředních kontrolách se ustanovení § 5 z textu 
vyhlášky vypouští, neboť je duplicitní s čl. 88 a 89 nařízení. 

 
K bodům 15, 16 a 17 (§ 14): 

V nových ustanoveních § 67a a 67b veterinárního zákona se upřesňuje možnost 
poskytnutí náhrady nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných 
veterinárních opatření nařízených v důsledku zdolávání některé z nebezpečných nákaz 
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, pro uživatele honitby a osoby obhospodařující 
zemědělskou půdu. Změna zákona souvisela s mimořádnými veterinárními opatřeními 
vyhlášenými ke zdolávání afrického moru prasat.  

 
Nově je možné poskytnout náhradu nákladů a ztrát   

• uživateli honitby např. za ulovenou nebo utracenou volně žijící zvěř, očistu a dezinfekci 
dopravního prostředku sloužícího k přepravě uhynulých, ulovených nebo utracených 
volně žijících živočichů, místa nálezu kadáveru uhynulého volně žijícího živočicha nebo 
zařízení pro uchovávání a odběr vzorků od uhynulých, ulovených nebo utracených volně 
žijících živočichů, 

• osobě obhospodařující zemědělskou půdu např. za zemědělské plodiny a porosty na 
zemědělské půdě, na které se vztahují mimořádná veterinární opatření.  

 
Této změně se musí přizpůsobit i náležitosti žádosti o poskytnutí náhrady nákladů 

a ztrát, které stanoví § 14 vyhlášky. 
 
K bodům 18 až 24 (§ 19, 20 a 21): 
 Návrh vyhlášky mění podmínky a obsah atestačního studia úředních veterinárních 
lékařů tak, aby lépe vyhovoval současným požadavkům a potřebám Státní veterinární 
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správy, pokud jde o vzdělávání úředních veterinárních lékařů. 
 

Konkrétně se zrušuje podmínka 1 roku praxe v oboru u základního atestačního studia 
(atestace I. stupně). Ve spojení s úpravou zakotvenou v  § 59 odst. 5 veterinárního zákona, 
který umožňuje veterinárnímu lékaři vykonávat činnost úředního veterinárního lékaře již před 
získáním atestace I. stupně (po omezenou dobu 3 let), přispěje tato změna ke zvýšení 
akceschopnosti Státní veterinární správy. 

  
Účastník atestačního studia, který atestační zkoušku nesložil, bude moci kdykoli do 6 

měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, požádat o opakování 
zkoušky. Opakování atestační zkoušky však lze povolit pouze jednou. 

 
Pokud veterinární lékař atestaci I. stupně nezíská v zákonem stanovené lhůtě 3 let 

ode dne, kdy začal vykonávat činnost úředního veterinárního lékaře, je to důvodem skončení 
služebního poměru podle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě nebo důvodem 
výpovědi podle § 52 písm. f) zákoníku práce. 

 
Obdobně se zrušuje i podmínka 3 let praxe v oboru u specializační části atestačního 

studia (atestace II. stupně) veterinárního lékaře, který získal atestaci I. stupně, což přispěje 
k rychlejšímu obsazování vedoucích míst ve Státní veterinární správě. 
 
K bodu 25 (§ 22 až 25): 
 Z textu veterinárního zákona bylo vypuštěno zmocnění k vydání prováděcího 
právního předpisu, které je již obsoletní, protože s ohledem na platné znění § 59a odst. 2 
nemůže být aplikováno. Odstavec 2 ustanovení § 59a totiž stanoví, že funkce úředních 
veterinárních asistentů mohou vykonávat pouze osoby, které získaly vysokoškolské vzdělání 
studiem podle odstavce 1 písm. b), tzn. studiem v bakalářském studijním programu v oblasti 
veterinární hygieny nebo v magisterském studijním programu v oblasti veterinární hygieny 
navazujícím na bakalářský studijní program v oblasti veterinární hygieny, anebo studiem, 
které se považuje za rovnocenné. Specializovaná odborná průprava úředních veterinárních 
asistentů tedy již v souladu s platným zněním veterinárního zákona organizována není a být 
nemůže. Z tohoto důvodu se vypouští i předmětná úprava ve vyhlášce č. 342/2012 Sb. 
 
K bodu 26 (§ 31 odst. 4): 

Ustanovení § 27b odst. 8 a 9 veterinárního zákona upravují specializované školení se 
zaměřením na vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře, kterou jsou povinny absolvovat 
tzv. proškolené osoby. Dokladem o získání odborné způsobilosti proškolených osob je 
osvědčení o způsobilosti k této činnosti, které proškoleným osobám vydává vysoká škola 
uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny. 

 
Na základě novely veterinárního zákona vydává uvedená vysoká škola spolu 

s osvědčením o způsobilosti nově také průkaz proškolené osoby. Vyhláška v souladu se 
zákonným zmocněním zakotvuje vzor průkazu proškolené osoby. 
  
K bodu 27 a 28 (§ 39g a § 39h odst. 5): 

Ustanovení § 64c odst. 3 a 4 veterinárního zákona upravuje specializované školení 
se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla. Dokladem o získání odborné 
způsobilosti prohlížitele včelstev je osvědčení o způsobilosti k této činnosti, které 
proškoleným osobám vydává vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program 
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny. 

 
Spolu s osvědčením o způsobilosti vydává uvedená vysoká škola také průkaz 

prohlížitele včelstev, stejně jako je tomu u proškolených osob. Vyhláškou je zakotven vzor 
tohoto průkazu. 
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K bodu 29 (§ 39j až 39l): 

Novelizované znění § 21a veterinárního zákona je implementací čl. 18 odst. 3 
nařízení o úředních kontrolách, které příslušným orgánům umožňuje na základě provedené 
analýzy rizik povolit, aby personál jatek asistoval při provádění úkolů souvisejících s úředními 
kontrolami na drůbežích nebo králičích jatkách a aby personál na jatkách jiných druhů zvířat 
prováděl odběr vzorků nebo testování související s úředními kontrolami. 

 
Článek 18 odst. 3 dále obsahuje podmínky, které musí být pro vydání povolení 

splněny. 
 
Z čl. 18 odst. 7 písm. k) pak vyplývá, že požadavky na školení pracovníků jatek 

stanoví Komise aktem v přenesené pravomoci. Tímto předpisem je nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech pro 
provádění úředních kontrol produkce masa a pro produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, konkrétně jeho článek 
14. 

 
Implementační úpravu, tj. kompetenci k vydání povolení, pravidla a postupy 

poskytování, organizace a průběhu školení, včetně vydání osvědčení, však musí stanovit 
vnitrostátní právní předpisy, jmenovitě veterinární zákon a jeho prováděcí právní předpis. 

 
V souladu s nařízením Komise (EU) 2019/624 obsahuje návrh vyhlášky pouze 

organizační úpravu odborné průpravy zaměstnanců provozovatelů jatek, konkrétně 
organizaci této průpravy a dále způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání 
osvědčení Nad rámec implementace uvedeného nařízení jsou stanoveny rovněž podmínky 
vedení seznamu osob, které průpravu absolvovaly.  

 
Organizátorem specializovaného školení se zaměřením na asistenci při provádění 

úkolů souvisejících s úředními kontrolami a na odběr vzorků nebo testování související 
s úředními kontrolami podle dotčených ustanovení se podle § 30 vyhlášky rozumí vysoká 
škola s veterinárním studijním programem. 
 
K bodu 30 (§ 40): 
 V návaznosti na změny v textu veterinárního zákona je třeba upravit i text pod 
nadpisem § 40 vyhlášky. 
 
K bodu 31 (přílohy č. 8, 9 a 10): 

Vyhláška zakotvuje nové vzory služebních průkazů veterinárního inspektora, 
úředního veterinárního asistenta a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl 
jatečných zvířat. Služební průkazy uvedené v přechozí větě jsou na základě ustanovení § 53 
odst. 3 písm. a) a odst. 6 a § 53a odst. 3 veterinárního zákon pověřením ke kontrole ve 
smyslu § 4 odst. 3 písm. b) kontrolního řádu. 
 

Podle § 53 odst. 1 veterinárního zákona jsou veterinárními inspektory také veterinární 
lékaři Ministerstva obrany nebo ozbrojených sil České republiky a veterinární lékaři 
Ministerstva vnitra, popřípadě jím zřízených organizačních složek státu nebo útvarů Policie 
České republiky, pověření výkonem státního veterinárního dozoru. Z tohoto důvodu 
a v souladu s požadavkem Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany se do vyhlášky 
č. 342/2012 Sb. doplňují i vzory průkazů těchto veterinárních inspektorů. 
 
K bodu 32 (příloha č. 12): 

Vyhláška současně se změnou v § 31 zakotvuje vzor průkazu proškolené osoby. 
 
K bodu 33 (přílohy č. 14 a 15): 
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Vyhláška v souladu se změnou v § 39h zakotvuje vzor průkazu prohlížitele včelstev 
a v návaznosti na úpravu v § 39k stanoví vzor osvědčení o způsobilosti k asistenci při 
provádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami a k odběru vzorků nebo testování 
souvisejícímu s úředními kontrolami. 

 
 

K čl. II: 
 
K bodu 1: 
 Přechodné ustanovení řeší již zahájená atestační řízení úředních veterinárních lékařů 
a stanoví, že budou dokončena podle dosavadní právní úpravy. 
 
K bodu 2: 

Výměna služebních průkazů veterinárního inspektora, úředního veterinárního asistenta 
a inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat musí podle 
přechodného ustanovení proběhnout do 31. prosince 2020. 
 
 
K čl. III: 
 

Účinnost vyhlášky je stanovena patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 
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