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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Název 

 
Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém 

veterinárním lékařství  
 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Zákon č. 368/2019 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, nabyl účinnosti dnem 15. ledna 2020. Zákon obsahuje 
v § 59 odst. 8 úpravu týkající se vzdělávání veterinárních lékařů působících v klinickém 
veterinárním lékařství a v § 59 odst. 9 zmocnění pro úpravu podrobností týkajících se 
vzdělávání veterinárních lékařů působících v klinickém veterinárním lékařství prováděcím 
právním předpisem. 

 
Hlavním záměrem návrhu je právní úprava vzdělávání veterinárních lékařů 

působících v klinickém veterinárním lékařství. Návrh obsahuje následující principy: 
1) naplnění společenského zájmu potřeby prohlubování úrovně znalostí veterinárních 

lékařů v klinickém veterinárním lékařství formou vzdělávání univerzitního charakteru, 
2) odlišení úrovně dosažených znalostí veterinárních lékařů v klinickém veterinárním 

lékařství formou uznaného označení veterinárních lékařů podle dosaženého stupně 
vzdělání,  

3) umožnění veřejnosti vyhledat klinickou veterinární péči podle úrovně a specializace 
veterinárních lékařů, 

4) narovnání asymetrie ve vzdělávání veterinárních lékařů, kdy veterinární vzdělávání 
v oblasti ochrany zdraví zvířat a nákaz, veterinární hygieny a zdravotní nezávadnosti 
potravin, ochrany zvířat proti týrání a pohody zvířat je právně řešeno formou atestačního 
vzdělávání úředních veterinárních lékařů, které je stanoveno již ve stávající právní 
úpravě, 

5) nepovinnost vzdělávání veterinárních lékařů působících v klinickém veterinárním 
lékařství dávající záruku veterinárním lékařům v klinické praxi zachování současného 
stavu v přístupu k výkonu klinické veterinární praxe, současně však vytvářející motivaci 
pro veterinární lékaře v klinické praxi ke zvyšování úrovně jejich znalostí a zkušeností.  

 
 

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

 
Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním uvedeným 

v § 59 odst. 9 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 59 odst. 8 
veterinárního zákona.  
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Předpisy Evropské unie se na vztahy, jež jsou předmětem právní úpravy, nevztahují. 

Návrhem nejsou do právního řádu České republiky implementovány předpisy Evropské unie 
a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. 
  

Navrhovaná právní úprava není technickým předpisem ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti, neboť neurčuje ani nemění technickou specifikaci žádného výrobku. 
 

Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality 
a zákazem diskriminace).  
 

Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 

 
 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Zatímco veterinární vzdělávání v oblasti ochrany zdraví zvířat a nákaz, veterinární 
hygieny a zdravotní nezávadnosti potravin, ochrany zvířat proti týrání a pohody zvířat je 
právně řešeno formou atestačního vzdělávání úředních veterinárních lékařů, veterinární 
vzdělávání v oblasti klinického veterinárního lékařství ve stávající právní úpravě obsaženo 
není.  
 

Prohlubování úrovně znalostí veterinárních lékařů v klinickém veterinárním lékařství 
formou vzdělávání univerzitního charakteru je v lékařských a veterinárních oborech 
nezbytností; jeho realizace umožní odlišení úrovně dosažených znalostí veterinárních lékařů 
v klinickém veterinárním lékařství formou uznaného označení veterinárních lékařů podle 
dosaženého stupně vzdělání, a dá veřejnosti možnost vyhledávání klinické veterinární péče 
podle úrovně a specializace veterinárních lékařů. Nepovinnost vzdělávání veterinárních 
lékařů působících v klinickém veterinárním lékařství dá záruku veterinárním lékařům 
v klinické praxi zachování současného stavu v přístupu k výkonu klinické veterinární praxe, 
současně však vytvoří motivaci pro veterinární lékaře v klinické praxi ke zvyšování úrovně 
svých znalostí a zkušeností vedoucí ke zkvalitňování klinické veterinární péče pro veřejnost.  
 

Nezbytnost změny platného právního stavu vyplývá z požadavku na úpravu 
univerzitního veterinárního vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém 
veterinárním lékařství.  

 
 

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 nebude mít dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejní rozpočty. 
 
Dopady na Státní veterinární správu: 
 Návrh vyhlášky nebude mít dopady na činnost orgánů veterinární správy. 
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Dopady na spotřebitelskou veřejnost: 

Návrh vyhlášky nebude představovat změnu, která by měla negativní dopad na 
spotřebitelskou veřejnost, naopak umožní zkvalitnění klinické veterinární péče pro veřejnost. 

 
Dopady na sociální oblast: 

Přijetí vyhlášky nebude mít dopad v sociální oblasti. 
 

Dopady na životní prostředí: 
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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ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
 Předmět úpravy navrhované vyhlášky vymezuje obsahově provedení § 59 odst. 8 
veterinárního zákona ve smyslu bližší úpravy obsahu a organizace studia pro veterinární 
lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství, ověřování znalostí z tohoto studia 
a vydávání osvědčení k označení praktický veterinární lékař pro choroby příslušné skupiny 
druhů zvířat anebo veterinární lékař specialista pro choroby příslušné skupiny druhů zvířat.  
 
K § 2 až 4 
 Úroveň navrhovaného studia pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním 
lékařství je ve svém záměru dána univerzitním charakterem, a je proto svěřena vysoké škole 
uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární 
hygieny. Nepovinnost vzdělávání veterinárních lékařů působících v klinickém veterinárním 
lékařství dává záruku zachování současného stavu v přístupu k výkonu klinické veterinární 
praxe, současně však vytváří motivaci pro veterinární lékaře v klinické praxi směřující 
ke zvyšování úrovně svých znalostí a zkušeností vedoucí ke zkvalitňování klinické 
veterinární péče pro veřejnost.  
 
 Členění do dvou stupňů klinického vzdělávání odpovídá stejnému členění do dvou 
stupňů, jaké je již v právní úpravě obsaženo pro vzdělávání veterinárních lékařů v oblasti 
ochrany zdraví zvířat a nákaz, veterinární hygieny a zdravotní nezávadnosti potravin, 
ochrany zvířat proti týrání a pohody zvířat formou atestačního vzdělávání úředních 
veterinárních lékařů.  
 

Pro zařazení do klinického vzdělávání I. stupně jsou stanoveny nejméně 3 roky praxe 
v oboru veterinárního lékařství zaměřené na klinické rozpoznávání, léčení a předcházení 
nemocem zvířat, přičemž nejméně 1 rok této praxe vykonává uchazeč souvisle v období 
bezprostředně předcházejícímu podání žádosti o zařazení do tohoto vzdělávání. Pro 
zařazení do klinického vzdělávání II. stupně je stanoveno nejméně 5 let praxe v oboru 
veterinárního lékařství zaměřené na klinické rozpoznávání, léčení a předcházení nemocem 
zvířat, přičemž nejméně 2 roky této praxe vykonává uchazeč souvisle v období 
bezprostředně předcházejícímu podání žádosti o zařazení do tohoto vzdělávání. Další 
podmínkou je úspěšné absolvování klinického vzdělávání I. stupně.  
 
 Doba přímé výuky formou soustředění ve 2 týdenních odborných blocích pro I. stupeň 
vzdělávání (celkový rozsah 70 hodin) zahrnuje pouze část organizovanou jako přímá výuka, 
další výuka pak je na úrovni získávání dalších znalostí, zkušeností a dovedností v praxi při 
klinické činnosti. Tato doba odpovídá obdobné době přímé výuky v rámci atestačního 
vzdělávání I. stupně určeného pro úřední veterinární lékaře. Doba přímé výuky formou 
soustředění v jednom týdenní odborném bloku pro II. stupeň vzdělávání (celkový rozsah 35 
hodin) zahrnuje pouze část organizovanou jako přímá výuka, další výuka pak je na úrovni 
získávání dalších znalostí, zkušeností a dovedností v praxi při klinické činnosti 
a vypracovávání odborné práce, jíž účastník vzdělávání prokáže schopnost zpracovávat 
poznatky vysoké odborné úrovně a využívat je k tvůrčí interpretaci při řešení specializované 
problematiky zaměřené na klinickou veterinární medicínu, případně tvůrčím způsobem 
nacházet nové postupy diagnostiky, léčení, prevence a profylaxe nemocí zvířat. Tato doba 
odpovídá obdobné době přímé výuky v rámci atestačního vzdělávání II. stupně určeného pro 
úřední veterinární lékaře. 
 

Členění do oborů podle druhů zvířat anebo skupin druhů zvířat odpovídá 
současnému členění většiny klinických veterinárních praxí, které jsou orientovány podle 
druhů zvířat a nikoli nebo jen výjimečně podle systémového a orgánového zaměření.  
Členění v klinickém vzdělávání I. stupně v některých případech zahrnuje i více druhů anebo 
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skupin druhů zvířat, protože se na tomto stupni nepředpokládá vysoký stupeň specializace 
na jeden druh nebo skupinu zvířat, naopak členění v klinickém vzdělávání II. stupně je 
v členění na druhy a skupiny zvířat podrobnější, protože se na tomto stupni předpokládá již 
vysoký stupeň specializace podle příslušného druhu anebo skupiny zvířat. 

 
K zajištění potřebné úrovně výuky se předpokládá zapojení expertů z Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno, Státní veterinární správy, praktických veterinárních lékařů 
a dalších odborníků pro příslušnou problematiku, např. ÚSKVBL, VÚVeL aj. 

 
Součástí klinického vzdělávání II. stupně je vypracování odborné práce. Odborná 

práce má charakter odborné kvalifikační práce, kterou má účastník klinického vzdělávání 
II. stupně prokázat svou odbornou úroveň znalostí a zkušeností ve zvoleném specializačním 
oboru, schopnost zpracovávat poznatky vysoké odborné úrovně a využívat je k tvůrčí 
interpretaci při řešení specializované problematiky zaměřené na klinickou veterinární 
medicínu, případně tvůrčím způsobem nacházet nové postupy diagnostiky, léčení, prevence 
a profylaxe nemocí zvířat. Na úrovni klinického vzdělávání II. stupně se pak předpokládá 
schopnost i vysoce specializované klinické činnosti a také schopnost tvůrčím způsobem 
rozvíjet klinické znalosti, zkušenosti a dovednosti. Forma odborné práce sepsané v oblasti 
zvolené specializace s potřebnou úrovní nových přístupů, poznatků, znalostí, zkušeností 
a dovedností dokladuje dosaženou úroveň účastníka vzdělávání a obhajoba této práce 
dokládá jeho schopnost prezentovat, obhajovat a vysoce odborně diskutovat ve 
specializované oblasti klinické veterinární medicíny.  
 
K § 5 a 6 
 Dosažení očekávané a potřebné úrovně znalostí, zkušeností a dovedností účastníka 
na úrovni I. stupně klinického vzdělávání nebo na úrovni II. stupně klinického vzdělávání je 
ověřováno závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Forma ověřování potřebné úrovně 
znalostí, zkušeností a dovedností účastníka odpovídá formě ověřování znalostí, zkušeností 
a dovedností v rámci atestačního vzdělávání I. anebo II. stupně určeného pro úřední 
veterinární lékaře. 
 
 Vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství je 
univerzitního charakteru, zkušební komise je proto jmenována rektorem vysoké školy 
uskutečňující akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství nebo veterinární 
hygieny.  Předseda a další členové zkušební komise v I. stupni klinického vzdělávání jsou 
jmenováni tak, aby byla zahrnuta jak akademická oblast klinické veterinární medicíny 
v příslušném oboru, tak také oblast veterinárních právních předpisů a také oblast řešení 
skutečných i modelových praktických případů z praxe. Předseda a další členové zkušební 
komise v II. stupni klinického vzdělávání jsou jmenováni tak, aby byla navíc zahrnuta jak 
akademická oblast specializované klinické veterinární medicíny v příslušné specializaci, tak 
také oblast specializované problematiky obsažené ve veterinárních právních předpisech 
a také oblast řešení obtížných i komplikovaných skutečných i modelových případů z praxe, 
a aby byla zajištěna odpovídající úroveň obhajoby odborné práce účastníka vzdělávání. 

 
Dokladem o úspěšně složené závěrečné zkoušce k získání klinického vzdělání je 

osvědčení o získání klinického vzdělání I., resp. II. stupně. Úroveň osvědčení odpovídá 
formě dokladu získávaného úspěšnými účastníky atestačního vzdělávání I. anebo II. stupně 
určeného pro úřední veterinární lékaře. Je zároveň stanoven postup při neúspěšném složení 
závěrečné zkoušky pro opakování této zkoušky a postup při nesložení ani opakované 
závěrečné zkoušky. Tento postup odpovídá postupu při nesložení zkoušky v rámci 
atestačního vzdělávání I. anebo II. stupně určeného pro úřední veterinární lékaře.   
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K § 7 
 Úspěšný účastník klinického vzdělání získává oprávnění k označení v rámci klinické 
veterinární profese umožňující odlišení veterinárních lékařů podle dosažené úrovně 
a příslušné specializace pro choroby příslušné skupiny druhů zvířat.  
 
 Pro veřejnost se tak vytváří podle dosažené úrovně v klinické veterinární činnosti tři 
úrovně v rámci klinické veterinární profese: veterinární lékař (např. MVDr. Petr Novák, 
veterinární lékař), praktický veterinární lékař pro choroby příslušné skupiny zvířat 
(např. MVDr. Petr Novák, praktický veterinární lékař pro choroby psů a koček) a veterinární 
lékař specialista pro choroby příslušné skupiny zvířat (např. MVDr. Petr Novák, veterinární 
lékař specialista pro choroby psů).  
 
K § 8 

Účinnost vyhlášky je stanovena v souladu se zákonem č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem 1. července 
2020. 
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