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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Název 
 

Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích. 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 

Novela veterinárního zákona provedená zákonem 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, nabyla 
účinnosti 15. ledna 2020. 

 
Tato novela zákona implementuje 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 České republiky. Výše uvedená novela veterinárního zákona upravila nově též ta 
ustanovení, která se týkají veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků 
(§ 65 až 66c zákona). 

 
Odpovídajícím způsobem je nyní třeba upravit také prováděcí právní předpisy, mezi 

které patří i vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích. 
S ohledem na skutečnost, že některá ustanovení upravená stávající vyhláškou 
č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích, byla 
převzata přímo do výše uvedené novely veterinárního zákona, nebylo možné postupovat 
formou pouhé novelizace vyhlášky č. 290/2003 Sb., ale z důvodu přehlednosti bylo nutné 
vypracovat vyhlášku novou. 

 
Návrh vyhlášky si klade za cíl, a to v souladu se zmocněním v § 66a odst. 4 a v § 66b 

odst. 4 veterinárního zákona, podrobněji upravit požadavky na jakost veterinárních přípravků 
u veterinárních přípravků a obsah hlášení nežádoucích příhod a závad v jakosti 
u veterinárních technických prostředků tak, aby bylo chráněno zdraví zvířat, lidí i životní 
prostředí, dále stanoví požadavky správné výrobní praxe tak, aby veterinární přípravky byly 
zpracovávány a kontrolovány ve shodě se standardem jakosti odpovídajícím jejich 
zamýšlenému použití, stanoví obsah hlášení nežádoucích účinků a závad v jakosti jak 
u veterinárních přípravků, tak u veterinárních technických prostředků, stanoví obsah údajů 
uváděných na obalu nebo v příbalové informaci veterinárního přípravku a obsah údajů 
uváděných na obalu nebo v návodu k použití veterinárního technického prostředku, stanoví 
též výčet změn, které vyžadují odborné hodnocení a které následně vedou ke změně 
rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku.  
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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 § 66a odst. 4 a § 66b odst. 4 
veterinárního zákona.  

 
 

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

 
Oblast veterinárních přípravků, na rozdíl od veterinárních léčivých přípravků (které 

jsou upraveny zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů), není předpisy Evropské unie upravena. 

 
Oblast veterinárních technických prostředků byla v minulosti součástí práva Evropské 

unie, a to prostřednictvím směrnice Rady 84/539/EHS, jejímž cílem bylo zajistit 
u zdravotnických přístrojů používaných ve veterinárním oboru vysoký stupeň bezpečnosti jak 
pro uživatele těchto přístrojů, tak pro zvířata léčená pomocí těchto přístrojů. Shoda přístrojů 
s harmonizovanými normami měla být podle nařízení vlády č. 179/2004 Sb. zajištěna 
posouzením shody výrobcem nebo dovozcem veterinárního technického prostředku. Avšak 
v roce 2008 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/13/ES, kterou se 
zrušuje směrnice Rady 84/539/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících 
se zdravotnických elektrických přístrojů používaných ve veterinářství, s odůvodněním, že 
bezpečnost těchto veterinárních technických prostředků bude nadále dostatečně zajištěna 
prostřednictvím právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele a v oblasti obecné 
bezpečnosti výrobků.  

 
Primárním cílem navrhované vyhlášky je ochrana zdraví zvířat i lidí. Navíc mohou být 

majitelé zvířat na trhu v postavení spotřebitele, a to zejména v případě veterinárních 
přípravků, které jsou volně dostupné. Není v žádném případě cílem navrhované úpravy 
bránit volnému pohybu výrobků z členských zemí Evropské unie, ustanovení se budou 
aplikovat na všechny výroky (včetně tuzemských) stejnou mírou, a pokud tyto výrobky budou 
mít již splněny stanovené požadavky ve státě, ve kterém byly vyrobeny nebo uvedeny do 
oběhu, výrobce svou dokumentaci využije i pro žádost v České republice. Míra ochrany 
volného pohybu veterinárních přípravků nebo veterinárních technických prostředků 
dovážených z členských zemí Evropské unie je vyjádřena již v § 65c veterinárního zákona, 
kde je uvedeno „Jde-li o veterinární přípravek nebo o veterinární technický prostředek, který 
byl vyroben nebo uveden do oběhu v příslušném státě, Ústav žádosti podle § 65a nebo 65b 
vyhoví v případě, že veterinární přípravek nebo veterinární technický prostředek odpovídá 
právním předpisům, které jsou pro jeho výrobu nebo uvedení do oběhu v příslušném státě 
závazné, výrobním postupům a pravidlům, která jsou v příslušném státě používaná a pro 
která existuje dostatečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je možno provést 
dodatečná šetření, a tyto předpisy, postupy a pravidla zaručují míru ochrany oprávněného 
zájmu, která odpovídá míře této ochrany stanovené v České republice.“  

 
Navrhovaná vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích 

patří mezi technické předpisy, které podléhají oznámení Komisi podle 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. 

 
Návrh není s právem Evropské unie a s judikaturou soudních orgánů Evropské unie 

v rozporu a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie. 
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Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

Oblast veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků v současné 
době upravují tyto právní předpisy: 

 
 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických 

prostředcích. 
 
Veterinární zákon v současné době upravuje pojmy „veterinární přípravek“ 

a „veterinární technický prostředek“ v § 3 odst. 1 písm. s) a t), avšak veterinárním 
přípravkům a veterinárním technickým prostředkům se speciálně věnuje v hlavě VIII (§ 65 – 
66c) veterinárního zákona.  

 
Dosavadní prováděcí vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích 

a veterinárních technických prostředcích, však stanoví i některé povinnosti, které by měly být 
součástí zákona. Proto byla výše uvedenou novelou ve veterinárním zákoně doplněna 
taková ustanovení, jako například náležitosti žádosti o schválení veterinárního přípravku, 
včetně vyžadované dokumentace, ustanovení týkající se rozhodnutí o schválení 
veterinárního přípravku, náležitosti žádosti o zápis veterinárního technického prostředku do 
Seznamu veterinárních technických prostředků, včetně rozhodnutí o zápisu, nepovolení 
zápisu, pozastavení platnosti zápisu nebo výmazu ze Seznamu veterinárních technických 
prostředků.  

 
Další podrobnější úprava by zatížila již tak obsáhlý zákon, a proto zůstaly některé 

oblasti na podrobnější úpravě prováděcím právním předpisem. Zmocňovací ustanovení 
stanovená v § 78 k provedení ustanovení § 66a odst. 4 a v § 66b odst. 4 veterinárního 
zákona jsou naplněna navrhovanou vyhláškou. 

 
 

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 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv: 

Návrh vyhlášky nebude mít dopady na činnost Ústavu pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv. 
 
Dopady na spotřebitelskou veřejnost: 

Změna vyhlášky nebude představovat změnu, která by měla negativní dopad na 
spotřebitelskou veřejnost. 

 
Přijetí vyhlášky nebude mít dopad v sociální oblasti. 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 
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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. 
 

 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 

Návrh tohoto ustanovení vymezuje předmět úpravy, kterým jsou v intencích 
veterinárního zákona a jeho zmocňovacích ustanovení podrobněji rozvedené 
a konkretizované požadavky na veterinární přípravky, a to požadavky na jejich jakost, na 
správnou výrobní praxi při jejich výrobě, na obsah hlášení, pokud se vyskytnou nežádoucí 
účinky nebo závady v jakosti veterinárních přípravků, požadovaný obsah údajů uváděných 
na obalu nebo v příbalové informaci veterinárního přípravku, který by měl zaručit 
dostatečnou informovanost chovatele zvířat, a s tím související výčet změn, které jsou tak 
podstatné, případně vyžadují odborné hodnocení, a proto budou podléhat schválení 
Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.  

Druhou část vyhlášky tvoří konkretizované požadavky na veterinární technické 
prostředky, a to na jejich jakost, na obsah hlášení nežádoucích příhod nebo závad v jakosti 
veterinárních technických prostředků, aby bylo možné vyhodnotit jejich bezpečnost 
a přijmout případná opatření, a obsah údajů uváděných na obalu nebo v návodu k použití 
veterinárního technického prostředku, aby mohly být správně používány a nezpůsobily 
poškození zdraví osob, zvířat i životního prostředí. 
 
K § 2  

Ustanovení týkající se požadavků na jakost veterinárních přípravků věcně odpovídá 
stávajícímu § 8 vyhlášky č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních 
technických prostředcích, s tím, že úvodní část odstavce 1 byla zredukována, neboť její 
ustanovení byla převzata přímo do zákona. 

Doplnění dalších požadavků na jakost pak vyplývá zejména z potřeby ochrany zdraví 
nejen zvířat, ale i lidí a životního prostředí. 
 
K § 3  

Ustanovení týkající se správné výrobní praxe věcně odpovídá stávajícímu § 10 
vyhlášky č. 290/2003 Sb. Došlo však ke zpřesnění definice správné výrobní praxe, tak jak je 
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analogicky používána pro definici správné výrobní praxe ve výrobě veterinárních léčivých 
přípravků. V ustanovení je kladen důraz na správné zacházení s obalovými materiály a jejich 
oddělené uložení před propuštěním do výroby, tak aby nemohlo dojít k záměně a použití 
materiálů, které by nebyly podrobeny kontrole na příjmu. Cílem úpravy je rovněž zabránění 
rizika kontaminace veterinárních přípravků vystavených při výrobě vlivu výrobních prostor. 
Došlo také ke zpřesnění požadavku na kontrolu výrobních zařízení, kdy zařízení kritická pro 
jakost veterinárních přípravků by měla podléhat ověření jejich způsobilosti. Zkušenosti 
z kontrolní činnosti vedly k tomu, že by měl být jednoznačným způsobem popsán i rozsah 
vedení předpisové a záznamové dokumentace o výrobě veterinárního přípravku a o kontrole 
jakosti, kdy původní znění ve stávající vyhlášce není pro výrobce vyjádřeno dostatečně 
jednoznačně. Důraz je kladen též na ověření výrobního postupu, aby byl schopen poskytovat 
standardně kvalitní výrobek. Nově se definuje doba uchovávání vzorků vstupních surovin 
a finálních produktů; tato doba byla zkrácena, přesto by však měla zajistit dostatečnou 
dostupnost vzorků pro případnou kontrolu při řešení podezření závad v jakosti produktu. 
Zkušenosti z kontrolní činnosti také poukázaly na to, že je třeba stanovit pravidlo pro 
stanovení doby použitelnosti veterinárního přípravku, tak aby nedocházelo k dlouhodobému 
skladování meziproduktů před primárním balením a nežádoucímu prodloužení doby 
použitelnosti. Pojem kvalifikovaná osoba byl nahrazen pojmem osoba odpovědná za 
uvolnění šarže do oběhu. 
 
K § 4 
  V ustanovení, které se týká obsahu hlášení nežádoucích účinků nebo závad v jakosti 
veterinárních přípravků, nedošlo k výrazným změnám, věcně odpovídá stávajícímu § 9 
vyhlášky č. 290/2003 Sb. V tomto ustanovení byl více konkretizován obsah hlášení 
nežádoucího účinku a obsah hlášení závady v jakosti veterinárního přípravku. 
 
K § 5 

Ustanovení týkající se změn rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku vyplynulo 
ze současného znění zákona, kde v § 66a odst. 4 písm. f) je stanoveno, že prováděcí právní 
předpis upraví výčet změn podléhajících schválení, a to s rozlišením na změny 
administrativní povahy a změny vyžadující odborné hodnocení.  
 
K § 6 

Ustanovení týkající se obsahu údajů uváděných na obalu nebo v příbalové informaci 
veterinárního přípravku nebylo ve vyhlášce č. 290/2003 Sb. dosud upraveno, avšak 
veterinární zákon s ohledem na to, že veterinární přípravky jsou přípravky volně prodejné, 
stanovil s ohledem na ochranu zdraví zvířat, životního prostředí i zdraví lidí, že je nezbytné 
zajistit, aby tyto byly opatřeny průvodními texty, které zajistí dostatečnou informovanost pro 
chovatele, a tím i ochranu výše zmíněných veřejných zájmů. 

 
K § 7  

Podle § 65 písm. a) veterinárního zákona má Ústav pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv povinnost posuzovat bezpečnost veterinárních technických prostředků 
pro zvířata, veřejné zdraví a životní prostředí, jejich vlastnosti a způsobilost dosáhnout účelu, 
ke kterému jsou veterinární technické prostředky určeny. Z tohoto důvodu je nutné, aby byl 
zajištěn takový systém jakosti, který pro zvířata, lidi i životní prostředí eliminuje riziko 
spočívající v nedostatečné jakosti prostředku. Jelikož obsah pojmu veterinární technické 
prostředky a jejich účel použití je s ohledem na různorodost těchto prostředků velmi široký 
(jedná se o různá zařízení, přístroje, pomůcky, materiály nebo jiné předměty nebo výrobky 
určené k použití u zvířat pro účely prevence, vyšetřování, diagnózy, sledování, léčby nebo 
zmírnění nemoci, poranění nebo zdravotního postižení, náhrady nebo modifikace 
anatomické struktury či fyziologického procesu, anebo kontroly březosti), bylo nutné stanovit 
alespoň základní principy požadavků na jakost veterinárních technických prostředků. 
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K § 8 
Ustanovení týkající se obsahu hlášení nežádoucích příhod nebo závad v jakosti 

veterinárních technických prostředků věcně odpovídá stávajícímu § 14 vyhlášky 
č. 290/2003 Sb. Došlo však ke konkretizaci obsahu hlášení nežádoucí příhody veterinárního 
technického prostředku a stanovení nového požadavku na hlášení závady v jakosti 
veterinárního technického prostředku. 
 
K § 9  

Veterinární technické prostředky jsou volně prodejné a často se jedná o přístroje 
a zařízení se specifickým účelem použití. Je proto nezbytné zajistit, aby tyto prostředky byly 
opatřeny takovými návody, které zajistí jejich správné použití a manipulaci s nimi, a tím 
i dostatečnou míru ochrany zdraví zvířat, životního prostředí i zdraví lidí. 
 
K § 10 

Navrhovaná vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických 
prostředcích patří mezi technické předpisy, které podléhají oznámení Komisi podle 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. 

 
K § 11 

Dosavadní vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních 
technických prostředcích, se současně s vydáním vyhlášky ruší. 
 
K § 12 

Nabytí účinnosti je navrženo k 1. lednu 2021. Cílem je zohlednit délku trvání procesu 
notifikace vyhlášky a nutnost dostatečné legisvakance.  
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