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IV. 
 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 

1. OBECNÁ ČÁST 
 
a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu 
ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
 
Oblast zdraví zvířat a jeho ochrany a oblast prevence nákaz a jejich tlumení 
 

Jednou z nejdůležitějších součástí veterinární péče, a tedy i jedním ze stěžejních 
bodů předmětu úpravy veterinárního zákona, je 

 péče o zdraví zvířat, 
 předcházení vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a jejich tlumení, 
 ochrana zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a 
 ochrana území ČR před zavlečením nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 

člověka a před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv. 
 

Po vstupu ČR do Evropské unie se důležitou součástí předmětu úpravy veterinárního 
zákona stala také oblast 

 obchodování (resp. přemísťování) zvířat, živočišných produktů a dalšího 
veterinárního zboží mezi členskými státy EU, 

 dovozu a tranzitu uvedených komodit ze třetích zemí na území EU. 
 

Právní úpravu výše popsané oblasti tvoří v současné době veterinární zákon, 
především jeho hlava II části první a navazující kompetenční a sankční ustanovení, a řada 
prováděcích právních předpisů k veterinárnímu zákonu: 

 Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz 
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška 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 pozdějších 
předpisů. 

 Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se 
spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich 
dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se 
zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického 
moru prasat. 

 Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky 
a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro 
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve 
znění vyhlášky č. 356/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2015 Sb. 

 Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně 
vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz 
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění vyhlášky č. 13/2016 Sb. 

 Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející 
z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení 
a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Celá právní úprava oblasti zdraví zvířat a jeho ochrany a oblast prevence nákaz 
a jejich tlumení, včetně právní úpravy podmínek obchodování a dovozu, resp. tranzitu zvířat, 
živočišných produktů a dalšího veterinárního zboží (dále jen „oblast zdraví zvířat“), je od roku 
2004 úpravou transpoziční, která převzala do právního řádu ČR rozsáhlý komplex směrnic, 
rozhodnutí a nařízení EU. 
 

Právní předpisy EU v oblasti zdraví zvířat byly v roce 2016 aktualizovány přijetím 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách 
zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví 
zvířat“). Nařízení vstoupilo v platnost 20. dubna 2016 a použije se od 21. dubna 2021. 
Nařízení zrušilo a nahradilo přibližně 40 základních právních aktů. Vyžaduje však také přijetí 
mnoha nařízení v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení Komise, kterými se zruší 
a nahradí přibližně 400 aktů Komise, jež existovaly v oblasti zdraví zvířat před novou právní 
úpravou vytvořenou tímto „právním rámcem pro zdraví zvířat“. 
 

Teprve přijetím nařízení v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení Komise bude 
tedy obecný právní rámec naplněn konkrétním obsahem, který již bude možné 
implementovat do právního řádu ČR. 
 

Obecně lze k obsahu nové úpravy oblasti zdraví zvířat uvést, že se nejedná o novou 
oblast právní regulace. Veterinární požadavky a podmínky, včetně odpovídajících 
kompetencí příslušných orgánů, v novém právním rámci pro zdraví zvířat navazují na 
dosavadní úpravu, přičemž v některých oblastech přímo kopírují dosavadní pravidla. 
V některých ohledech pak dosavadní úpravu aktualizují s cílem zohlednit zkušenosti z její 
praktické aplikace a přehledně navázat na nový právní rámec. 
 

Zásadní změnou z formálního hlediska je však přechod ze směrnic na přímo 
použitelné předpisy EU, čemuž je nutné přizpůsobit veterinární zákon a jeho prováděcí 
právní předpisy provedením implementace nařízení, která zakotví kompetence příslušných 
orgánů, stanoví odpovídající sankce, dále využije v řadě případů možností, které nařízení 
členským státům poskytují, a v neposlední řadě – jak je z předchozího popisu patrno – 
zahrne z velké části tzv. implementaci negativní spočívající ve zrušení dosavadní 
transpoziční právní úpravy. 
 
 
Oblast úředních kontrol 
 

Kontrolní postupy v oblasti zdraví zvířat jsou také nově upraveny přímo použitelnými 
předpisy EU. 
 

Dne 7. dubna 2017 bylo v Úředním věstníku publikováno 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/HS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 
96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách). 
Nařízení nabylo účinnosti 14. prosince 2019. 
   

Veterinární zákon byl v návaznosti na nové nařízení o úředních kontrolách změněn 
novelou provedenou zákonem č. 368/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., 
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o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony; zákon nabyl účinnosti 15. ledna 2020. 
 

V rámci novelizace veterinárního zákona byla do jeho textu promítnuta ta ustanovení 
nařízení, jež věcně spadají do předmětu úpravy veterinárního zákona. Odpovídajícím 
způsobem pak byly následně upraveny také dotčené prováděcí právní předpisy 
k veterinárnímu zákonu. 
 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci a prováděcí nařízení Komise, která doplňují 
a provádějí základní nařízení o úředních kontrolách, však byla přijímána až v průběhu roku 
2019 a velká část z nich až v závěru tohoto roku. Proto nebylo možné na vydání nařízení 
Komise reagovat již v rámci přípravy a projednání zákona č. 368/2019 Sb. Jedná se o 
celkem 35 předpisů, z nichž některé také vyžadují implementaci do právního řádu ČR. Jejich 
implementace bude provedena touto navazující novelou veterinárního zákona. 
 
 
b) Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen 
 
 Obecně: 
 

Jak vyplývá z výše uvedeného, hlavním cílem navrhované právní úpravy je 
implementace nařízení (EU) 2016/429 a k němu vydaných nařízení Komise, která již byla 
publikována v Úředním věstníku. V této souvislosti je třeba poznamenat, že akty Komise 
budou i nadále postupně přinášet novou právní úpravu a novela veterinárního zákona bude 
muset být v průběhu legislativního procesu na tyto předpisy adaptována. 
 

Nařízení (EU) 2016/429 obsahuje v čl. 272 přechodná opatření, která mají zajistit 
plynulý přechod z dosavadní právní úpravy tvořené směrnicemi, jež jsou článkem 270 
nařízení zrušeny, na nový právní rámec pro zdraví zvířat tvořený základním nařízením 
a navazujícími nařízeními Komise v přenesené pravomoci a prováděcími nařízeními Komise. 
V návaznosti na zrušení vyjmenovaných směrnic v čl. 270 nařízení (EU) 2016/429 proto 
stanoví čl. 272, že se směrnice, jakož i akty přijaté na jejich základě, nadále použijí namísto 
odpovídajících článků tohoto nařízení do tří let ode dne použitelnosti, tj. do 21. dubna 2024, 
nebo do dřívějšího data, jež bude stanoveno nařízením Komise. 
 

Tímto právním aktem, kterým se stanoví dřívější datum, do kdy lze směrnice 
aplikovat, je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 
2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde 
o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu. Nařízení Komise 
stanoví, že v zájmu zajištění harmonizovaného a zjednodušeného přístupu u všech druhů 
a nákaz by se toto nařízení mělo použít od data použitelnosti nařízení (EU) 2016/429 
a zrušené směrnice by se měly přestat používat od stejného data, a proto podle čl. 112 
nařízení Komise pozbývají platnosti směrnice 92/66/EHS, směrnice 2001/89/ES, směrnice 
2003/85/ES a směrnice 2005/94, jakož i akty přijaté na jejich základě, s účinkem od 21. 
dubna 2021. 
 

Čl. 112 nařízení Komise však nezmiňuje směrnici 2002/60/ES týkající se afrického 
moru prasat, ani směrnici 2000/75/ES týkající se katarální horečky ovcí, které jsou 
vyjmenovány v čl. 272 nařízení (EU) 2016/429, ale v čl. 112 nařízení Komise uvedeny 
nejsou. 
 

V návaznosti na citované přechodné ustanovení tedy musí zůstat v platnosti do 
21. dubna 2024 některá ustanovení zákona i prováděcích vyhlášek. Konkrétně se jedná o: 
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 zmocňovací ustanovení veterinárního zákona k vydání prováděcích právních 
předpisů v oblasti předcházení a tlumení nákaz, 

 vyhlášku č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického 
moru prasat, 

 část vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz 
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, 
obsahující pravidla pro předcházení a tlumení nákazy katarální horečkou ovcí. 

 
 Důležitým cílem návrhu novely zákona je také dokončení implementace nařízení 
o úředních kontrolách, které nabylo účinnosti 14. prosince 2019 a které bylo řádně 
implementováno v oblasti veterinární péče již předchozí novelou veterinárního zákona 
provedenou zákonem č. 368/2019 Sb. K základnímu nařízení o úředních kontrolách však 
bylo v průběhu roku 2019 (a z větší části až v prosinci 2019) publikováno 35 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení Komise. Novelou veterinárního zákona je 
tedy nutné následně implementovat ty z nich, které spadají do věcné působnosti tohoto 
zákona a současně zakotvují kompetence příslušných orgánů, případně obsahují povinnosti 
provozovatelů, za jejichž porušení je třeba stanovit odpovídající sankce. 
 

Z věcného hlediska tvoří obsah návrhu novely následující okruhy: 
 
A. Implementace nařízení (EU) 2016/429 

 
 Zavádí se obecná povinnost požádat o schválení nebo registraci subjektů, u nichž 

jejich schválení nebo registraci vyžaduje nařízení (EU) 2016/429. 
 Vzhledem k tomu, že u některých chovatelů již v současné době vnitrostátní 

právní předpis – plemenářský zákon – vyžaduje jejich evidenci, navrhuje se, aby 
se obecná povinnost registrace na chovatele evidované podle plemenářského 
zákona nevztahovala. Povinnost požádat o schválení nebo registraci však bude 
platit pro některé subjekty, které se už v současné době evidují podle 
plemenářského zákona a současně musí být schváleny nebo registrovány podle 
zákona veterinárního, např. produkční podniky akvakultury a rybochovná 
zařízení, shromažďovací střediska nebo obchodníky se skotem, prasaty, ovcemi 
nebo kozami. 

 Obecně tedy lze říci, že by měl být v principu zachován dosavadní stav, s tím 
rozdílem, že chovatelé hospodářských zvířat – podnikatelé budou do budoucna 
evidováni podle plemenářského zákona, v ostatních případech příslušnou 
krajskou veterinární správou v souladu s nařízením registrováni, přičemž jejich 
dosavadní oznamovací povinnost vůči krajské veterinární správě bude 
z veterinárního zákona vypuštěna. 

 Navrhovaná úprava nepřinese nové administrativní povinnosti dosavadním 
subjektům, protože nařízení (EU) 2016/429 a veterinární zákon v přechodných 
ustanoveních stanoví, že zařízení a provozovatelé registrovaní nebo schválení 
v souladu s dosavadními právními předpisy přede dnem použitelnosti nařízení 
(EU) 2016/429 se považují za registrované či případně schválené v souladu 
s uvedeným nařízením, a jako takových se jich týkají příslušné povinnosti 
stanovené uvedeným nařízením. 

 Nově se formulují kompetence příslušných orgánů v oblasti předcházení a tlumení 
nákaz, včetně ukládání opatření, pravidel pro dozor, eradikační programy a statusy 
území prostého nákazy a povolování výjimek. V těchto oblastech se nejedná o nové 
kompetence příslušných orgánů, dochází pouze k jejich přizpůsobení novému 
nařízení a doplnění odpovídajících odkazů. 

 Nově se formulují také kompetence příslušných orgánů v oblasti přemísťování zvířat, 
živočišných produktů a dalšího veterinárního zboží mezi členskými státy EU, včetně 
povolování výjimek. Podstatou implementace je i v těchto případech pouze 
přizpůsobení dosavadních kompetencí příslušných orgánů novému nařízení 
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a doplnění odpovídajících odkazů. 
 Veterinární podmínky pro dovoz zvířat, živočišných produktů a ostatního 

veterinárního zboží dováženého z třetích zemí do členských států budou nově 
upraveny nařízením (EU) 2016/429 a k němu vydanými nařízeními Komise. 

 Aktualizuje se právní úprava pohraniční veterinární kontroly tzv. směsných produktů. 
 

B. Dokončení implementace nařízení o úředních kontrolách 
 
 Doplnění odkazů na další nařízení Komise, podle kterých postupují orgány 

provádějící pohraniční veterinární kontrolu při provádění této kontroly. 
 Doplnění odkazu na zvláštní pravidla úředních kontrol prováděných na pohraniční 

veterinární stanici u překládaných zásilek nebo zásilek v režimu tranzitu. 
 Aktualizace odkazu na novou právní úpravu kontroly živočišných produktů, které tvoří 

součást osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo 
použití. Z obsahového hlediska zůstává úprava prakticky shodná, včetně kompetencí 
příslušných orgánů. 
 

C. Změny, které nemají přímo implementační charakter, ale je potřebné je provést 
v návaznosti na novou právní úpravu EU v oblasti zdraví zvířat 

 
 Zrušení povinnosti chovatele hospodářských zvířat – podnikatele oznámit krajské 

veterinární správě zahájení a ukončení své činnosti a informovat o stanovených 
změnách. Povinnost se nahrazuje výše zmíněnou obecnou povinností registrace 
nebo schválení podle nařízení (EU) 2016/429, která podle návrhu novely dopadá na 
chovatele, kteří povinnost evidence neplní již podle plemenářského zákona. 
Oznamovací povinnost chovatele se proto navrhuje zrušit jako duplicitní. 

 V návaznosti na obecnou povinnost registrace, resp. schvalování se stanoví, že 
subjekty, které budou podle veterinárního zákona schváleny nebo registrovány, 
nebudou muset žádat o registraci jako osoby, které se podílejí na obchodování se 
zvířaty a živočišnými produkty podle § 28 zákona. Byl tedy zvolen stejný princip, jaký 
platí od novely veterinárního zákona provedené zákonem č. 368/2019 Sb. pro 
schválení a registraci nebo registraci potravinářských podniků podle § 22 zákona. 
Cílem návrhu je snížení administrativní zátěže dotčených subjektů. 
 

D. Změny navazující na zakotvení povinnosti čipování všech psů do tří měsíců věku, 
nejpozději však před přechodem k novému majiteli 
 
 Povinnost čipovat psy byla v současné podobě do textu veterinárního zákona 

zakotvena prostřednictvím pozměňovacích návrhů uplatněných v rámci projednání 
minulé novely veterinárního zákona (zákona č. 368/2019 Sb.) v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR. Z tohoto důvodu však není nová právní úprava provázána 
s úpravou dosavadní a dochází k výkladovým nejasnostem a navazujícím problémům 
v aplikační praxi. Povinnost chovatelů psů zajistit čipování psa a související 
povinnosti je tedy třeba přeformulovat tak, aby byly výkladové problémy a nedostatky 
legislativně-technického charakteru odstraněny. 

 Konkretizuje se nová právní úprava centrální evidence psů, která byla rámcově 
zakotvena do textu veterinárního zákona prostřednictvím pozměňovacích návrhů 
uplatněných v rámci projednání novely veterinárního zákona provedené zákonem 
č. 368/2019 Sb. a má účinnost stanovenou k 1. lednu 2022. 

E. Požadavky vyplývající z aplikační praxe 
 
 Zrušení povinnosti chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění úhynu 

včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad stanovený limit krajské veterinární 
správě. 
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 Zrušení povinnosti chovatele vyžádat si veterinární osvědčení k přemísťování 
včelstev mimo území kraje. 

 Doplnění lhůty, ve které je vývozce povinen požádat předem o vydání veterinárního 
osvědčení k vývozu kontrolovaného zboží do třetích zemí. Navrhuje se dále nově 
stanovit veterinární požadavky na umístění a držení zvířat v karanténě v případě 
jejich vývozu do třetích zemí. 

 Zakotvení podmínek prodeje vajec chovatelem prostřednictvím prodejního automatu. 
 Doplnění právní úpravy kontroly prodeje na dálku a práva na druhé odborné 

stanovisko. 
 Rozšíření právní úpravy opatření podle § 53 veterinárního zákona. 

 
Pokud jde o prováděcí právní předpisy k veterinárnímu zákonu dotčené právním 

rámcem pro zdraví zvířat, v návaznosti na novelu veterinárního zákona bude nutné bez 
dalšího zrušit tyto předpisy: 
 Vyhláška 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 pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se 
spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu 
ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty 
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 Vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu 
předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení 
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky 
č. 356/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2015 Sb. 

 Vyhláška č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně 
vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky 
č. 13/2016 Sb. 

 Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející 
z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání 
některých nákaz vodních živočichů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
S ohledem na výše zmíněné přechodné ustanovení musí zůstat v platnosti do 

21. dubna 2024 některá ustanovení zákona i prováděcích vyhlášek. Konkrétně se jedná o: 
 zmocňovací ustanovení veterinárního zákona k vydání prováděcích právních 

předpisů v nákazové oblasti, 
 vyhlášku č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru 

prasat, 
 odpovídající část vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání 

nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Novelizovat je třeba v návaznosti na nařízení (EU) 2016/429 také prováděcí předpisy 
k veterinárními zákonu, především: 

 vyhlášku č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné 
produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských 
společenství, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhlášku 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. 

Dále se navrhuje upravit sazebník zákona o správních poplatcích tak, aby odpovídal 
změnám provedeným v textu veterinárního zákona v oblasti zdraví zvířat a dalším 
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požadavkům vyplývajícím z aplikační praxe. 
 

Závěrem se poznamenává, že předmětná právní úprava neřeší personální otázky 
a z jejího obsahu nelze posuzovat otázky diskriminace a rovného postavení žen a mužů. 
 

Kontrolní a dozorová činnost orgánů podle veterinárního zákona: 
 

Státní veterinární dozor patří mezi správní kontrolu, při které orgány veterinární 
správy kontrolují činnost fyzických a právnických osob vykonávanou v oblasti veterinární 
péče a vyhodnocují, zda jsou při ní dodržovány právní předpisy [viz § 2 písm. f) veterinárního 
zákona]. Kompetenci k výkonu státního veterinárního dozoru má Státní veterinární správa, 
a to jak krajské veterinární správy, tak i Ústřední veterinární správa, přičemž se jedná 
o jeden z důležitých pilířů jejich činnosti [viz § 49 odst. 1 písm. g) a § 48 odst. 1 písm. f) 
veterinárního zákona]. Státní veterinární dozor nad uváděním do oběhu a používáním 
veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků vykonává Ústav pro státní 
kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Postup při provádění státního veterinárního 
dozoru je upraven zejména zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a dále 
vyplývá z veterinárního zákona a předpisů EU, především z nařízení EP a Rady (EU) 
2017/625 o úředních kontrolách a na něj navazujících prováděcích nařízení Komise EU 
a nařízení Komise EU v přenesené pravomoci. Úkoly související s úředními kontrolami se 
obecně provádějí pomocí vhodných kontrolních metod a technik [viz čl. 14 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625]. 
 
Státní veterinární dozor zahrnuje: 
 

A. Vlastní (veterinární) kontrolu plnění:  
 povinností stanovených veterinárním zákonem, 
 povinností stanovených zvláštními právními předpisy,  
 povinností stanovených přímo použitelnými právními předpisy EU a 
 dalších povinností, které byly uloženy na základě a v mezích výše uvedených 

právních předpisů. 
 
B. Posouzení a zaznamenání konkrétních porušení daných povinností, určení příčin, 

které vedly k nesplnění povinností, a ustanovení odpovědných osob.  
Výsledky veterinární kontroly jsou zaznamenány zejména v protokolu o kontrole 
vyhotoveném podle kontrolního řádu (§ 12). Zde se mj. uvede stav věci zjištěný 
při veterinární kontrole s uvedením konkrétních pochybení a nedostatků, 
ustanovení právních předpisů, která byla porušena, a osoba, která je porušila.  

 
C. Projednání zjištěných pochybení s odpovědnými osobami a zajištění odstranění 

závadového stavu. 
 
Zvláštní formy státního veterinárního dozoru 
 

Veterinární zákon kontrolu plnění některých povinností v oblasti veterinární péče pro 
přehlednost pojmenovává a označuje jako specifické formy státního veterinárního dozoru. 
Jde o: 
 veterinární kontrolu zdraví a dědičnosti zdraví [viz metodika kontroly zdraví zvířat 

a nařízené vakcinace na konkrétní kalendářní rok; § 44 odst. 1 písm. d) a odst. 2 
veterinárního zákona], 

 kontrolu označování a evidence zvířat (§ 24 odst. 5 plemenářského zákona), 
 veterinární kontrolu zdravotní nezávadnosti krmiv [§ 3 odst. 1 písm. r) veterinárního 

zákona], 
 prohlídku jatečných zvířat a masa (§ 21 odst. 15 veterinárního zákona), 
 pohraniční veterinární kontrolu (§ 32 až 38 veterinárního zákona). 
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Ke konkrétním ustanovením veterinárního zákona: 

 
1. Pokud jde o ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona, Státní 

veterinární správa i v současné době vykonává státní veterinární dozor v oblasti předcházení 
nákaz a jejich tlumení podle veterinárního zákona. V návaznosti na nové nařízení (EU) 
2016/429 se určuje, že Státní veterinární správa je v ČR orgánem příslušným k výkonu 
dozoru ve smyslu čl. 26 až 28 nařízení (EU) 2016/429 a nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2020/689 a vykonává státní veterinární dozor zaměřený na včasné odhalení 
nebezpečných nákaz uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 

 
2. Pohraniční veterinární kontrola (§ 32 až § 38 zákona) je kromě veterinárního 

zákona prováděna v souladu s nařízením (EU) 2017/625 a řadou jeho prováděcích předpisů, 
kromě jiných také nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124. 

 
3. Ustanovení § 56a upravuje vydávání veterinárních osvědčení pro dovoz a vývoz 

zvířat a živočišných produktů. Je důležité z hlediska mezinárodního obchodu, kdy veterinární 
osvědčení deklaruje skutečnost, že zvířata či živočišné produkty prošly kontrolou veterinární 
autority daného státu. Osvědčení je listinou prokazující naplnění všech veterinárních 
požadavků stanovených zemí určení. V případě dovozu vystavuje veterinární osvědčení 
úřední veterinární lékař v případech a za podmínek uvedených v čl. 87 a 88 nařízení (EU) 
2017/625. Požadavky na vydávaná veterinární osvědčení stanoví čl. 89 nařízení (EU) 
2017/625. Veterinární zákon pak stanoví konkrétní požadavky na veterinární osvědčení 
vydávaná v případě vývozu. 

 
Obecně platí, že orgány veterinární správy postupují podle zákona o státní kontrole, 

nestanoví-li výše uvedené právní předpisy v oblasti veterinární péče zvláštní kontrolní 
postupy. 
 
 
c) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 
 

Cílem předloženého návrhu zákona je zajištění implementace nařízení (EU) 
2016/429, které nabývá účinnosti 21. dubna 2021. Tohoto cíle nelze dosáhnout jinak než 
provedením novelizace veterinárního zákona a úpravou jeho prováděcích právních předpisů.  
 
 
d) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 
 

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České 
republiky, zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., 
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky.  
 

K této problematice nejsou známy žádné nálezy Ústavního soudu. 
 
 
e) Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 

Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku 
z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské 
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unii, s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního 
dvora. 
 

Navrhovaná novela veterinárního zákona je s předpisy Evropské unie a s právem 
Evropské unie plně slučitelná, a má implementační vztah k těmto předpisům: 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 

o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní 
rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění. 

 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/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. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě 
do Unie. 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1013 ze dne 16. dubna 2019 o oznamování 
zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 ze dne 23. dubna 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo 
určení. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité 
zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení 
v Unii. 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1873 ze dne 7. listopadu 2019 o postupech 
koordinovaného provádění zesílených úředních kontrol příslušnými orgány na 
stanovištích hraniční kontroly u produktů živočišného původu, zárodečných produktů, 
vedlejších produktů živočišného původu a směsných produktů. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní 
a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, 
které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090 ze dne 19. června 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro 
používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve 
veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro 
používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných 
látek. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, 
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kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na 
stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících 
a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým 
osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky 
a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, 
(ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) 
č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí 
Komise 2007/777/ES. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, 
opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat 
a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly. 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2129 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se 
stanoví pravidla pro jednotné uplatňování měr četnosti kontrol totožnosti a fyzických 
kontrol u některých zásilek zvířat a zboží vstupujících do Unie. 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se 
stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po 
skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na 
které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost 
a veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných 
suchozemských zvířat v rámci Unie. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových 
vajec v rámci Unie. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro 
některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 ze dne 30. ledna 2020, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů. 

 Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů 
živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 ze dne 28. dubna 2020, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních 
živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie. 
 

Návrh novely veterinárního zákona dále souvisí s těmito předpisy Evropské unie: 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 

o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBV7KV7TS)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2124&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2126&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2129&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2130&from=CS
aspi://module='EU'&link='32001R0999%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


52 

spongiformních encefalopatií, v platném znění.  
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 

2003 o tlumení salmonel a některých jiných původů zoonóz, vyskytujících se 
v potravním řetězci.  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, 
kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví 
a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu 
rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) 
č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí 
Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES, v platném znění. 

 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 o uplatňování některých pravidel pro 
prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení 
seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných 
nákaz uvedených na seznamu. 
 
 

f) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž 
je Česká republika vázána 
 

Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad 
mezinárodního práva. 
 
 
g) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
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 
 

Návrh zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty, nezavádí nové činnosti, které by si vyžadovaly přidělení nových 
prostředků ze státního rozpočtu a ani s ním nejsou spojeny žádné nové požadavky 
na navýšení personálních kapacit a objemu prostředků na platy či dodatečné požadavky 
na navýšení prostředků na jiné výdaje, než jsou platy. Vznik centrální evidence psů 
a náklady na její provoz budou financovány z rozpočtu Ministerstva zemědělství. 
 

Návrh zákona nepředpokládá významné hospodářské a finanční dopady na 
podnikatelské prostředí. 
 
 Návrh zákona zavádí nové správní poplatky v oblasti veterinární asanace a provádí 
dílčí úpravy poplatku za vydání rybářského lísku na dobu neurčitou. Nově navrhované 
poplatky nepředstavují pro dotčené subjekty výraznější zátěž. 
 

Navrhovaná úprava nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 
 
 
h) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 

Pro účely posouzení vlivu na ochranu osobních údajů byla vypracována DPIA 
s následujícími závěry: 
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Byly vyhodnoceny všechny oblasti definované obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů. Konkrétně byla posouzena nezbytnost a přiměřenost zpracování osobních 
údajů v rámci centrální evidence psů, naplnění práv subjektů údajů, naplnění integrity 
a důvěrnosti zpracování a možné incidenty porušení ochrany osobních údajů subjektů údajů.  
 

Celkově byl vliv v centrální evidenci psů na ochranu osobních údajů vyhodnocen jako 
nízké riziko s hodnotou 1,1 z 10. Toto reziduální riziko je tedy na více než akceptovatelné 
úrovni. Odhalené nedostatky a jejich nápravná opatření budou posouzeny při revizi DPIA po 
1 roce od jejího zpracování. 
 
i) Zhodnocení korupčních rizik 
 

V rámci přípravy návrhu zákona byla komplexně posouzena míra korupčních rizik 
v souladu s metodikou zpracovanou Odborem hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády 
České republiky. Ze závěru posouzení vyplývá, že korupční potenciál vyplývající z návrhu 
nepředstavuje žádné riziko.  
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
korupčního rizika. 
 

Předkládaný návrh zákona je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má 
upravovat.  
 

Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy. 
 
 
j) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Návrh zákona nemá dopady na bezpečnost nebo obranu České republiky. 
 
 
2. ZVLÁŠTNÍ ČÁST  
 
K části první 
 
(Změna veterinárního zákona) 
 
K bodu 1 (poznámka pod čarou č. 1): 
  

Text poznámky pod čarou je nutné přizpůsobit změnám, které přineslo nařízení (EU) 
2016/429. Jak vyplývá z čl. 270 odst. 2 nařízení, s účinností od 21. dubna 2021 se zrušují 
směrnice 64/432/EHS, 82/894/EHS, 88/407/EHS, 89/556/EHS, 90/429/EHS, 91/68/EHS, 
92/65/EHS, 92/118/EHS, 92/119/EHS, 2002/99/ES, 2004/68/ES a 2006/88/ES. Z tohoto 
důvodu je nutné uvedené předpisy Evropské unie z textu poznámky pod čarou č. 1 vypustit. 
  

V návaznosti na přechodná ustanovení nařízení o úředních kontrolách, které nabylo 
účinnosti ke dni 14. prosince 2019, zůstal veterinární zákon transpozičním opatřením, pokud 
jde o stanovené části směrnice 97/78/ES. Proto byl citovaný předpis v poznámce pod čarou 
č. 1 dosud ponechán. Vzhledem k tomu, že příslušná nařízení Komise již v současné době 
byla vydána a nabyla účinnosti 14. prosince 2019 – s jednou výjimkou, která nabývá 
účinnosti 21. dubna 2021 – bude již možné také směrnici 97/78/ES z poznámky pod čarou 
č. 1 vypustit. 
 

Veterinární zákon však zůstává na základě přechodného ustanovení čl. 150 nařízení 
o úředních kontrolách i nadále transpozičním opatřením, pokud jde o určité části směrnice 
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96/23/ES. 
 
Vypouští-li se z poznámky pod čarou základní směrnice, je třeba vypustit i směrnice, 

kterými byly změněny a které by správně měly být předpisem EU současně také zrušeny. 
Legislativní postupy EU však nezahrnují výslovné rušení změnových předpisů. Pokud se ruší 
předpis základní, vychází se zpravidla z toho, že změnové předpisy se ruší „automaticky“ 
spolu se základním předpisem. V každém případě jejich implementace již do budoucna 
nebude provedena veterinárním zákonem. 
 
K bodu 2 (poznámka pod čarou č. 1a): 
  

Nařízení Komise (ES) č. 136/2004, č. 282/2004 a č. 206/2009 byla s účinností 
od 14. prosince 2019, resp. v případě některých přechodných ustanovení s účinností 
od 21. dubna 2021 zrušena a z poznámky pod čarou č. 1a se vypouštějí. Doplňuje se nově 
implementované nařízení (EU) 2016/429 a k němu vydaná nařízení Komise v přenesené 
pravomoci a prováděcí nařízení Komise. 
 
K bodům 3, 40, 42, 105, 107, 111, 149 a 151: 
 
 V celém textu zákona se navrhuje nahradit dosud používaný výraz „zdolávání nákaz“ 
výrazem „tlumení nákaz“. Dochází tak k terminologickému sjednocení právních předpisů EU 
a vnitrostátních právních předpisů ČR v oblasti zdraví zvířat. 
 
K bodu 4 [(§ 3 odst. 1 písm. c)]: 
 
 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
zakazuje v § 5 odst. 7 chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání 
kožešin. Z tohoto důvodu se navrhuje vypuštění těchto zvířat z kategorie hospodářských 
zvířat.  
 
K bodu 5 [(§ 3 odst. 1 písm. f)]: 
 

Definice pojmu „shromažďovací středisko“ byla transpozicí směrnic 64/432/EHS 
a 91/68/EHS upravujících veterinární požadavky na obchodování se skotem, prasaty, ovcemi 
a kozami mezi členskými státy. Nařízení (EU) 2016/429 jmenované směrnice zrušilo 
a označuje tyto subjekty nově jako zařízení pro svody kopytníků a drůbeže. 

 
Na tomto místě je třeba upozornit, že „svodem zvířat“ se ve smyslu § 3 odst. 1 

písm. e) veterinárního zákona nadále rozumí soustředění hospodářských zvířat různých 
chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle 
plemenářského zákona. Jelikož je pojem svod v tomto smyslu zemědělskou i odbornou 
veřejností běžně užívaný a používají jej i jiné právní předpisy, byl ve veterinárním zákoně 
zachován, včetně konkrétních podmínek stanovených v § 9 zákona. „Zařízením pro svody 
kopytníků nebo zařízením pro svody drůbeže“ se pak rozumí subjekty, jejichž činnost včetně 
podmínek schválení je definovaná nařízením (EU) 2016/429, tedy dosavadní shromažďovací 
střediska. 
 
K bodu 6 [(§ 3 odst. 1 písm. j)]: 
 

Definice pojmu ohnisko se na základě stanoviska odboru kompatibility Úřadu vlády 
uplatněnému k předchozí novele veterinárního zákona (zákonu č. 368/2019 Sb.) upravuje 
tak, aby odkazovala na definici předmětného pojmu obsaženou v čl. 4 bodě 40 nařízení (EU) 
2016/429. 
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K bodům 7 a 11 [(§ 3 odst. 1 písm. hh) a nový § 4 odst. 5]: 
 
 Legislativní zkratka „krajská veterinární správa“ se přemísťuje na první místo výskytu 
tohoto pojmu v textu veterinárního zákona. 
 
K bodu 8 [(§ 3 odst. 1 písm. jj)]: 
 

Navrhuje se doplnit do definice útulku pro zvířata také to, že se jedná o zařízení, 
která poskytují péči týraným zvířatům, neboť útulky tuto činnost běžně vykonávají. 
 
K bodu 9 [(§ 3 odst. 1 písm. kk)]: 
 
 Navrhovaná změna je zpřesněním definice včelstva. Původní znění definice včelstva, 
která je obsažena v § 3, tzn. že včelstvem se rozumí společenství včel, které obsedá včelí 
dílo, není zcela přesné. Cílem rozšíření této definice je naplnění všeobecně zavedených 
definic včelstva, které se běžně užívají v odborné včelařské literatuře, při výuce včelařství 
v odborných školách apod. Jedná se tedy pouze o formální zpřesnění, které nevyvolá žádné 
dopady (například administrativní či finanční) na činnosti orgánů státní správy v oblasti 
veterinární péče. 
 
K bodům 10 a 14 (§ 4 odst. 3, 4 a 9): 
 

Novela veterinárního zákona přináší řadu změn navazujících na zakotvení povinnosti 
čipování všech psů do tří měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. 
 

Povinnost čipovat psy byla v současné podobě do textu veterinárního zákona 
zakotvena prostřednictvím pozměňovacích návrhů uplatněných v rámci projednání minulé 
novely veterinárního zákona (zákona č. 368/2019 Sb.) v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
ČR. Z tohoto důvodu však není nová právní úprava provázána s úpravou dosavadní 
a dochází k výkladovým nejasnostem a navazujícím problémům v aplikační praxi. Povinnost 
chovatelů psů zajistit čipování psa a související povinnosti je tedy třeba přeformulovat tak, 
aby byly výkladové problémy a nedostatky legislativně-technického charakteru odstraněny. 
 

Součástí vyjasnění a upřesnění právní úpravy je i změna terminologie spočívající 
v nahrazení pojmu „transpondér“ pojmem „elektronický čip“. Důvodem pro změnu pojmu 
používaného veterinárním zákonem pro identifikační prostředek zvířat v zájmovém chovu je 
především potřeba sladit používanou terminologii s ostatními právními předpisy. Zákon 
č. 246/1992 Sb. používá pojmy „elektronický čip“ a „čip“. Je třeba přihlédnout i k tomu, že 
pojem „elektronický čip“ je srozumitelný a v praxi používaný odbornou i laickou veřejností. 

 
Z věcného hlediska se obsah právní úpravy nemění, neboť technické požadavky na 

elektronické čipy zůstávají shodné, což výslovně zakotvuje i přechodné ustanovení k novele 
zákona. Upravuje se pouze odkaz na technické požadavky, které jsou vymezeny v příloze II 
nařízení EP a Rady (EU) č. 576/2013, tak, aby byl formulován přesně a jednoznačně. 

 
Povinnosti stanovené chovatelům v § 4 odst. 3 se budou vztahovat na chovatele 

všech psů, výjimku tvoří pouze ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenská police nebo 
obecní policie, jsou-li chovateli psa. V případě obecní policie jako chovatele psa je však 
nutné rozlišit situace, ve kterých je obecní policie provozovatelem útulku; pak se i na obecní 
policii povinnosti chovatele související s čipováním psů vztahují. Stejně jako u ostatních 
vyjmenovaných subjektů se výjimka uplatní pouze u psů služebních, tj. psů používaných 
k plnění úkolů obecní policie. Obecná povinnost se také nevztahuje na chovatele pokusných 
zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele pokusných zvířat podle zákona 
č. 246/1992 Sb., který obsahuje speciální úpravu označování pokusných zvířat. 
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K bodům 12 a 13 (§ 4 odst. 6 až 8): 
 
 Jedná se o technické změny, které je nutné provést v návaznosti na vložení nových 
odstavců 3 a 4 do ustanovení § 4. 
 
K bodu 15 (§ 4a odst. 3) 
 

Podle ustanovení § 4a odst. 3 veterinárního zákona je pas dokladem, který umožňuje 
zjistit totožnost zvířete a kontrolu jeho nákazového statusu. Pas má význam zejména 
v souvislosti s přeshraničním přemísťováním zvířat v rámci Evropské unie, neboť podle čl. 6 
písm. d) nařízení EP a Rady č. 576/2013 musejí být zvířata v zájmových chovech při 
přesunu mezi členskými státy EU provázena identifikačním dokladem, jenž je vystaven 
v souladu s čl. 22 nařízení a má náležitosti dle čl. 21 nařízení. Tento identifikační doklad ve 
smyslu nařízení je právě pasem ve smyslu veterinárního zákona.  

 
Z preambule nařízení EP a Rady č. 576/2013 vyplývá účel této povinnosti, kterým je 

ochrana zdraví zvířat a současně ochrana veřejného zdraví. Konkrétně jde zejména 
o ochranu prostoru Unie před vzteklinou a jinými infekcemi. Této ochrany je prostřednictvím 
pasů dosahováno primárně tím, že pas obsahuje údaje o aplikovaných opatřeních proti 
vzteklině a jiným infekcím [čl. 21 odst. 1 písm. f) a h) nařízení]. Nelze však opomenout ani 
skutečnost, že pas obsahuje identifikační údaje o majiteli zvířete [čl. 21 odst. 1 písm. c) 
nařízení], v důsledku čehož jsou pasy, společně se stanoveným maximálním počtem zvířat 
v zájmovém chovu, které mohou majitele při neobchodním přesunu v rámci Unie doprovázet, 
důležitým prvkem ochrany před podvodným vydáváním obchodních přesunů zvířat za 
přesuny neobchodní. Obchodní přesuny zvířat se přitom řídí významně přísnějším právním 
režimem než přesuny neobchodní, a to opět zejména s ohledem na ochranu zdraví zvířat 
a veřejnosti [viz bod 11 preambule nařízení]. 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že pas je dokumentem, který osvědčuje skutečnosti 
významné z hlediska celospolečenských (celoevropských) zájmů a cílů a současně zajišťuje 
ochranu těchto zájmů a cílů. Za takové situace je namístě trvat na náležité právní ochraně 
pasu jednak z hlediska toho, aby nebyl neoprávněně měněn jeho obsah, ale též aby 
nevznikaly jeho padělky. Obě varianty je totiž třeba považovat za značně rizikové, neboť lze 
předpokládat, že účel, který by takovým protiprávním jednáním byl sledován, zpravidla bude 
směřovat přímo proti uvedeným zájmům. Současně je třeba přiznat tomuto dokumentu, resp. 
jeho obsahu, náležitý právní význam, neboť v řadě případů může přinejmenším z hlediska 
majitele zvířete jít o jediný dokument objektivně prokazující vlastnictví zvířete a současně 
provedení příslušných veterinárních úkonů, které zajišťují ochranu zvířete před vzteklinou 
a jinými infekcemi.  
 

Toho lze dosáhnout tím, že pas bude považován za veřejnou listinu. Právě veřejné 
listině je totiž platnou právní úpravou přiznána nezbytná úroveň ochrany (srov. ustanovení 
§ 348 trestního zákoníku) a současně zejména presumpce pravdivosti jejich obsahu 
(srov. § 53 odst. 3 správního řádu a § 134 občanského soudního řádu). V právní úpravě, 
která je v současnosti platná na území České republiky, však pas za veřejnou listinu 
výslovně označován není. Problematika vydávání pasů zvířete v zájmovém chovu je 
upravena těmito právními předpisy:  

• nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013, o neobchodních 
přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003,  

• veterinárním zákonem, zejm. jeho § 4a a § 4b,  
• vyhláškou č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek 

v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, ve znění vyhlášky 
č. 211/2017 Sb., a  

• vnitřním předpisem o registraci petpasů vydaným Komorou veterinárních lékařů.  
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Žádný z těchto právních předpisů výslovně pas zvířete v zájmovém chovu jako 
veřejnou listinu neoznačuje. I přesto však lze již nyní dovodit, že pas veřejnou listinou 
v konečném důsledku je. Tento právní závěr je opřen o tzv. první definici veřejné listiny, tedy 
na základě splnění definičních znaků dle § 131 trestního zákoníku. Pas zvířete v zájmovém 
chovu je veřejnou listinou, neboť jde o listinu vydanou jiným subjektem (schváleným 
veterinárním lékařem) pověřeným právním předpisem (nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 576/2013, veterinární zákon) v mezích jeho pravomoci (vymezené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 a veterinárním zákonem), osvědčující 
některou právně významnou skutečnost (totožnost zvířete a jeho nákazový status).  

 
Dovozování povahy pasu coby veřejné listiny prostřednictvím tzv. první definice 

veřejné listiny ve smyslu trestního zákoníku se však jeví nedostatečným. V prvé řadě je třeba 
podotknout, že je-li určitý právní závěr otázkou výkladu obecného ustanovení platného 
práva, lze vždy argumentovat o opaku, a to přinejmenším do doby, než o dané právní otázce 
autoritativně rozhodne soud. Do té doby bude vždy přítomen určitý prvek nejistoty o tom, zda 
pas je či není veřejnou listinou, tedy zda je mu právem poskytována ochrana svědčící 
veřejným listinám. Tyto skutečnosti nejsou žádoucí, protože v jejich v důsledku přinejmenším 
může dojít k padělání či pozměňování pasů, ke kterému by jinak (při plném vědomí hrozby 
odpovídajících trestněprávních následků) nedošlo, byla-li by povaha pasu na první pohled 
zřejmá. V současné době navíc nelze gramatickým výkladem relevantních právních 
ustanovení dovodit, že by měly pasy kvalitu veřejné listiny v rámci procesního dokazování. 
Dle ustanovení § 134 občanského soudního řádu i podle ustanovení § 53 odst. 3 správního 
řádu totiž presumpce pravosti a pravdivosti svědčí toliko listinám, které jsou vydané soudy 
České republiky nebo jinými státními orgány nebo orgány územních samosprávných celků 
v mezích jejich pravomoci, jakož i listiny, které jsou zvláštními zákony prohlášeny za veřejné. 
Na rozdíl od ustanovení § 131 trestního zákoníku tedy tyto právní předpisy nepovažují za 
veřejnou listinu takovou, která byla vydána jiným subjektem k tomu pověřeným či 
zmocněným jiným právním předpisem v mezích jeho pravomoci.  

 
Navrhovaná změna přinese pozitivní dopad jednak z hlediska předcházení 

pozměňování a padělání pasů, tedy předcházení trestněprávně relevantnímu jednání, ale též 
z hlediska usnadnění a urychlení dokazování v případě správních či soudních řízení. To za 
situace, kdy pas již z hlediska ustanovení § 131 trestního zákoníku povahu veřejné listiny 
má, a tedy neexistují negativní dopady přijetí navrhované právní úpravy. 
 
K bodům 16 a 17 (§ 4a odst. 6, § 4b odst. 1): 
 
 Úpravou těchto ustanovení je umožněno Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno 
vydávat tzv. pas, tj. doklad, který umožňuje zjistit totožnost zvířete a kontrolu jeho 
nákazového statusu. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno poskytuje úplnou šíři 
veterinární péče pacientům na klinikách univerzity a vydávání pasů je součástí této úplnosti 
poskytování veterinární léčebné a preventivní péče, která vytváří podmínky pro kvalitní 
klinické vzdělávání studentů veterinárních studijních programů. Do § 71 je v návaznosti na 
tuto úpravu vložen nový odstavec, který upravuje přestupky veterinárního lékaře vysoké 
školy uskutečňující akreditovaný studijní program. 
 
K bodu 18 (§ 4c): 

 
Do veterinárního zákona se doplňuje právní úprava odborné způsobilosti 

k označování zvířat v zájmovém chovu elektronickým čipem, která je dosud pro účely 
neobchodního přemísťování psů, koček a fretek obsažena v § 2 vyhlášky č. 313/2014 Sb., 
o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních 
přesunech, ve znění vyhlášky č. 211/2017 Sb. Nově bude odborná způsobilost stanovena 
pro všechna zvířata v zájmovém chovu uvedená v příloze I nařízení EP a Rady (EU) 
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č. 576/2013 a pro označování psů podle § 4 odst. 3 zákona, a to předpisem právní síly 
zákona. 
 
K bodům 19 a 25 (§ 5 odst. 2 a 6): 
 
 Navrhuje se zrušit povinnost chovatele, který chová včelstva, neprodleně po zjištění 
úhynu včelstev na stanovišti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prováděcím právním 
předpisem krajské veterinární správě. V souvislosti s tím se z textu zákona vypouští 
i zmocnění k provedení tohoto ustanovení prováděcím právním předpisem. 
 

Důvody navržené změny jsou následující: 
• Ustanovení ukládá chovatelům včel hlásit jakékoliv úhyny nad stanovený limit, a to 

včetně úhynů, které vůbec nesouvisejí s podezřením na nákazu. 
• Zavedená povinnost hlášení nadlimitních úhynů nepřispěla k odhalení ohnisek 

nebezpečných nákaz. Naprostá většina úhynů byla způsobena zootechnickými 
a zoohygienickými nedostatky v chovech včel, které nesouvisejí s výskytem 
nebezpečných nákaz.  

• Úhyny jsou hlášeny v takovém rozsahu, který neumožní místní šetření všech 
nahlášených případů, a jsou řešeny pouze administrativní formou. Na druhé straně je 
obtížné zjistit, zda chovatel skutečně splnil svou povinnost a nadlimitní úhyn krajské 
veterinární správě ohlásil. 

• Předpisy EU povinnost hlásit úhyny nebo změny zdravotního stavu včel neobsahují, 
na rozdíl od obdobné povinnosti chovatelů drůbeže – podnikatelů, kterou evropská 
legislativa ukládá. 

 
Povinnost hlášení úhynů souvisejících s podezřením na nákazu dostatečně ukládá 

chovateli § 11 veterinárního zákona. 
 
K bodu 20 [§ 5 odst. 3 písm. a)]: 
 
 Část čtvrtá nařízení (EU) 2016/429 a k němu vydaná nařízení Komise zakotvuje 
povinnost provozovatelů, což ve smyslu nařízení zahrnuje i chovatele hospodářských zvířat -
podnikatele, registrovat svá zařízení, přičemž vyjmenované typy zařízení podléhají schválení 
příslušnými orgány. Chovatelé evidovaných zvířat podle plemenářského zákona jsou pak 
povinni evidovat svá hospodářství podle plemenářského zákona. 
 

Z těchto důvodů se vypouští z veterinárního zákona duplicitní povinnost chovatele 
hospodářských zvířat - podnikatele oznámit krajské veterinární správě nejméně 7 dnů 
předem zahájení a ukončení podnikatelské činnosti, jakož i informovat krajskou veterinární 
správu bez zbytečného odkladu o změnách, k nimž má dojít ve způsobu ustájení nebo 
v druzích chovaných zvířat. 
 
K bodům 21 až 24 [§ 5 odst. 3 až 5]: 
 
 Ostatní navrhované změny ustanovení § 5 jsou technického charakteru a navazují na 
úpravy provedené v § 5 nebo v dalších ustanoveních novely zákona. Dochází rovněž 
k aktualizaci způsobu publikace informace podle veterinárního zákona, a to prostřednictvím 
internetových stránek Ministerstva zemědělství. Poznámka pod čarou č. 11 je doplněna 
o postup, jakými doklady chovatel může prokázat splnění povinnosti uvedené § 5 odst. 4, 
a to, že práci při ošetřování zvířat vykonávají osoby způsobilé. 
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K bodům 26 a 27 (§ 5a, 5b, 5c a 5d): 
 
K § 5a a 5b: 

Dosavadní znění ustanovení § 5a je nutné vypustit, protože jde o transpoziční 
ustanovení ke zrušované směrnici 2006/88/ES, jejíž obsah byl zcela převzat do nového 
nařízení (EU) 2016/429 a navazujících nařízení Komise. 

 
Nová ustanovení § 5a a 5b jsou implementací: 

- části čtvrté hlavy I kapitoly 1 nařízení (EU) 2016/429, která obsahuje pravidla registrace, 
schvalování, vedení záznamů a registrů suchozemských zvířat, zárodečných produktů 
a produktů živočišného původu ze suchozemských zvířat, a 
- části čtvrté hlavy II kapitoly 1 nařízení (EU) 2016/429, která obsahuje pravidla registrace, 
schvalování, vedení záznamů a registrů vodních živočichů a produktů živočišného původu 
z vodních živočichů. 
 
 Pravidla pro registraci a schvalování zařízení jsou přímo aplikovatelná; implementační 
ustanovení § 5a a 5b však stanoví obecnou povinnost požádat o schválení nebo registraci 
subjektů a svěřuje kompetenci k registraci nebo schvalování, včetně pozastavení nebo 
odejmutí schválení krajským veterinárním správám. 
 

Provozovatelé, kteří podléhají schválení podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/429 nebo podle nařízení Komise v přenesené pravomoci, jsou povinni 
požádat krajskou veterinární správu o schválení podle tohoto nařízení (viz § 5a odst. 1 
a § 5b odst. 1). 
 

Z procesního hlediska je jejich postup při podání žádosti o schválení, stejně jako 
postup krajské veterinární správy, upraven správním řádem. Obdobně se postupuje již 
v současné době i v případech provozovatelů zacházejících s živočišnými produkty nebo 
s vedlejšímu živočišnými produkty, kteří žádají o schválení a registraci podle předpisů EU. 
 

Veterinární zákon dále využívá některých možností vynětí subjektů z povinnosti 
schválení v případech, kdy to základní nařízení členskému státu umožňuje. Kromě toho 
zákon v § 5a výslovně stanoví, že se povinnost chovatele požádat o registraci krajskou 
veterinární správu nevztahuje na chovatele evidovaných zvířat podle plemenářského 
zákona, kteří jsou již povinni evidovat svá hospodářství podle plemenářského zákona. 
Vzhledem k tomu, že u některých chovatelů již jiný vnitrostátní právní předpis – plemenářský 
zákon – vyžaduje jejich evidenci, navrhuje se, aby se obecná povinnost schválení nebo 
registrace na evidované chovatele nevztahovala. Povinnost požádat o schválení nebo 
registraci však bude platit pro některé subjekty, které se už v současné době evidují podle 
plemenářského zákona a současně musí být schváleny nebo registrovány podle zákona 
veterinárního, např. produkční podniky akvakultury a rybochovná zařízení, shromažďovací 
střediska nebo obchodníci se skotem, prasaty, ovcemi nebo kozami. 

 
Také obchody se zvířaty v zájmovém chovu jsou provozovateli ve smyslu nařízení EP 

a Rady (EU) 2016/429, které zavádí obecnou povinnost registrace (nebo ve stanovených 
případech i schválení) všech subjektů spadajících do působnosti tohoto předpisu. 
Oznamovací povinnost obchodů se zvířaty v zájmovém chovu však již v současné době 
v ČR upravuje vnitrostátní právní úprava, konkrétně § 13a zákona č. 246/1992 Sb. Z tohoto 
důvodu veterinární zákon v § 5a výslovně stanoví, že se povinnost požádat o registraci 
krajskou veterinární správu podle veterinárního zákona na obchody se zvířaty v zájmovém 
chovu nevztahuje. Cílem úpravy novely zákona je tedy upřesnění vztahu mezi obecnou 
povinností registrace provozovatelů podle § 5a novely veterinárního zákona a oznamovací 
povinností podle § 13a zákona č. 246/1992 Sb.  
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Povinnost provozovatelů a dopravců vést nařízením stanovené záznamy je také 
přímo zakotvena v přímo použitelném předpisu EU. V § 5a odst. 6 a v § 5b odst. 5 ČR jako 
členský stát v souladu s nařízením stanoví konkrétní lhůtu, po kterou jsou subjekty povinny 
tyto záznamy uchovávat, a to na dobu 3 let. 

 
Navrhovaná úprava nepřinese nové administrativní povinnosti dosavadním 

subjektům, protože nařízení (EU) 2016/429 a veterinární zákon v přechodných ustanoveních 
stanoví, že zařízení a provozovatelé registrovaní nebo schválení v souladu s dosavadními 
právními předpisy před dnem použitelnosti nařízení (EU) 2016/429 se považují za 
registrované či případně schválené v souladu s uvedeným nařízením, a jako takových se jich 
týkají příslušné povinnosti stanovené uvedeným nařízením. 
 
K § 5c: 
 

Již podle dosavadní právní úpravy vyžadují některé právní předpisy EU, upravující 
veterinární požadavky na obchodování se zvířaty, tedy v terminologii nového nařízení (EU) 
2016/429 požadavky na přemísťování zvířat mezi členskými státy, aby schvalovaná zařízení 
měla dostatečný počet soukromých veterinárních lékařů, kteří jsou k této činnosti aprobováni 
příslušným orgánem a plní v těchto zařízeních povinnosti stanovené předpisy EU. 
V podmínkách ČR tyto veterinární lékaře schvaluje krajská veterinární správa na základě 
veterinárního zákona, a to např. pro shromažďovací středisko podle § 9a nebo síť sledování 
podle § 17a zákona. 
 

Dosavadní právní úprava byla úpravou transpoziční vycházející ze zrušovaných 
směrnic a bude nahrazena nařízením (EU) 2016/429 a k němu vydanými nařízeními Komise 
upravujícími podmínky přemísťování zvířat, zárodečných produktů, vodních živočichů nebo 
živočišných produktů z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů. Z tohoto 
důvodu se navrhuje zakotvit do zákona v novém ustanovení § 5c obecnou kompetenci, která 
umožní krajské veterinární správě schvalovat soukromé veterinární lékaře pro zařízení, pro 
která to příslušné předpisy EU budou v konkrétních případech vyžadovat. 
 

Jako příklad lze uvést veterinární lékaře střediska nebo týmu podle nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2020/686. 
 
K § 5d: 

 
Na základě novely veterinárního zákona provedené zákonem č. 368/2019 Sb. se 

hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny považuje za 
hospodářské zvíře ve smyslu veterinárního zákona a na chovatele tohoto hmyzu se vztahují 
některé z povinností stanovených veterinárním zákonem chovatelům hospodářských zvířat. 

 
Chovy hmyzu určeného k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné 

bílkoviny tedy podléhají státnímu veterinárnímu dozoru podle veterinárního zákona 
a z tohoto důvodu se zavádí i pro chovatele tohoto hmyzu povinnost požádat krajskou 
veterinární správu o registraci svého zařízení a plnit povinnosti podle čl. 84 nařízení (EU) 
2016/429. 
 
K bodu 28 (nový oddíl 2): 
 

Návrh novely zákona konkretizuje novou právní úpravu centrální evidence psů, která 
byla rámcově do textu veterinárního zákona zakotvena prostřednictvím pozměňovacích 
návrhů uplatněných v rámci projednání novely veterinárního zákona provedené zákonem 
č. 368/2019 Sb. a má účinnost stanovenou k 1. lednu 2022. 
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Elektronická identita zvířat v zájmovém chovu a zejména psů je vymezena normami 
ISO a na základě přímo použitelných předpisů EU je již v současné době využívána při 
cestování těchto zvířat. Přesto jsou konkrétní způsoby přidělování číselných označení 
v rámci různých členských států EU odlišné a s výjimkou Slovenska nemají členské státy 
centrální, státem spravovanou evidenci zvířat v zájmovém chovu a jejich elektronických 
identit. Ve většině států, podobně jako v České republice, existuje celá řada komerčních 
nebo zájmových registrů využívaných k různým účelům, např. při hledání ztracených zvířat. 
 

V souladu s platným zněním veterinárního zákona jsou psi povinně označováni 
elektronickými identifikátory, tzv. elektronickými čipy. Tyto elektronické čipy díky unikátnímu 
patnáctimístnému kódu umožňují při použití speciální čtečky jednoznačně identifikovat 
konkrétního psa. Elektronické identity psů společně s některými údaji o psu budou uloženy 
v centrální evidenci psů, která bude spuštěna k 1. lednu 2022. 
 

Správcem a provozovatelem informačního systému bude Komora veterinárních 
lékařů, především s ohledem na skutečnost, že již v současné době provozuje evidenci pasů 
vedenou podle veterinárního zákona. Centrální evidence psů bude vedena v již existující 
evidenci psů podle čipů, která obsahuje cca 300 000 položek, tzn. v této evidenci bude 
kontinuálně pokračováno a bude postupně doplňována až do dosažení 100 % počtu psů. 
Centrální evidence psů bude informačním systémem veřejné správy, resp. neveřejnou 
evidencí, která splňuje zákonné předpoklady. 

 
Údaje do evidence budou nadále vkládat jednotliví soukromí veterinární lékaři; rozsah 

údajů je v zásadě identický s evidencí pasů psů. Povinnost chovatele zajistit zapsání psa do 
centrální evidence je navázána na jeho povinnost zajistit, aby byl pes označen elektronickým 
čipem před nabídkou psa k prodeji nebo před předáním psa novému chovateli, nejpozději 
však do 3 měsíců věku psa podle § 4 odst. 3 veterinárního zákona. Ke splnění těchto dvou 
povinností chovatele by tedy mělo v praxi dojít při jedné návštěvě chovatele u soukromého 
veterinárního lékaře. 

 
Takto je povinnost koncipována pro psy, kteří přede dnem nabytí účinnosti této právní 

úpravy ještě nebyli označeni čipem. Pro ostatní (již čipované) psy bude platit přechodné 
ustanovení, které chovateli umožní splnit povinnost zajistit zapsání psa do centrální evidence 
při nejbližším očkování nebo přeočkování psa. Interval mezi přeočkováním, resp. očkováním 
a přeočkováním, je 1 až 3 roky v závislosti na typu vakcíny (obvykle činí 1 rok), proto se 
v závislosti na tomto intervalu stanoví přechodné období v délce až 3 let. Předpokládá se, že 
většina psů bude v evidenci zapsána po prvním roce nabytí účinnosti novely veterinárního 
zákona. 

 
Aby nedocházelo k evidování údajů psů po dobu delší, než je maximální doba jejich 

života, bude Komora veterinárních lékařů vyřazovat záznamy psů delší než 20 let. 
 

Údaje centrální evidence psů budou využívány Státní veterinární správou k plánování 
a výkonu státního veterinárního dozoru, např. v souvislosti s kontrolou očkování psů, 
ochranou zvířat proti týrání apod. Cílem předkladatele je rovněž umožnit obcím a obecní 
policii ztotožnění psa a identifikaci jeho majitele prostřednictvím nepřímého vstupu do části 
evidence, tzn. aplikace zobrazující omezený rozsah dat na základě zadání čísla čipu. 
 
K § 5e: 
 

Zavádí se informační systém centrální evidence psů. Správcem a provozovatelem 
tohoto informačního systému veřejné správy je navržena Komora veterinárních lékařů. 
Informační systém centrální evidence psů je koncipován jako neveřejný a bude sloužit 
soukromým veterinárním lékařům a Státní veterinární správě. V informačním systému 
centrální evidence budou vedeny údaje identifikující psa, další informace vázané na psa 
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a údaje o chovateli psa.  
 
Vzhledem k tomu, že správcem a provozovatelem centrální evidence psů bude 

Komora veterinárních lékařů, je třeba stanovit prováděcím právním předpisem výši náhrad 
hotových výdajů za zřízení a provozování centrální evidence psů a za poskytování údajů z 
evidence. 
 
K § 5f: 
 
 Centrální evidence psů je koncipována jako informační systém sloužící soukromým 
veterinárním lékařům a Státní veterinární správě.  
 

Zapsání psa do centrální evidence nebo zapsání údaje o očkování nebo přeočkování 
psa proti vzteklině může chovatel provést pouze prostřednictvím soukromého veterinárního 
lékaře. Důvody navržené koncepce jsou uvedeny níže. 

 
Z důvodu minimalizace nákladů a počtu návštěv soukromého veterinárního lékaře se 

stanoví chovateli povinnost zajistit zapsání nově narozeného psa do centrální evidence 
současně s označením tohoto psa elektronickým čipem. K tomu musí v souladu 
s veterinárním zákonem dojít před přechodem psa k novému chovateli, nejpozději však do 3 
měsíců věku psa. 

 
Povinnost oznámit změnu adresy místa chovu psa nebo změnu chovatele pak 

chovatel splní při nejbližší návštěvě soukromého veterinárního lékaře za účelem přeočkování 
psa proti vzteklině. Změna chovatele musí být evidovaným údajem, neboť pes bude 
očipován do 3 měsíců věku, nejpozději před přechodem k novému chovateli. Pokud by 
změna chovatele evidována nebyla, obsahovala by evidence informace pouze o původním 
chovateli psa. 

 
Povinnosti stanovené chovatelům se budou vztahovat na chovatele všech psů na 

území ČR, výjimku tvoří pouze ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenská police nebo 
obecní policie, jsou-li chovateli psa. V případě obecní policie jako chovatele psa je však 
nutné rozlišit situace, ve kterých je obecní policie provozovatelem útulku; pak se i na obecní 
policii povinnosti chovatele související s centrální evidencí vztahují, neboť je chovatelem ve 
smyslu veterinárního zákona. Stejně jako u ostatních vyjmenovaných subjektů se výjimka 
uplatní pouze u psů služebních, tj. psů používaných k plnění úkolů obecní policie. Povinnosti 
chovatelů dále nebudou platit pro chovatele pokusných zvířat, dodavatele pokusných zvířat 
nebo uživatele pokusných zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb.; tato zvířata nebudou 
součástí centrální evidence psů. 
 
K § 5g: 
 

Soukromí veterinární lékaři jsou oprávněni k nahlížení, zapsání nebo změně údajů 
v centrální evidenci. Výhradně prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře pak může 
být: 

• pes zapsán do informačního systému centrální evidence, 
• zapsán do centrální evidence údaj o očkování nebo přeočkování psa proti 

vzteklině, 
• zapsána změna chovatele nebo trvalá změna adresy místa chovu psa. 

Důvodem tohoto návrhu je zamezení možnosti uvádět nesprávné údaje o psu i jeho 
chovateli, případně falšovat údaje o očkování proti vzteklině, nebo jiné důležité údaje. K tomu 
je zapotřebí odborné kvalifikace, kterou disponuje právě soukromý veterinární lékař, který je 
rovněž jedinou osobou oprávněnou provádět očkování proti vzteklině. 
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K bodům 29 a 30 (nadpis oddílu 3 a nadpis § 6): 
 

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví veterinární požadavky na přemísťování zvířat 
obecně, tzn. pod samotným pojmem „přemísťování“ rozumí jak přesuny zvířat mezi 
členskými státy EU, tak i přesuny vnitrostátní. Oddíl 3 veterinárního zákona tedy bude do 
budoucna také upravovat přemísťování zvířat obecně. Které konkrétní požadavky platí 
výhradně pro přemísťování v rámci ČR nebo naopak mezi členskými státy, vyplývá vždy 
z textu přímo použitelných předpisů EU. Veterinární zákon však i nadále v souladu 
s nařízením stanoví některé speciální požadavky na vnitrostátní přemísťování zvířat; ty 
budou, tak jako dosud, uvedeny v § 6. 
 
K bodům 31 až 35 (§ 6): 
 

Ustanovení § 6 je třeba přizpůsobit ostatním změnám navrhovaným novelou. 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a navazující nařízení Komise již 
nepoužívají pojem „shromažďovací středisko“, ale nově označují tyto subjekty jako zařízení 
pro svody kopytníků a zařízení pro svody drůbeže.  

 
Ustanovení čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/429 používá slova „zařízení pro svody kopytníků a drůbeže“, ale v praxi se bude jednat 
o dva různé typy zařízení - zařízení pro svody kopytníků nebo zařízení pro svody drůbeže. 
Z tohoto důvodu se navrhuje v textu zákona oba subjekty jednoznačně rozlišit a označovat je 
jako „zařízení pro svody kopytníků nebo zařízení pro svody drůbeže“. 
 

Z hlediska věcného obsahu se navrhuje zrušit povinnost vyžádat si veterinární 
osvědčení k přemísťování včelstev mimo území kraje. Povinnost požádat krajskou 
veterinární správu o vydání veterinárního osvědčení k přemístění včel nebo včelstva mimo 
území kraje uložená veterinárním zákonem byla zacílena na dostatečnou kontrolu přesunů 
v souvislosti s prevencí šíření moru včelího plodu a varroázy. Aktuálně se tato povinnost již 
nepovažuje za nezbytnou z následujících důvodů: 
 Požadavek na veterinární osvědčení při přesunech byl již dříve zrušen u všech 

ostatních druhů hospodářských zvířat. 
 Požadavky na provádění preventivních vyšetření u včel stanovené v platné Metodice 

kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace poskytují dostatečné informace 
o nákazové situaci, a to dokonce ve větší míře než vyšetření, kterými bylo podmíněno 
vydání veterinárního osvědčení. 

 Případné nedodržení požadavku na veterinární osvědčení před přemístěním je Státní 
veterinární správou obtížně zjistitelné a prokazatelné, v praxi bývá zjišťováno 
výjimečně, a to většinou zpětně na podnět třetí osoby. Není tedy dosaženo 
původního účelu tohoto ustanovení, tj. zabránit přesunům u chovatelů s neznámým 
nákazovým statusem. 

 Chovatelé by si měli sami ve vlastním zájmu vyžádat informace o zdravotním stavu 
včelstev od chovatele, od kterého si zamýšlejí koupit oddělek/matky doložením 
provedených laboratorních vyšetření. 

 
K bodu 36 (§ 7 odst. 3): 
 

Článek 125 nařízení (EU) 2016/429 stanoví opatření v oblasti prevence nákaz 
v souvislosti s přepravou zvířat a zmocňuje Komisi ke stanovení doplňujících požadavků 
týkajících se čištění a dezinfekce prostředků k přepravě chovaných suchozemských zvířat 
a opatření biologické bezpečnosti ke zmírnění možných rizik, která vyplývají z přepravy 
zvířat v rámci Unie. Podrobnější pravidla týkající se strukturálních požadavků na dopravní 
prostředky a kontejnery a podrobnější požadavky na biologickou bezpečnost přepravy zvířat 
a povolení určitých výjimek má stanovit nařízení Komise v přenesené působnosti. Podobná 
pravidla platí i pro provozovatele, kteří přepravují určité zárodečné produkty, zejména 
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násadová vejce drůbeže a ptáků chovaných v zajetí, a tato pravidla je třeba stanovit rovněž 
v nařízení vydaném na základě čl. 157 odst. 3 nařízení (EU) 2016/429. 
 

Tímto předpisem je nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, které 
obsahuje ustanovení dodatečná k požadavkům nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla 
pro biologickou bezpečnost týkající se dopravních prostředků a kontejnerů na přepravu 
suchozemských zvířat a násadových vajec. 
 

Čl. 4 až 6 nařízení, které platí i pro vnitrostátní přepravu (viz čl. 2 odst. 2 návrhu 
nařízení), obsahují požadavky na dopravní prostředky, kontejnery, v nichž se přepravují 
chovaná suchozemská zvířata a násadová vejce, a také výjimky z těchto požadavků. Čl. 101 
pak zakotvuje požadavky na dopravní prostředky a kontejnery, v nichž se přepravují volně 
žijící suchozemská zvířata. 

 
Pro přepravu vodních živočichů se nově použijí ustanovení čl. 192 nařízení (EU) 

2016/429 a čl. 3 až 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990. 
 

Nařízení tedy stanoví zcela konkrétní požadavky, které jsou duplicitní se 
současným ustanovením § 7 odst. 3 veterinárního zákona. Z tohoto důvodu se navrhuje 
dosavadní odstavec 3 z ustanovení § 7 zákona vypustit. 
 
K bodům 37 a 124 [§ 8 a § 49 odst. 1 písm. b)]: 
 

Ustanovení § 8 nově zakotvuje kompetence příslušných orgánů k povolení výjimek 
z veterinárních požadavků na přemísťování zvířat, zárodečných produktů, vodních živočichů 
a živočišných produktů z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů v části IV 
nařízení (EU) 2016/429 a v nařízeních Komise v přenesené pravomoci upravujících 
konkrétní požadavky na přemísťování. 
 

Zákon i nadále obecně svěřuje tuto kompetenci krajským veterinárním správám; 
Ústřední veterinární správa povoluje a i v budoucnu bude povolovat výjimky pro specifické, 
zákonem vyjmenované účely – konkrétně přemísťování pro vědecké účely, nebo v blízkosti 
hranic pro rekreační účely, sportovní a kulturní akce, nebo za účelem pastvy nebo práce, 
nebo přemísťování zárodečných produktů do genových bank v jiném členském státě. 

 
V odstavci 3 pak Česká republika jako členský stát využívá nařízením dané možnosti 

požadovat, aby vodní živočichové přemístění z jiného členského státu byli v České republice 
vypouštěni do volné přírody, pouze pokud splňují podmínky uvedené v čl. 199 nařízení (EU) 
2016/429. 

 
Původní právní úprava v § 8 zákona byla transpozicí čl. 12 směrnice 64/432/EHS, 

která je nařízením (EU) 2016/429 s účinností od 21. dubna 2021 zrušena (viz čl. 270 odst. 
2). Předmětná právní úprava tedy bude nově stanovena přímo použitelnými předpisy EU, 
konkrétně byl čl. 12 směrnice 64/432 byl nahrazen těmito ustanoveními nových nařízení: 

 
 čl. 125 nařízení (EU) 2016/429 a čl. 4 a 6 nařízení 2020/688 – požadavky na 

dopravní prostředky, 
 čl. 104 a 106 nařízení (EU) 2016/429 a čl. 34 nařízení 2019/2035 – požadavky na 

vedení záznamů, 
 čl. 143 nařízení (EU) 2016/429 – požadavky na dokumentaci. 

 
Dosavadní ustanovení § 8 odst. 2, resp. čl. 12 odst. 5 – tj. výjimka pro dopravce 

přepravující skot nebo prasata do vzdálenosti nejvýše 65 km - nebylo podle srovnávací 
tabulky uvedené v příloze V nařízení (EU) 2016/429 ničím nahrazeno. Dosavadní výjimka se 
tedy do budoucna neuplatní. 
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Z výše uvedených důvodů bude § 8 z veterinárního zákona vypuštěn a v návaznosti 

na tuto změnu bude upraveno i znění § 49 odst. 1 písm. b) a sankční ustanovení (sankce 
bude nově uložena za porušení nařízení, nikoli za porušení § 8 zákona). 
 
K bodům 38, 43 a 153 [§ 9 odst. 5, § 10 odst. 1 písm. c), § 67 odst. 5]: 
 
 Legislativně technická úprava reagující na změnu souvisejícího ustanovení. 
 
K bodu 39 (§ 9a a 9b): 
 
 S účinností od 21. dubna 2021 nařízení (EU) 2016/429 zrušuje směrnice 64/432/EHS 
a 91/68/EHS, které byly transponovány ustanoveními § 9a a 9b veterinárního zákona. 
Podmínky činnosti zařízení pro svody kopytníků a drůbeže podle čl. 94 odst. 1 písm. a) 
nařízení (EU) 2016/429, tedy dosavadních shromažďovacích středisek, a obchodníků se 
zvířaty jsou nově stanoveny základním nařízením (EU) 2016/429 a nařízeními Komise. 
Ustanovení § 9a a 9b je tedy třeba ze zákona vypustit. 
. 
K bodu 41 [§ 10 odst. 1 písm. a)]: 
 

Návrh novely nezakotvuje novou kompetenci, neboť Státní veterinární správa 
i v současné době vykonává státní veterinární dozor v oblasti předcházení nákaz a jejich 
tlumení podle veterinárního zákona. V návaznosti na nové nařízení (EU) 2016/429 se však 
určuje, že Státní veterinární správa je v ČR orgánem příslušným k výkonu dozoru ve smyslu 
čl. 26 až 28 nařízení (EU) 2016/429 a příslušného nařízení Komise v přenesené působnosti 
a vykonává státní veterinární dozor zaměřený na včasné odhalení nebezpečných nákaz 
uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 
  
K bodu 44 (§ 10 odst. 2): 
 

Příslušným orgánem k předložení programu dozoru a pravidelných zpráv o výsledcích 
provádění tohoto programu Komisi se určuje Ústřední veterinární správa. Právní úprava 
hlášení nákaz se z ustanovení § 10 odst. 2 a prováděcí vyhlášky č. 299/2003 Sb. přesouvá 
do nového, uceleného ustanovení § 10a zákona. 

 
Poznámku pod čarou č. 14b je třeba výslovně zrušit. 

 
K bodu 45 (§ 10 odst. 3): 
 

Zmocnění v § 10 odst. 3 se zatím v textu zákona ponechávají s ohledem na 
přechodné opatření v čl. 272 nařízení (EU) 2016/429 ve spojení s čl. 112 nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.  

 
Z těchto ustanovení vyplývá, že směrnice 2002/60/ES stanovící opatření v případě 

podezření nebo potvrzení výskytu afrického moru prasat a směrnice 2000/75/ES upravující 
opatření v případě podezření nebo potvrzení výskytu katarální horečky ovcí zůstávají 
v platnosti do 21. dubna 2024. Z tohoto důvodu musejí zůstat v platnosti i některá 
odpovídající transpoziční ustanovení zákona i prováděcích právních předpisů v oblasti 
předcházení a tlumení nákaz. 
 
K bodu 46 (§ 10a a 10b): 
 
K § 10a: 
 

V odstavci 1 se vymezují nákazy, včetně nemocí přenosných ze zvířat na člověka, 
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a jejich původci, které jsou považovány za nebezpečné; seznam nákaz je obsažen v příloze 
č. 2 k tomuto zákonu. 

 
Seznam nákaz a nemocí přenosných za zvířat na člověka, které jsou považovány za 

nebezpečné, a jejich původců je základním vymezením nákaz: 
 podléhajících ohlašovací povinnosti chovatelů a dalších osob podle § 11 zákona, 
 podléhajících hlášení krajskou veterinární správou Ústřední veterinární správě, 
 u kterých se v případě podezření nebo potvrzení jejich výskytu vydávají mimořádná 

veterinární opatření. 
 

Z hlediska obsahu seznam nákaz a nemocí přenosných za zvířat na člověka, které 
jsou považovány za nebezpečné, a jejich původců v příloze č. 2 zahrnuje: 
 nákazy uvedené v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 - prováděcí 

nařízení Komise (EU) 2018/1882 uvádí definice kategorií nákaz A, B, C, D a E 
a stanoví, že pravidla pro prevenci a tlumení nákaz určená pro nákazy uvedené na 
seznamu podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 se použijí na kategorie nákaz 
uvedených na seznamu pro druhy uvedené na seznamu a pro skupiny druhů 
uvedených na seznamu, jež jsou zmíněny v tabulce v příloze prováděcího nařízení, 

 ostatní nákazy považované z odborných důvodů v podmínkách ČR za nebezpečné, 
 nákazy uvedené v rozhodnutí Světové organizace pro zdraví zvířat č. XXXI ze dne 

27. května 2004 o jednotném seznamu nákaz a o zavedení nového systému jejich 
hlášení. 

 
Problematika hlášení nákaz Komisi a členským státům je nově komplexně upravena 

nařízením (EU) 2016/429 a příslušnými nařízeními Komise. Vzhledem k charakteru této 
úpravy, která vyžaduje především vymezení kompetencí příslušných orgánů, bude 
implementace těchto předpisů do budoucna provedena pouze veterinárním zákonem, nikoli 
již i prováděcími právními předpisy, jako tomu bylo dosud. 
 

Ústřední veterinární správa se určuje orgánem kompetentním plnit úkoly podle čl. 19 
a 20 nařízení (EU) 2016/429, tzn. hlásit Komisi a ostatním členským státům ohniska nákaz, 
u nichž je vyžadováno okamžité hlášení. Seznam těchto nákaz a další nezbytná opatření 
týkající se hlášení bude nově upravovat prováděcí nařízení Komise vydané k čl. 23 písm. a) 
nařízení (EU) 2016/429. Ústřední veterinární správa bude orgánem příslušným také pro 
podávání tzv. zpráv o nákazách Komisi a ostatním členským státům podle čl. 20 nařízení 
(EU) 2016/429. 
 

Do ustanovení § 10a se dále vkládá související kompetence Ústřední veterinární 
správy hlásit výskyt nákaz i Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE). 
 
K § 10b: 
 
 Právní úprava programů ozdravování zvířat byla na základě dosavadních směrnic 
zakotvena ve vyhlášce č. 299/2003 Sb. Nově je tato problematika upravena nařízením (EU) 
2016/429 a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689. Vzhledem 
k charakteru této úpravy, jež vyžaduje stanovení příslušných orgánů, bude implementace 
těchto předpisů provedena namísto prováděcího právního předpisu veterinárním zákonem. 
 
 Orgánem příslušným k vypracování návrhů programů ozdravování zvířat od 
některých nebezpečných nákaz se stanoví Ústřední veterinární správa, která také předkládá 
Komisi návrhy programů ozdravování zvířat ke schválení v souladu s čl. 31 nařízení (EU) 
2016/429 a zprávy v souladu s čl. 34 tohoto nařízení. 
 

Ústřední veterinární správě se zakotvuje oprávnění povolit v případech stanovených 
nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 výjimku z povinností 
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provozovatelů v oblasti programů ozdravování zvířat. 
 
K bodům 47 až 51 (§ 13 a 14): 
 

Právní úprava mimořádných veterinárních opatření ukládaných za účelem potvrzení 
nebo vyloučení podezření z výskytu nebezpečné nákazy a za účelem ochrany proti 
možnému šíření nákazy podle § 13 se pouze přizpůsobuje novému nařízení, přičemž 
ustanovení, která jsou v nařízení obsažena, se z textu zákona vypouštějí. U opatření 
ukládaných podle § 13 odst. 3 zvláštním procesním postupem na místě se z tohoto důvodu 
nově odkazuje na jednotlivá opatření s použitím článků nařízení, jimiž jsou upravena. 
Doplňuje se výslovně možnost uložit také poražení nebo utracení zvířete k diagnostickým 
účelům, neboť takové opatření v nařízení zmíněno není. Obsah § 13 tedy z věcného hlediska 
zůstává beze změn. 

 
V příloze 2 zákona jsou kromě nákaz, které jsou považovány za nebezpečné, 

uvedeny také některé zoonózy, tedy nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které jsou 
považovány za nebezpečné. I v případě těchto onemocnění zvířat se proto použijí 
ustanovení veterinárního zákona týkající se hlášení nákaz, ukládání mimořádných 
veterinárních opatření nebo náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s jejich výskytem. 

 
V tomto smyslu je věcný rozsah veterinárního zákona širší než rozsah nařízení EP 

a Rady (ES) 2016/429. Toto nařízení vztah předpisů tvořících „právní rámec pro zdraví 
zvířat“ a předpisů EU týkajících se zoonóz upravuje tak, že se nařízení EP a Rady (ES) 
2016/429 na zoonózy vztahuje, nejsou však dotčena zvláštní pravidla stanovená pro 
zoonózy, která se aplikují přednostně. Z tohoto důvodu je třeba doplnit mezi předpisy, podle 
kterých krajská veterinární správa postupuje, také předpisy upravující zvláštní požadavky pro 
tlumení některých zoonóz. Konkrétně se jedná např. o nařízení EP a Rady (ES) č. 999/2001 
a nařízení EP a Rady (ES) č. 2160/2003. 

 
Kompetence krajské veterinární správy vydávat opatření podle § 13 zůstává 

zachována, stejně jako její kompetence povolovat výjimky z uložených opatření, a to jak na 
žádost chovatele, tak i z úřední povinnosti. Nově se doplňuje, že tak krajská veterinární 
správa činí zejména v případech stanovených nařízením (EU) 2016/429, nařízením Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2020/689 a předpisy EU týkajícími se zoonóz. 
 
K bodům 52 až 55 (§ 15): 

 
Dosavadní ochranná a zdolávací opatření ukládaná formou mimořádných 

veterinárních opatření v případě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy se nově v souladu 
s terminologií nařízení (EU) 2016/429 označují jako opatření k tlumení nákaz. 

 
Změny navrhované v § 15 reflektují skutečnost, že příslušné orgány (což mohou být 

v souladu s veterinárním zákonem krajské veterinární správy, Ústřední veterinární správa 
nebo obce) v těchto případech budou postupovat podle přímo použitelných předpisů EU. 

 
V příloze 2 zákona jsou kromě nákaz, které jsou považovány za nebezpečné, 

uvedeny také některé zoonózy, tedy nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které jsou 
považovány za nebezpečné. I v případě těchto onemocnění zvířat se proto použijí 
ustanovení veterinárního zákona týkající se hlášení nákaz, ukládání mimořádných 
veterinárních opatření nebo náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s jejich výskytem. 

 
V tomto smyslu je věcný rozsah veterinárního zákona širší než rozsah nařízení EP 

a Rady (ES) 2016/429. Toto nařízení vztah předpisů tvořících „právní rámec pro zdraví 
zvířat“ a předpisů EU týkajících se zoonóz upravuje tak, že se nařízení EP a Rady (ES) 
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2016/429 na zoonózy vztahuje, nejsou však dotčena zvláštní pravidla stanovená pro 
zoonózy, která se aplikují přednostně. Z tohoto důvodu je třeba doplnit mezi předpisy, podle 
kterých příslušné orgány postupují, také předpisy upravující zvláštní požadavky pro tlumení 
některých zoonóz. Konkrétně se jedná např. o nařízení EP a Rady (ES) č. 999/2001 
a nařízení EP a Rady (ES) č. 2160/2003. 

 
Kompetence krajské veterinární správy povolovat výjimky z uložených opatření 

zůstává zachována, a to jak na žádost chovatele, tak i z úřední povinnosti. Krajská 
veterinární správa tak činí zejména v případech stanovených nařízením (EU) 2016/429, 
nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, nařízením Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2020/689 a předpisy EU týkajícími se zoonóz. 

 
K bodu 56 (§ 16): 
 

Orgánem příslušným k informování Komise o přijatých opatřeních k tlumení nákaz 
a veškerých doplňkových opatřeních podle čl. 71 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429 se stanoví 
Ústřední veterinární správa. 
 
K bodu 57 (§ 17 a 17a): 
 
 Ustanovení § 17 se zrušuje, neboť při změně nebo ukončování opatření k tlumení 
nákazy budou příslušné orgány postupovat podle nařízení (EU) 2016/429. Povolování 
výjimek z uložených opatření je nově upraveno přímo v § 13 a 15. 
 
 Ustanovení § 17a je pak nutné ze zákona vypustit, protože jde o transpoziční 
opatření ke směrnici 64/432/EHS, která se nařízením (EU) 2016/429 zrušuje. 
 
K bodu 58 [poznámka pod čarou č. 14c)]: 
 
 Je třeba zrušit poznámku pod čarou č. 14c, která již v současné době nemá oporu 
v platném znění zákona. 
 
K bodům 59, 60, 62, 63 a 66 (§ 18 odst. 2, 3 a 6): 
 

Část čtvrtá hlava I kapitola 6 nařízení (EU) 2016/429 obsahuje pravidla produkce, 
zpracování a distribuce produktů živočišného původu v rámci EU. Tuto problematiku 
doposud upravuje směrnice 2002/99/ES, jejíž odpovídající části jsou transponovány do 
právního řádu ČR ustanovením § 18 odst. 2 a 3 zákona a vyhláškou č. 289/2007 Sb., 
o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny 
přímo použitelnými předpisy Evropských společenství (§ 3 a přílohy č. 1 a 2). 

 
Jak vyplývá z čl. 270 odst. 2 nařízení (EU) 2016/429, směrnice 2002/99/ES se 

s účinností ode dne 21. dubna 2021 zrušuje a nově se použijí výše zmíněná ustanovení 
nařízení (čl. 166 a násl.). S ohledem na popsanou změnu je nutné dosavadní znění § 18 
upravit. 

 
Dále se v návrhu novely promítá i skutečnost, že prováděcí vyhlášky k veterinárnímu 

zákonu, které transponovaly nařízením zrušené směrnice EU upravující ochranu před 
nákazami a veterinární požadavky na obchodování mezi členskými státy EU, budou také 
zrušeny. 
 
K bodu 61 [§ 18 odst. 2 písm. c)]: 
 

Navrhuje se lépe provázat dosavadní ustanovení § 18 odst. 2 písm. c) a § 23 odst. 2 
veterinárního zákona, které obsahuje pravidla pro případy, kdy je možné nakažená zvířata 
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porazit časově nebo prostorově odděleně a s vědomím, že se jedná o nakažená zvířata, 
jsou-li splněny podmínky uvedené v § 23 odst. 2. 
 
K bodům 64 a 65 (§ 18 odst. 4 a 5): 

 
Ustanovení § 18 odst. 4 a 5 se mění tak, aby přesněji terminologicky odpovídalo 

ostatním ustanovením veterinárního zákona. Současně je nutné aktualizovat odkaz na platné 
znění zákona o potravinách v poznámce pod čarou č. 15. 
 
K bodu 67 (§ 19 odst. 7): 
 

Úřední kontroly v oblasti sledování přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek 
kontaminujících 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. 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. 

 
Jak vyplývá z čl. 146 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách, s účinností od 

14. prosince 2019 se zrušuje směrnice 96/23/ES. Nařízení o úředních kontrolách však 
v ustanovení čl. 150 obsahuje přechodná opatření, podle nichž se příslušná ustanovení 
směrnice 96/23/ES nadále použijí namísto nařízení, a to do 14. prosince 2022 nebo do 
dřívějšího data, jež by stanovil akt Komise v přenesené působnosti. 
 

V návaznosti na nařízení o úředních kontrolách tedy byla s účinností od 14. prosince 
2019 nově stanovena nařízením Komise v přenesené pravomoci prozatím pouze právní 
úprava opatření ukládaných orgány veterinární správy v případě zjištěných nedostatků – 
nevyhovujících nálezů. 
 

Konkrétně se jedná o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090. 
Vzhledem k charakteru právní úpravy je kompetence k vydávání opatření v případech 
podezření nebo zjištěného nesouladu s právními předpisy implementována do právního řádu 
ČR novelou veterinárního zákona. 
 

Jak bylo vysvětleno výše, v ostatním zůstává transpozice směrnice nedotčena 
a dosavadní právní úprava v zákoně a ve vyhlášce č. 291/2003 Sb. se použije na základě 
přechodného období podle čl. 150 nařízení o úředních kontrolách i nadále. 
 
K bodu 68 (poznámka pod čarou č. 17): 
 

Aktualizuje se text v poznámce pod čarou tak, aby odkaz obsahoval platný právní 
předpis. 
 
K bodu 69 (§ 21 odst. 15): 
 

Do ustanovení § 21 odst. 15 se přesunuje legislativní zkratka „prohlídka jatečných 
zvířat a masa“, která byla doposud zavedena v touto novelou zákona zrušovaném 
ustanovení § 17a. § 17a se z textu veterinárního zákona vypouští, neboť jde o transpoziční 
ustanovení ke směrnici 64/432/EHS. Tuto směrnici nařízení (EU) 2016/429 s účinností ke 
dne 21. dubna 2021 zrušuje. 
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K bodu 70 (§ 21 odst. 18): 
 

Navrhuje se přizpůsobit text ustanovení aktuálnímu stavu. Laboratoře krajských 
veterinárních správ pro vyšetřování jatečných zvířat nebo těl ulovené volně žijící zvěře na 
přítomnost svalovce (trichinel) jsou již v současné době zrušeny a jejich činnost nebude ani 
v budoucnu obnovena. Vyšetření pro účely státního veterinárního dozoru musí být vždy 
provedeno v laboratoři uvedené v § 52 odst. 3 zákona. 
 
K bodům 71 až 73 [§ 27a odst. 1 písm. c)]: 
 
 Návrh reaguje na potřeby chovatelů, producentů vajec, rozšířit možnosti uvádění této 
komodity na trh. Vzhledem k tomu, že technologické možnosti prodejních automatů se 
neustále rozšiřují, jedná se o hygienický způsob uvádění potravin na trh a není proto důvod 
neumožnit jej zákonem. Zároveň je však nutné nastavit jednotné podmínky pro všechny 
provozovatele a zajistit jim tak rovné postavení na trhu. 
 
K bodu 74 (§ 27a odst. 6): 
 

Do ustanovení § 27a odst. 6 se přesunuje legislativní zkratka „státní veterinární 
ústav“, která byla doposud zavedena v touto novelou zákona zrušovaném ustanovení § 17a. 
§ 17a se z textu veterinárního zákona vypouští, neboť jde o transpoziční ustanovení ke 
směrnici 64/432/EHS. Tuto směrnici nařízení (EU) 2016/429 s účinností ke dni 21. dubna 
2021 zrušuje. 
 
K bodu 75 (§ 27b odst. 5, 6 a 7, § 64c odst. 1, § 67 odst. 1, § 67a odst. 1, § 67b odst. 1 a § 
75 odst. 6): 
 

V případě § 27b odst. 5, 6 a 7 se navrhuje prodloužení doby, po kterou je proškolená 
osoba povinna uchovávat záznamy o ulovené a vyšetřené volně žijící zvěři a po kterou je 
uživatel honitby povinen uchovávat protokol o laboratorním vyšetření zvěře, ze dvou na tři 
roky. Důvodem je zajištění lepší dosledovatelnosti ulovené a vyšetřené volně žijící zvěře. 

 
V případě § 75 odst. 6 dochází k přečíslování odstavců v rámci odkazu na § 38b. 

 
V ostatních případech je nutné odkazy na přílohu č. 2 k veterinárnímu zákonu 

nahradit odkazy na přílohu č. 3, která v novelizovaném znění zákona bude obsahovat 
seznam nákaz pro účely poskytnutí náhrady nákladů a ztrát chovatelům a dalším subjektům 
stanoveným zákonem. Jedná se o náhradu nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku 
provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení některé 
z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, uvedených v příloze, 
a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci. 
 
K bodům 76 a 77 (§ 28 odst. 1 a dosavadní odstavec 2): 
 

Dosavadní ustanovení § 28 odst. 1 a 2 stanovovalo základní veterinární požadavky 
na obchodování se zvířaty nebo s živočišnými produkty mezi členskými státy EU; konkrétní 
požadavky na jednotlivé komodity pak byly upraveny prováděcími právními předpisy 
vydanými na základě zákonného zmocnění v odstavci 4. Popsaná právní úprava byla 
transpozicí odpovídajících směrnic, které nařízení (EU) 2016/429 s účinností ke dni 
21. dubna 2021 zrušuje. 
 

Nařízení (EU) 2016/429 a k němu vydaná nařízení Komise již neodlišují 
tzv. obchodování mezi členskými státy, ale stanoví podmínky přemísťování zvířat nebo 
živočišných produktů. Z konkrétních ustanovení nařízení je pak vždy nutné vyvodit, zda se 
aplikuje na přemísťování obecně nebo se použije jen v případě přemísťování mezi členskými 
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státy. Stejně tak i nařízení o úředních kontrolách již nestanoví zvláštní postupy a požadavky 
na kontroly v místě původu a kontroly v místě určení. Podle nového nařízení se tedy mají 
úřední kontroly provádět shodně, pokud jde o vnitrostátní kontroly, tak i v rámci obchodování 
mezi členskými státy. 
 

V § 28 je dále nově zakotvena kompetence krajských veterinárních správ plnit úkoly 
stanovené nařízením, které se týkají oznamování přemísťování zvířat, vodních živočichů 
nebo živočišných produktů z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů nebo 
živočišných produktů v případě jejich přemístění do jiného členského státu. 
 
K bodu 78 (§ 28 odst. 2): 
 
 Text odstavce 2 se mění v návaznosti na zrušení § 9b zákona a na obecnou 
povinnost registrace, resp. schvalování zavedenou v § 5a, 5b a 5d zákona. Subjekty, které 
budou již podle uvedených ustanovení veterinárního zákona schváleny nebo registrovány, 
nebudou muset žádat o registraci jako osoby, které se podílejí na obchodování se zvířaty 
a živočišnými produkty podle § 28 zákona. 
 

Veterinární zákon v současném znění obsahuje povinnost registrace pro osoby, které 
se podílejí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty; tuto povinnost nemají pouze 
obchodníci schválení podle § 9b zákona. Návrh novely pak stanoví, že subjekty, které budou 
podle § 5a, 5b nebo 5d veterinárního zákona schváleny nebo registrovány, nebudou muset 
žádat o registraci podle § 28 zákona. Výjimka se tedy bude vztahovat nejen na schválené 
obchodníky, jako je tomu dosud, ale na všechny subjekty, které krajská veterinární správa již 
registrovala nebo schválila. Cílem návrhu je snížení administrativní zátěže dotčených 
subjektů. 
 
K bodu 79 (§ 28 odst. 3): 
 

Konkrétní veterinární požadavky na obchodování se zvířaty jednotlivých druhů 
a s různými živočišnými produkty, stejně tak jako požadavky na vydávání veterinárního 
osvědčení již do budoucna nebudou stanoveny prováděcími právními předpisy, které byly 
transpozicí dosavadních směrnic. Od 21. dubna 2021 budou nově upraveny přímo 
použitelnými právními předpisy – nařízením (EU) 2016/429 a k němu vydanými nařízeními 
Komise. Z tohoto důvodu se předmětné zmocňovací ustanovení k vydání prováděcích právní 
předpisů zrušuje. 
 
K bodům 80 a 81 (§ 30 odst. 1 a 2): 
 

Nařízení o úředních kontrolách v čl. 9 odst. 7 členskému státu umožňuje i nadále 
požadovat po provozovatelích, kteří si nechávají zvířata nebo zboží dodávat z jiného 
členského státu, aby příchod takových zvířat nebo zboží ohlásili, a to v míře nezbytně nutné 
pro organizaci úředních kontrol. V ustanovení § 30 veterinárního zákona se proto navrhuje 
zachovat povinnost příjemců zvířat z jiného členského státu informovat krajskou veterinární 
správu o příchodu zásilky, a to ve lhůtě, rozsahu a způsobem stanoveným přímo zákonem, 
nikoli již prováděcích právním předpisem. 
 

I nadále platí, že hlášení není třeba provádět, jsou-li zvířata provázena veterinárním 
osvědčením. Vzhledem k tomu, že většina zásilek zvířat je doprovázena veterinárním 
osvědčením (certifikátem), který musí kompetentní autorita ve státě odeslání vložit do 
informačního systému TRACES, je informace o příchodu zásilky se všemi potřebnými údaji 
ještě před jejím příchodem nebo neprodleně po příchodu zásilky k dispozici veterinárnímu 
inspektorovi, který tak může na jejím základě provést případnou kontrolu zásilky. V ostatních 
případech je třeba zásilku ohlásit; jedná se např. o případy přemísťování mezi schválenými 
zařízeními, typicky např. mezi zoologickými zahradami. 
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Pro úplnost je třeba poznamenat, že povinnost příjemců živočišných produktů 

z jiného členského státu informovat krajskou veterinární správu o příchodu zásilky 
živočišných produktů, jež nejsou potravinami živočišného původu podle zákona 
o potravinách, se ze zákona vypouští. Do budoucna budou tuto informační povinnost plnit 
pouze příjemci potravin v místě určení, a to na základě zákona o potravinách a vyhlášky 
č. 172/2015 Sb., pokud jde o potraviny živočišného původu touto vyhláškou vyjmenované. 
 
K bodu 82 (poznámka pod čarou č. 17x): 
 
 Navrhuje se zrušení poznámky pod čarou, která již nemá oporu v platném znění 
veterinárního zákona. 
 
K bodu 84 (poznámka pod čarou č. 17y): 
 
 Text poznámky pod čarou je třeba aktualizovat a nahradit zrušená nařízení Komise 
nařízeními Komise v přenesené pravomoci a prováděcími nařízeními Komise vydanými 
k nařízení o úředních kontrolách. Nařízení Komise upravují konkrétní postupy orgánů 
provádějících pohraniční veterinární kontrolu při provádění této úřední kontroly. 
 
K bodům 83, 85 a 86, 96, 101, 117, 121 a 132 [§ 32 odst. 1 a 7, § 48 odst. 1 písm. j), nadpisy 
§ 38 a § 38b, § 48 odst. 1 písm. j) a k), § 49 odst. 1 písm. p)]: 
 
 Upřesňuje se legislativní zkratka pro kontrolované zboží, která je již zavedena v § 32 
odst. 1 a z obsahového hlediska zahrnuje zvířata, živočišné produkty i ostatní veterinární 
zboží. Legislativní zkratku je však třeba změnit tak, aby uvedený rozsah kontrolovaného 
zboží platil nejen pro ustanovení upravující kontrolu dovozu kontrolovaného zboží ze třetích 
zemí, ale i pro ustanovení upravující kontrolu tranzitu i kontrolu vývozu tohoto zboží do 
třetích zemí. 
 
K bodům 87 až 90 (nadpis nad § 34, § 34, nadpis nad § 36, § 36): 
 

Veterinární podmínky dovozu zvířat a zárodečných produktů ze třetích zemí byly 
dosud stanoveny směrnicemi EU a transponovány v § 36 veterinárního zákona a na základě 
v něm zakotveného zmocnění také v prováděcích právních předpisech, konkrétně ve 
vyhláškách č. 380/2003 Sb., č. 382/2003 Sb. a č. 290/2008 Sb. 
 

Obecné podmínky dovozu živočišných produktů do členských států pak dosud 
stanovila směrnice 2002/99/ES, transponovaná v této části v § 36 odst. 1 veterinárního 
zákona. Veterinární podmínky dovozu živočišných produktů ze třetích zemí byly na základě 
zmocnění v § 37 odst. 5 zákona stanoveny pro některé živočišné produkty ve vyhlášce 
č. 379/2003 Sb. 
 

Směrnice transponované výše popsaným způsobem do právního řádu ČR jsou ke dni 
21. dubna zrušeny nařízením (EU) 2016/429. Nově stanoví podmínky dovozu zvířat, 
živočišných produktů a ostatního veterinárního zboží právě tento přímo použitelný předpis 
EU, resp. nařízení Komise vydaná na jeho základě. 
 

V návaznosti na popsané změny koncepce předpisů EU je proto nutné odstranit 
dosavadní dělení na ustanovení týkající se dovozu zvířat a živočišných produktů, a platný 
text nahradit odkazem na nové, přímo použitelné předpisy EU. Kompetence orgánů 
provádějících pohraniční veterinární kontrolu přitom zůstává zachována. 

 
V případě, že podmínky pro dovoz zvířat nebo živočišných produktů dosud nebyly 

harmonizovány na úrovni EU, uplatní se vnitrostátní dovozní podmínky na dovoz zvířat nebo 
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živočišných produktů daného druhu z příslušné třetí země do České republiky. Může se však 
také jednat o dovozní podmínky jiného členského státu, je-li tento stát místem určení zásilky 
a Česká republika místem jejího vstupu ze třetí země na území EU. 

 
Zmocňovací ustanovení v dosavadním § 34 odst. 2 je také třeba v návaznosti na tyto 

změny zrušit. 
 
K bodu 91 (§ 37 odst. 1): 
 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 stanoví zvláštní pravidla 
úředních kontrol prováděných na pohraniční veterinární stanici u překládaných zásilek. 
Navrhované změny doplňují výslovnou kompetenci orgánů provádějících pohraniční 
veterinární kontrolu postupovat v rámci této úřední kontroly i podle tohoto nařízení Komise. 

 
Dále se upřesňuje znění ustanovení v reakci na změnu legislativní zkratky pro 

kontrolované zboží, která je již zavedena v § 32 odst. 1 a z obsahového hlediska zahrnuje 
zvířata, živočišné produkty i ostatní veterinární zboží. 

 
§ 37 odst. 1 se vztahuje na zásilky, které nebyly celně propuštěny, ale mají být 

umístěny do celního skladu nebo svobodného pásma, a až později by mohly být předloženy 
k proclení. Tyto zásilky z veterinárního hlediska buď splňují podmínky příslušných předpisů, 
a tudíž mohou být propuštěny do volného oběhu, nebo podmínky nesplňují, ale jsou 
propuštěny v souladu s nařízením (EU) 2019/2124 do jednoho místa určení dle čl. 19 
nařízení 2019/2124. Tj.: 
 na stanoviště hraniční kontroly za účelem opuštění území EU, 
 do schváleného skladu, 
 na základnu NATO nebo vojenskou základnu USA umístěnou na území EU, 
 na plavidlo opouštějící EU, pokud je zásilka určena k zásobování lodi. 

 
Všechny tyto zásilky - které nemohou být propuštěny do volného oběhu - jsou podle 

nařízení (EU) 2019/2124 pod celním dohledem v režimu tranzitu. 
 
Navrhované znění § 37 odst. 1 proto ujasňuje, že zásilky propuštěné do celního 

skladu se z veterinárního hlediska považují za propuštěné do volného oběhu, bez ohledu na 
to, zda se následně proclí nebo propustí bez cla. Zásilky však nemohou být z veterinárního 
hlediska propuštěny do volného oběhu v případě, že se jedná o zásilky, které byly 
propuštěny v souladu s nařízením (EU) 2019/2124 a u kterých tedy pohraniční veterinární 
stanice povolila režim tranzit. 

 
Naproti tomu konečné užití - což je pojem dosud v ustanovení § 37 použitý - je celní 

režim, který umožňuje, aby zboží bylo z důvodu svého zvláštního účelu propuštěno do 
volného oběhu s osvobozením od cla nebo se sníženou sazbou cla. Nesouvisí tedy 
s veterinárními postupy podle nařízení (EU) 2019/2124, které zásilky povoluje v režimu 
tranzitu, a nejedná se tedy o případ uvedený v tomto ustanovení. 

 
K bodům 92 až 94 (§ 37 dosavadní odst. 2 až 4): 
 

Jak vyplývá z předpisů Evropské unie a ustanovení § 32 odst. 2 veterinárního 
zákona, považují se za kontrolované zboží podléhající pohraniční veterinární kontrole také 
směsné produkty, jimiž se rozumí potraviny určené k lidské spotřebě obsahující jak 
zpracované produkty živočišného původu, tak i produkty rostlinného původu, včetně těch, 
u nichž je zpracování primárního produktu nedílnou součástí výroby konečného produktu, 
a dále seno a sláma. 
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Právní úprava pohraniční veterinární kontroly tzv. směsných produktů se 
přizpůsobuje změnám, které přineslo jednak nařízení o úředních kontrolách a k němu 
vydané nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625, jednak nařízení (EU) 
2016/429 a k němu vydané nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) 2020/692. 
 
K bodu 95 (§ 37 odst. 4): 
 

Veterinární podmínky dovozu živočišných produktů ze třetích zemí byly na základě 
zmocnění v § 37 odst. 5 zákona dosud pro některé živočišné produkty stanoveny ve 
vyhlášce č. 379/2003 Sb. Směrnice transponované tímto způsobem do právního řádu ČR 
jsou ke dni 21. dubna souhrnně zrušeny nařízením (EU) 2016/429. Nově stanoví podmínky 
dovozu živočišných produktů právě tento přímo použitelný předpis EU, resp. nařízení Komise 
vydaná na jeho základě. Zmocňovací ustanovení v dosavadním § 37 odst. 5 je proto třeba 
v návaznosti na tyto změny zrušit. 
 
K bodu 97 (§ 38): 

 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 stanoví zvláštní pravidla 

úředních kontrol prováděných na pohraniční veterinární stanici také u zásilek v režimu 
tranzitu. Navrhované změny doplňují výslovnou kompetenci orgánů provádějících pohraniční 
veterinární kontrolu postupovat v rámci této úřední kontroly i podle tohoto nařízení Komise. 

 
Kromě výše uvedeného doplnění kompetence se ustanovení § 38 přizpůsobuje 

změnám provedeným v souvisejících ustanoveních zákona. 
 
K bodům 98 až 100 (§ 38a odst. 1 až 3): 
 

V návaznosti na nařízení o úředních kontrolách nabylo ke dni 14. prosince 2019 
účinnosti také nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122. V textu 
veterinárního zákona je tedy třeba nahradit odkazy na dosavadní nařízení Komise (ES) 
č. 206/2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do 
Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004 odkazy na nové nařízení Komise. 

 
V principu však právní úprava kontroly živočišných produktů, které tvoří součást 

osobních zavazadel cestujících a jsou určeny pro osobní spotřebu nebo použití, zůstává 
shodná, včetně kompetencí příslušných orgánů. 
 
K bodům 102 a 103 (§ 38b odst. 1 a 2): 
 

Na základě poznatků z aplikační praxe se doplňuje povinnost vývozce předložit 
k žádosti o vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířat označovaných podle 
plemenářského zákona také identifikační doklady těchto zvířat. 

 
Do veterinárního zákona se dále nově doplňuje lhůta, ve které je vývozce povinen 

požádat předem o vydání veterinárního osvědčení k vývozu kontrolovaného zboží do třetích 
zemí. O vydání veterinárního osvědčení k vývozu je nutné požádat příslušnou krajskou 
veterinární správu s dostatečným předstihem, aby mohla prostudovat podmínky vývozu, 
případně vyžádat další potřebné podklady, jako např. výsledky laboratorních vyšetření atd. 
 
K bodu 104 (§ 38b odst. 11 a 12): 
 

Veterinární zákon nově stanoví jednoznačné podmínky a veterinární požadavky na 
umístění a držení zvířat v karanténě v případě jejich vývozu do třetích zemí. Jedná se 
o speciální právní úpravu, která se použije právě jen při umístění zvířat do karantény, pokud 
to vyžaduje třetí země určení (§ 38b odst. 10 zákona). Karanténa se ukončuje po splnění 
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podmínek karantény vydáním veterinárního osvědčení k vývozu a zákon nyní jednoznačně 
stanoví podmínky karantény pro tyto účely. 
 
K bodu 106 (§ 40 odst. 1): 
 

V souvislosti se změnami v § 38a zákona je i na tomto místě nahradit dosavadní 
odkaz na předpis Evropské unie normativním odkazem na nové nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122. 
 
K bodu 108 (§ 42 odst. 9): 
 

Navržená úprava nemění obsah ustanovení, směřuje pouze ke změně pořadí vět 
a tím k odstranění nepřesnosti, která vznikla doplněním jednoho z pozměňovacích návrhů 
uplatněných v rámci projednání minulé novely veterinárního zákona (zákona č. 368/2019 
Sb.) v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 
 
K bodu 109 (§ 42 odst. 11): 
 

Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu bylo do textu veterinárního 
zákona doplněno prostřednictvím pozměňovacího návrhu v rámci projednání novely 
veterinárního zákona provedené zákonem č. 368/2019 Sb. v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR. V průběhu příprav tohoto nového prováděcího právního předpisu se však 
ukázalo, že je potřebné v rámci podmínek provozování útulků stanovit i konkrétní požadavky 
na péči o zvířata umístěná v útulku. Právní úprava podmínek provozování útulku by tak byla 
koncipována logicky a komplexně. Text zmocnění se proto v tomto smyslu navrhuje upřesnit. 
Zákonné zmocnění se dále rozšiřuje o obsahové náležitosti provozního řádu, který je 
provozovatel útulku pro zvířata povinen vést podle § 25 odst. 3 písm. a) zákona č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

 
K bodům 110 a 112 [(§ 44 odst. 1 písm. c) a odst. 5]:  
 

Dochází k aktualizaci způsobu publikace programů ozdravování zvířat a seznamu 
národních referenčních laboratoří, a to pouze prostřednictvím internetových stránek 
Ministerstva zemědělství. 
 
K bodu 113 [§ 45 odst. 2 písm. d)]: 

 
Veterinární léčebná a preventivní činnost, prováděná vojenskými veterinárními lékaři 

u služebních, hospodářských, sportovních zvířat a volně žijící zvěře, chovaných subjekty 
v působnosti Ministerstva obrany, není v současné době jednoznačně legislativně zakotvena. 
Obecná formulace ve výkladu pojmů v § 3 odst. 1 písm. jj) a oprávnění k výkonu odborných 
veterinárních činnosti v § 58 odst. 2 písm. d) nestanovují tyto kompetence dostatečně jasně 
a určitě, což v minulosti vedlo k řadě problémů a rozporů, zejména pokud jde o oprávnění 
k odběru léčiv, registrace v Komoře veterinárních lékařů, oprávnění k výkonu některých 
činností apod. Jasné vymezení kompetencí k výkonu veterinární léčebné preventivní činností 
u zvířat v gesci Ministerstva obrany pro vojenské veterinární lékaře zabrání v budoucnosti 
případným komplikacím z důvodu rozdílných interpretací legislativy v oblasti kompetencí 
vojenské veterinární služby. 
 
K bodu 114 (§ 47 odst. 7): 
 
 Ustanovení je nutné upravit v návaznosti na změny provedené v ostatních 
novelizačních bodech návrhu. 
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K bodu 115 [§ 48 odst. 1 písm. c)]: 
 
 Dosavadní kompetence Ústřední veterinární správy týkající se celostátních 
pohotovostních plánů bude navázána na odpovídající ustanovení nařízení (EU) 2016/429. 
Nově se v této souvislosti v souladu s nařízením výslovně doplňuje také kompetence 
organizovat simulační cvičení týkající se pohotovostních plánů. 
 
K bodu 116 [§ 48 odst. 1 písm. d)]: 
 
 Kompetence Ústřední veterinární správy týkající se území nebo subjektů prostých 
nákazy se přizpůsobují novému nařízení (EU) 2016/429; Ústřední veterinární správa i nadále 
zůstává orgánem příslušným, pokud jde o tuto právní úpravu, a plní v souladu s nařízením 
i další, informační povinnosti vůči Komisi. 
 

Jak přitom vyplývá z čl. 280 nařízení (EU) 2016/429, považují se členské státy, oblasti 
nebo jednotky se schváleným statusem území prostého nákazy podle dosavadních právní 
předpisů za členské státy, oblasti nebo jednotky se schváleným statusem území prostého 
nákazy podle nařízení (EU) 2016/429. 
 
K bodům 118 až 120, 122 [§ 48 odst. 1 písm. k)]: 
 
 Ustanovení § 48 odst. 1 písm. k) je nutné přizpůsobit změnám provedeným 
v ostatních novelizačních bodech návrhu. 

 
K bodu 123 [§ 48 odst. 1 písm. v)]: 
 
 V souvislosti se zrušením § 4 odst. 9 je třeba tuto změnu zohlednit i v odpovídajícím 
ustanovení upravujícím kompetence Ústřední veterinární správy.  
 
K bodu 125 [§ 49 odst. 1 písm. c)]: 

 
Formulace kompetenčního ustanovení upravujícího vydávání individuálních výjimek 

z mimořádných veterinárních opatření ve formě nařízení se upřesňuje v návaznosti na 
přezkumy souvisejících rozhodnutí Státní veterinární správy v rámci správního soudnictví. 
Ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) se mění tak, aby lépe vyjadřovalo skutečnost, že 
individuální výjimka může být vydána na žádost účastníka řízení, ale také z úřední 
povinnosti. S touto změnou zákona souvisí i úprava § 76 odst. 2 věty třetí, jejímž cílem je 
zařadit rozhodnutí krajské veterinární správy o individuální výjimce mezi správní akty, jejichž 
vydání může být prvním úkonem v řízení.  
 
K bodu 126 [§ 49 odst. 1 písm. g)]: 
 
 Odstraňuje se chybný odkaz na právní předpisy uvedené v poznámce pod čarou. 
Současně se zrušuje dosavadní poznámka pod čarou č. 25j; v rámci opravy nepřesných 
poznámek pod čarou bude nově zavedena v § 52 odst. 1 jako poznámka pod čarou č. 95. 
 
K bodům 127 až 131 [§ 49 odst. 1 písm. h)]: 
 
 Ustanovení § 49 odst. 1 písm. h) je třeba upravit v návaznosti na změny provedené 
v ostatních novelizačních bodech návrhu. 
 
K bodu 133 [§ 49 odst. 1 písm. p) bod 2]: 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a navazující nařízení Komise 
již nepoužívají pojem „shromažďovací středisko“, ale nově označují tyto subjekty jako 
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zařízení pro svody kopytníků a zařízení pro svody drůbeže.  
 
Ustanovení čl. 94 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/429 používá slova „zařízení pro svody kopytníků a drůbeže“, ale v praxi se bude jednat 
o dva různé typy zařízení – zařízení pro svody kopytníků nebo zařízení pro svody drůbeže. 
Z tohoto důvodu se navrhuje v textu zákona oba subjekty jednoznačně rozlišit a označovat je 
jako „zařízení pro svody kopytníků nebo zařízení pro svody drůbeže“. 

 
K bodu 134 [§ 52 odst. 1 úvodní část ustanovení a písm. a), § 75 odst. 2]: 
 
 V rámci opravy nepřesných poznámek pod čarou se na tomto místě nově zavádí 
poznámka pod čarou č. 95. 
 
K bodům 135 a 136 (§ 53 odst. 1 a 2): 
 
 Navrhuje se doplnit, resp. rozšířit rozsah právní úpravy zvláštních opatření, která jsou 
v souladu s § 53 odst. 1 a 2 veterinárního zákona v zákonem vymezených případech 
oprávněni ukládat veterinární inspektoři při výkonu státního veterinárního dozoru. 
V současné době lze těchto opatření využít ve všech fázích zacházení s živočišnými 
produkty, které jsou pod státním veterinárním dozorem. Veterinární inspektor v těchto 
případech nepostupuje podle obecných právních předpisů upravujících správní řízení, ale 
podle speciální procesní úpravy ve veterinárním zákoně (§ 76 odst. 4). 
 

Evropská komise připravila návrh nové právní úpravy, kterou se povolí zkrmování 
zpracovaných živočišných bílkovin, které jsou považovány za získané produkty ve smyslu 
nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009, hospodářským zvířatům za dodržení určitých 
omezení. Nadále však zůstane v platnosti zákaz používat ve výživě hospodářských zvířat 
zpracovanou živočišnou bílkovinu z přežvýkavců. Z uvedeného důvodu je nezbytné do 
veterinárního zákona zapracovat vhodné nástroje na důslednou kontrolu celého řetězce 
produkce zpracovaných živočišných bílkovin z vedlejších živočišných produktů až po finální 
výrobu krmiv pro hospodářská zvířata, aby bylo zaručeno, že potravinová zvířata jsou 
krmena pouze vhodnými a bezpečnými krmivy. Ve všech stupních produkce se musí jednat 
o materiály, které nepředstavují riziko pro zdraví lidí nebo zvířat. Zdravotní nezávadnost se 
nevztahuje pouze na krmiva pro hospodářská zvířata, ale také na krmiva pro zájmová 
zvířata, I tato krmiva musí být vyráběna pouze z vyhovujících vedlejších živočišných 
produktů ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 nebo získaných 
produktů. 
 

Z tohoto důvodu se navrhuje doplnění dosavadní právní úpravy opatření podle § 53 
veterinárního zákona o možnost veterinárních inspektorů využít tohoto institutu i v případě 
výkonu státního veterinárního dozoru nad provozovateli zacházejícími s vedlejšími 
živočišnými produkty, získanými produkty nebo krmivy. 
 
K bodu 137 (§ 53 odst. 4): 
 
 Ustanovení čl. 36 nařízení o úředních kontrolách umožňuje v případě zvířat a zboží 
nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku použít za stanovených podmínek 
pro účely úřední kontroly vzorky, které od provozovatelů objednaly příslušné orgány, aniž by 
se identifikovaly. Pro účely úředních kontrol v oblasti veterinární péče se navrhuje toto 
ustanovení implementovat do právního řádu ČR a do veterinárního zákona doplnit nové 
ustanovení § 53b upravující zastírání skutečné totožnosti veterinárního inspektora. 
V návaznosti na tuto změnu se navrhuje změnit dosavadní znění § 53 odstavce 4. Současně 
se upřesňuje, že se jedná o možnost veterinárního inspektora těchto postupů při kontrole 
prodeje na dálku využít, nikoli o jeho povinnost. 
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K bodu 138 (§ 53 odst. 5): 
 
 Čl. 35 odst. 2 nařízení o úředních kontrolách obecně vylučuje odběr vzorku pro druhé 
odborné stanovisko v případech, kdy to není vhodné nebo technicky proveditelné, zejména 
s ohledem na prevalenci a rozložení nebezpečí u zvířat nebo zboží, náchylnost zboží nebo 
vzorků k rychlé zkáze a množství dostupného substrátu. Navrhuje se toto obecné ustanovení 
doplnit a zákonem vyloučit odběr vzorku pro druhé odborné stanovisko také v případě 
kontroly prodeje na dálku. Zůstává však zachováno právo provozovatele požádat 
o dokumentární přezkum vzorků, analýzy, testů nebo diagnostiky jiným uznaným a řádně 
kvalifikovaným znalcem v souladu s čl. 35 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách. Omezení 
práva na druhé odborné stanovisko je obdobně koncipováno i v návrhu novely zákona 
č. 110/1997 Sb. a ve veterinárním zákoně bude upraveno shodným způsobem. 
 
K bodu 139 (§ 53 odst. 7): 
 
 Navrhovaná změna rozšiřuje možnost poskytnout kontrolované osobě náhradu 
nákladů za odebrané vzorky i v případě kontrolního nákupu. Tato možnost zahrnuje kontrolní 
nákup provedený v provozovně i na dálku a bez ohledu na druh komodity. Důvodem 
navrhované změny je skutečnost, že předmět kontrolního nákupu je odebraným vzorkem; 
kontrolované osobě se proto umožňuje požádat o poskytnutí náhrady za odebrané vzorky, 
jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky a nelze-li předmět kontrolního nákupu 
z povahy věci vrátit. 
 
K bodu 140 (§ 53b a 53c): 
 
K § 53b: 
 

Pro naplnění účelu některých kontrol je zcela nezbytné, aby úřední veterinární lékař 
(veterinární inspektor) vystupoval pod změněnou identitou. Ve stávající praxi se postupuje na 
základě obecné právní úpravy kontrolního nákupu v zákoně o kontrole. Neustálé rozšiřování 
způsobů uvádění výrobků a živých zvířat na trh, které se v praxi objevují (zejména prodej 
prostřednictvím internetu), však vytváří potřebu provádět kontroly pod změněnou identitou, 
a je proto žádoucí výslovně zákonem zakotvit odpovídající oprávnění úředního veterinárního 
lékaře. 
 

Využití změněné identity je potřebné jak s ohledem na ochranu jejich osobních údajů 
(např. riziko následného stalkingu), tak především z důvodu zajištění vlastní proveditelnosti 
kontroly v praktických podmínkách, neboť hrozí zmaření účelu kontroly. V případě, že je 
kontrolní úkon prováděn pod skutečnou identitou úředního veterinárního lékaře, hrozí riziko, 
že kontrolovaná osoba si je vědoma, že objednatelem je úřední veterinární lékař, 
a provedení kontrolního nákupu zmaří. Změna identity podle tohoto ustanovení nevyžaduje 
použití krycího dokladu. Spočívá typicky v zadání fiktivního jména a dalších kontaktních 
údajů zejména v případě kontrolního nákupu prostřednictvím komunikačních prostředků na 
dálku. K využití změněné identity dochází pouze tehdy, je-li to nezbytné k provedení 
kontrolních úkolů. 
 

Důkazy získané při kontrole inspektorem jednajícím pod změněnou identitou budou 
plně využitelné v navazujícím řízení, které vede Státní veterinární správa jako příslušný 
orgán pro toto řízení. Skutečnost, že úřední veterinární lékař jednal pod změněnou identitou, 
bude utajena pouze po nezbytnou dobu tak, aby mohlo dojít k naplnění účelu kontroly – 
z hlediska kontrolované osoby je tato okolnost naprosto nepodstatná (není rozhodující, že 
úřední veterinární lékař, který prováděl kontrolu, se ve skutečnosti jmenuje jinak). Stěžejní je, 
že se opravdu jednalo o úředního veterinárního lékaře, že tento postupoval v mezích zákona 
a že jednal jménem kontrolního orgánu. V tomto případě nedochází ke zhoršení pozice 
obhajoby (jsou zachovány veškeré opravné prostředky – námitky proti protokolu o kontrole, 
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opravné prostředky ve správním řízení apod.).  Nejedná se o obdobu „utajovaného svědka“, 
není proto nutné „vyvažovat“ práva, neboť k žádnému oslabení práv obhajoby nedochází. 
 

Navržené ustanovení koresponduje s požadavky čl. 36 nařízení o úředních 
kontrolách, který stanoví, že v případě zvířat a zboží nabízených k prodeji komunikačními 
prostředky na dálku lze pro účely úřední kontroly použít vzorky, které od provozovatelů 
objednaly příslušné orgány bez toho, aby se identifikovaly. V bodě 49 preambule tohoto 
nařízení je dále k čl. 36 uvedeno: „Pro účely provádění úředních kontrol obchodu, který se 
uskutečňuje prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků na dálku, by měly mít příslušné 
orgány možnost prostřednictvím anonymně podaných objednávek (tzv. „mystery shopping“) 
získat vzorky, které mohou být analyzovány, testovány nebo ověřeny z hlediska jejich 
souladu. Příslušné orgány by měly přijmout všechny kroky nezbytné v zájmu zachování práv 
provozovatelů na druhé odborné stanovisko.“ 
 

Z výše uvedených důvodů je tak výslovně stanoveno oprávnění úředního 
veterinárního lékaře vystupovat pod změněnou identitou, a s tím souvisí legitimnost použití 
takto získaných skutečností, např. pro účely správního řízení, což je nezbytné pro zajištění 
řádného provádění dozorové činnosti.  
 

Pokud úřední veterinární lékař v rámci kontroly objedná výrobek či živé zvíře 
prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku s využitím zastírání skutečné totožnosti, 
je nutné upravit také převzetí takto provedených objednávek.  Navržené ustanovení upravuje 
doručování, resp. přebíraní zásilek v případech uvedení neexistujících údajů, kdy hrozí, že 
doručovací služba by mohla odmítnout zásilku úřednímu veterinárnímu lékaři vydat. Toto 
ustanovení tak stanovuje povinnost provozovatelům doručovacích služeb (např. České 
poště, PPL, DHL, DPD) vydat zásilku úřednímu veterinárnímu lékaři na základě předložení 
služebního průkazu úředního veterinárního lékaře a na základě listiny prokazující, že 
veterinární inspektor konkrétní zásilku objednal s využitím oprávnění zastírat skutečnou 
totožnost. 
 

V návaznosti na výše uvedené se doplňuje také skutková podstata přestupku 
spočívajícího v nesplnění povinnosti provozovatele poštovní služby nebo jiné doručovací 
služby předat úřednímu veterinárnímu lékaři zásilku podle § 53b odst. 2. 
 
K § 53c: 
 

S ohledem na rozvíjející se obchod se zbožím živočišného původu a živých zvířat 
prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku vzniká potřeba disponovat 
odpovídajícími nástroji pro provádění dozorové činnosti vyplývající z platného legislativního 
rámce.  
 

Cílem nového ustanovení je nastavit pravidla kontrolního nákupu, který je 
veterinárními inspektory využíván při odhalování neregistrovaných výroben potravin a krmiv 
živočišného původu, množíren psů a koček, prodeje zvířat a zakázaných lepících 
a čelisťových pastí, a to jak při fyzickém nákupu, tak zejména ve specifických podmínkách 
nákupu přes internet.  
 

V současné praxi kontrolní nákup prováděný mimo obvyklé prostory (např. 
registrované komerční prostory výroben, prodejen, prostory chovu zvířat) končí často ve 
stádiu pokusu, protože veškerá ujednání při těchto kontrolách jsou realizována ústně bez 
písemných dokladů. Ve chvíli prokázání se veterinárního inspektora průkazem nebo jen tlaku 
na vystavení písemného dokladu dochází k maření výkonu kontroly kontrolovanou osobou 
a zpochybňování záměru prodeje jako takového.  
 

Podle současné právní úpravy je sice úřední veterinární lékař oprávněn provádět 
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kontrolní nákup [§ 8 písm. b) kontrolního řádu], avšak v praxi není uplatnění této pravomoci 
vždy účinné. Jako hlavní problémy se jeví průkaznost úmyslu prodávajícího a právní 
nejistota veterinárního inspektora, pokud jde o finanční aspekty a odpovědnost za zvíře. 
Dalším aspektem je vztah probíhající kontroly ke třetí straně, a to k přepravní společnosti. 
Navrhované ustanovení je tedy potřebné pro zajištění této dozorové činnosti, a to především 
u živých zvířat v případech kontrolního nákupu s osobním odběrem u prodávajícího.  
 

Veterinární zákon nově stanoví kontrolní postup, jenž je konstruován tak, aby 
jednáním veterinárního inspektora a kontrolované nebo povinné osoby nedošlo k uzavření 
smlouvy. Ustanovení pak obecně vyjasňuje vzájemné povinnosti Státní veterinární správy 
a kontrolované osoby. 
 

V případě kontrolního nákupu bude veterinární inspektor povinen kontrolované osobě 
v zákonem stanovených lhůtách oznámit, že vykonaný nákup byl kontrolní. 
 

Veterinární inspektor musí vždy zvážit, zda povaha zakoupeného předmětu kontroly 
umožňuje jeho vrácení. Pokud bude vrácení možné, ponese Státní veterinární správa 
náklady spojené s vrácením předmětu kontrolního nákupu. Je-li však předmětem kontrolního 
nákupu živé zvíře a kontrolovaná osoba je odmítne převzít po oznámení kontrolního nákupu, 
náklady spojené s vrácením živého zvířete ponese kontrolovaná osoba. 
 

Upraven je také okamžik vrácení předmětu kontrolního nákupu. Pokud to jeho 
povaha umožňuje, inspektor vrátí předmět kontrolního nákupu kontrolované osobě 
bezprostředně po oznámení podle odstavce 2. Kontrolovaná osoba je následně povinna 
vrátit Státní veterinární správě zaplacenou cenu, a to ihned, umožňuje-li to forma prodeje, 
nebo do 14 dnů ode dne, kdy vrácený předmět kontrolního nákupu převzala nebo měla 
možnost jej převzít (zejména při internetovém prodeji). 
 

V této souvislosti je třeba doplnit, že navrhovaná změna § 53 odst. 7 veterinárního 
zákona rozšiřuje možnost poskytnout kontrolované osobě náhradu nákladů za odebrané 
vzorky i v případě kontrolního nákupu. Tato možnost zahrnuje kontrolní nákup provedený 
v provozovně i na dálku a bez ohledu na druh komodity. Důvodem navrhované změny je 
skutečnost, že předmět kontrolního nákupu je odebraným vzorkem; kontrolované osobě se 
proto umožňuje požádat o poskytnutí náhrady za odebrané vzorky, jsou-li splněny zákonem 
stanovené podmínky a nelze-li předmět kontrolního nákupu z povahy věci vrátit. 
 

Navrhovaná ustanovení jsou nezbytná zejména pro proveditelnost kontrolních 
nákupů na dálku. Doposud bylo možné provádět kontrolní nákup pouze v těch případech, 
kdy mohl veterinární inspektor zboží objednané telefonicky či e-mailem přebírat osobně 
přímo u kontrolované osoby. V rámci dozorové činnosti tak chybí nástroj ke kontrole zboží 
dodávaného poštovními či kurýrními službami. Dále v současné chvíli Státní veterinární 
správa nedisponuje odpovídajícími právními nástroji k dokončení kontrolního nákupu živých 
zvířat, aniž by se přitom stala chovatelem zvířete. Což nelze připustit, protože dozorový 
orgán by se stal zodpovědným za předmětné zvíře, přičemž ale z povahy své činnosti 
nedisponuje odpovídajícími prostorovými, personálními ani finančními kapacitami k zajištění 
takové péče a chov zvířat samozřejmě obecně není předmětem činnosti Státní veterinární 
správy. 
 
K bodům 141 a 142 (§ 54 odst. 1): 
 
 Navržené úpravy doplňují do ustanovení o obsahu mimořádných veterinárních 
opatření další typy ukládaných opatření. 
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K bodu 143 (§ 54 odst. 5): 
 
 Část VII nařízení (EU) 2016/429 obsahuje právní úpravu mimořádných opatření 
přijímaných příslušnými orgány členských států nebo Komisí, pokud jde o: 
 přemísťování zvířat a produktů v rámci EU včetně dopravních prostředků a jiného 

materiálu, který s těmito zvířaty nebo produkty mohly přijít do styku, 
 zásilky zvířat a produktů pocházejících ze třetích zemí včetně dopravních prostředků 

a jiného materiálu, které s těmito zvířaty nebo produkty mohly přijít do styku. 
 
 Uvedené část nařízení vyžaduje implementaci spočívající v určení příslušného 
orgánu členského státu oprávněného přijmout odpovídající mimořádná veterinární opatření 
a informovat Komisi a ostatní členské státy o výskytu ohniska nákazy a o přijatých 
opatřeních. Příslušnost orgánu k vydání mimořádných veterinárních opatření v konkrétních 
případech vyplývá z ostatních ustanovení veterinárního zákona a odvozuje se od územní 
působnosti mimořádných opatření; příslušnými orgány ve smyslu veterinárního zákona 
mohou být Ústřední veterinární správa, krajské veterinární správy nebo obce. Orgánem 
příslušným informovat Komisi a ostatní členské státy se určuje Ústřední veterinární správa. 
 
K bodům 144 až 146 (§ 56a): 
 
 Ustanovení § 56a doposud obsahuje zvláštní požadavky na veterinární osvědčení 
vydávaná v případě dovozu a vývozu, protože podmínky uvedené v odstavci 3 pro dovoz 
jsou transpozicí směrnice Rady 2002/99/ES. Tato směrnice je zrušena čl. 270 nařízení (EU) 
2016/429 a v návaznosti na tuto změnu je nutné ustanovení § 56a upravit a transpoziční 
úpravu z něj vypustit. Požadavky na vydávání úředních osvědčení jsou upraveny v čl. 88 až 
90 nařízení o úředních kontrolách. 
 
K bodu 147 [§ 58 odst. 2 písm. d)]: 
 

Pojem „příslušné orgány Ministerstva obrany“ v kontextu s organizační strukturou 
tohoto rezortu může být mylně interpretován z hlediska kompetencí k výkonu odborných 
veterinárních činností. Odborné veterinární činnosti vykonávají kromě veterinárních prvků 
zařazených přímo ve struktuře Ministerstva obrany (Oddělení veterinární služby odboru 
správních činností Sekce vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany) rovněž odborné 
veterinární prvky Armády ČR (Agentura vojenského zdravotnictví, Vojenský veterinární 
ústav). Z tohoto důvodu se navrhuje text ustanovení § 58 odst. 2 písm. d) upřesnit. 
 
K bodu 148 (§ 61 odst. 5): 
 

Veterinární lékaři schválení krajskou veterinární správou pro provádění vyšetření, 
zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární 
kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat postupují při provádění 
této činnosti v souladu s pokyny krajské veterinární správy a s požadavky stanovenými 
Ministerstvem zemědělství podle § 44 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona v Metodice 
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace. 
 

Nová právní úprava umožní schváleným veterinárním lékařům využívat ve 
stanovených případech webovou aplikaci sloužící k elektronické evidenci vzorků odebraných 
soukromými veterinárními lékaři schválenými krajskou veterinární správou pro provádění 
vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů 
stanovených v Metodice kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace. 
 

Aplikace umožňuje po zaevidování vzorků vytvoření objednávky laboratorního 
vyšetření, předání zaevidovaných vzorků krajské veterinární správě a odeslání dat o nich do 
příslušného provozu laboratorní diagnostiky, či vytvoření „Potvrzení o provedeném úkonu 
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povinné kontroly zdraví“. Aplikace tedy slouží jako elektronická náhrada papírově 
předávaných výkazů o činnosti schválených veterinárních lékařů. 

 
Nabytí účinnosti tohoto novelizačního bodu se stanoví ke dni 1. ledna 2022. 
 

K bodu 150 (§ 64d): 
 
 Do zákona je doplněna odborná způsobilost pro výkon činnosti fyzioterapeut 
a rehabilitační pracovník malých zvířat. Pro správné provádění fyzioterapie a rehabilitace je 
potřeba mít znalosti a praktické dovednosti, aby jejich činnost byla prováděna odborně dle 
nejnovějších poznatků. Za tímto účelem byla vytvořena a schválena v roce 2019 profesní 
kvalifikace „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat“.  
 
K bodu 152 (§ 67 odst. 3 a poznámka pod čarou č. 34b): 
 
 Cílem navržené změny je aktualizace právního předpisu EU upravujícího tzv. pravidla 
pro řízení výdajů ve veterinární oblasti a zavedení normativního odkazu na příslušný předpis. 
 
K bodu 154 (§ 70 odst. 1): 
 
 S ohledem na potřeby žadatelů o náhradu podle § 67, § 67a a § 67b dochází 
k prodloužení lhůty pro podání žádosti podle § 70 tak, že nově bude moci být žádost podána 
až do osmi týdnů od data nařízeného utracení nebo poražení zvířat. 
 
K bodům 155 až 184 (§ 71 až 74): 
 

Ustanovení hlavy X veterinárního zákona – přestupků se odpovídajícím způsobem 
upravují v návaznosti na změny provedené novelou v textu veterinárního zákona. 
 

Při implementaci nařízení (EU) 2016/429 a k na jeho základě vydaných nařízení 
Komise byla zvolena koncepce vymezení skutkové podstaty přestupku odkazem na přímo 
použitelný předpis EU. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že nařízení (EU) 2016/429 
(samo o sobě v rozsahu 283 ustanovení) tvoří pouze právní rámec právních předpisů EU 
týkající se zdraví zvířat. 

 
Celá právní úprava oblasti zdraví zvířat a jeho ochrany a oblast prevence nákaz 

a jejich tlumení, včetně právní úpravy podmínek obchodování a dovozu, resp. tranzitu zvířat, 
živočišných produktů a dalšího veterinárního zboží je od roku 2004 úpravou transpoziční 
a převzala do právního řádu ČR rozsáhlý komplex směrnic, rozhodnutí a nařízení EU. 

 
Právní předpisy EU v oblasti zdraví zvířat byly v roce 2016 aktualizovány přijetím 

nařízení (EU) 2016/429, které zrušilo a nahradilo přibližně 40 základních právních aktů. 
Vyžaduje však také přijetí mnoha nařízení v přenesené pravomoci a prováděcích nařízení 
Komise, kterými se zruší a nahradí přibližně 400 aktů Komise, jež existovaly v oblasti zdraví 
zvířat před novou právní úpravou vytvořenou tímto „právním rámcem pro zdraví zvířat“. 

 
V současné době tvoří tuto úpravu kromě základního nařízení tyto přímo použitelné 

právní předpisy EU: 
 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035 ze dne 28. června 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní 
a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/686 ze dne 17. prosince 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
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jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty, sledovatelnost a 
veterinární požadavky při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných 
suchozemských zvířat v rámci Unie. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových 
vajec v rámci Unie. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro 
některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/691 ze dne 30. ledna 2020, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla týkající se zařízení akvakultury a dopravců vodních živočichů. 

 Nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů 
živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 ze dne 28. dubna 2020, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud 
jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních 
živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie. 

Kromě toho se novelou zákona dokončuje implementace nařízení (EU) 2017/625 
o úředních kontrolách. 

 
Nařízení Komise v přenesené pravomoci a prováděcí nařízení Komise, která doplňují 

a provádějí základní nařízení o úředních kontrolách, byla přijímána až v průběhu roku 2019 
a velká část z nich až v závěru tohoto roku. Proto nebylo možné na vydání nařízení Komise 
reagovat již v rámci přípravy a projednání zákona č. 368/2019 Sb. Jedná se o celkem 35 
předpisů, z nichž některé také vyžadují implementaci ustanovení o sankcích do právního 
řádu ČR. Konkrétně se jedná o: 

 
 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1013 ze dne 16. dubna 2019 o oznamování 

zásilek určitých kategorií zvířat a zboží, které vstupují do Unie, s předstihem. 
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602 ze dne 23. dubna 2019, 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o společný zdravotní vstupní doklad doprovázející zásilky zvířat a zboží na místo 
určení. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666 ze dne 24. června 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o podmínky pro monitorování přepravy a příjezdu zásilek obsahujících určité 
zboží ze stanoviště hraniční kontroly v místě příchodu do zařízení v místě určení 
v Unii. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090 ze dne 19. června 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o případy podezření na nesoulad nebo zjištěného nesouladu s pravidly Unie pro 
používání nebo rezidua farmakologicky účinných látek, které jsou povoleny ve 
veterinárních léčivých přípravcích nebo jako doplňkové látky, nebo s pravidly Unie pro 
používání nebo rezidua zakázaných nebo nepovolených farmakologicky účinných 
látek. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, 
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kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na 
stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících 
a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým 
osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011. 

 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud 
jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky 
a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, 
(ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) 
č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí 
Komise 2007/777/ES. 

Dotčená právní úprava je tedy z větší části tvořena nařízeními Komise, jejichž 
legislativní proces v orgánech EU je pružnější. Důvodem této koncepce je právě možnost 
orgánů EU rychleji reagovat na aktuální situaci v oblasti prevence a zdolávání nákaz nebo 
nemocí přenosných ze zvířat na člověka a na změny ovlivňující obchodování v rámci EU 
nebo dovoz veterinárního zboží ze třetích zemí. 

 
Z výše uvedeného je zřejmé, že v této oblasti právní úpravy není možné postihovaná 

protiprávní jednání vymezit vždy konkrétním popisem objektivní stránky nebo odkazem na 
příslušný článek přímo použitelného předpisu EU. Hlavními důvody jsou: 

1. značné množství právních předpisů EU velkého rozsahu, 
2. očekávané časté změny v textu těchto předpisů EU, přičemž na změny by nebylo 

možné v podmínkách legislativního procesu v ČR včas reagovat. 
 
Jiné řešení, než je navrhováno předkladatelem, by tedy způsobilo nepřehlednost 

a obtížnou aplikovatelnost sankčních ustanovení zákona. Především by ale vedlo k tomu, že 
by v případě odkazu na neaktuální text nařízení nesplnila ČR povinnost členského státu 
zajistit ukládání sankcí za porušení předpisů EU.  
 

Do poznámky pod čarou č. 63 se dále doplňují nařízení Komise v přenesené 
pravomoci a prováděcí nařízení Komise, která byla vydána k základnímu nařízení 2016/429 
(EU) a základnímu nařízení o úředních kontrolách. Jedná se o předpisy Komise, jež vyžadují 
implementaci do právního řádu ČR, neboť obsahují povinnosti provozovatelů, za jejichž 
porušení je nutné stanovit vnitrostátním právním předpisem sankce. 

 
Výše navrhovaných pokut u nově zakotvovaných přestupků zůstává shodná jako 

v dosavadním znění § 71 a 72. Přestupky navrhované v § 71 odst. 1 písm. a), e), f), i) a j) 
a v § 72 odst. 1 písm. a), g), h), m) a n) se pouze nově formulují s ohledem na skutečnost, že 
povinnosti fyzických a právnických osob jsou nově obsaženy v přímo použitelných 
předpisech EU namísto vnitrostátního zákona, jako tomu bylo dosud. 

 
Nově doplněným přestupkům v § 72 odst. 1 písm. b) a d) se přiřazuje výše sankce, 

která odpovídá tomu, že se jedná o administrativní povinnost a povinnosti týkající se 
přemísťování, tedy přestupky s nižší mírou společenské škodlivosti. Vyšší sazba je pak 
přiřazena přestupku podle § 72 odst. 1 písm. h), neboť jde o porušení nebo nesplnění 
povinností v oblasti programů ozdravování zvířat, které věcně souvisejí s povinnostmi 
stanovenými k ochraně před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, které 
jsou z hlediska chráněných hodnot a vztahů mnohem závažnějším případem 
protispolečenských jednání. Výše sankce je tedy stanovena shodně jako pro § 72 odst. 1 
písm. g). 
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Pokud jde o přestupky soukromých veterinárních lékařů podle § 72 odst. 2, výše 
sankce za porušení nových povinností stanovených přímo použitelným předpisem EU je 
stanovena shodně jako u ostatních přestupků soukromých veterinárních lékařů. 

 
K bodu 185 (§ 76 odst. 1): 
 

Navrhuje se vypustit větu první v § 76 odst. 1. Skutečnost, že se správní řád vztahuje 
na postupy podle veterinárního zákona, vyplývá především z § 1 odst. 1 správního řádu, 
který vymezuje působnost tohoto obecného procesního předpisu. Věta první v § 76 odst. 1 je 
proto nadbytečná, neboť i v případě jejího vypuštění bude platit, že se na postupy podle 
veterinárního zákona vztahují ustanovení správního řádu, pokud veterinární zákon nestanoví 
jinak (srov. § 1 odst. 2 správního řádu). Ve větě třetí se navrhuje vypustit slova „a nejsou 
samostatným rozhodnutím ve správním řízení“ rovněž pro nadbytečnost.  

 
Novým ustanovením o schválení a registraci subjektů podle § 5a a 5b zákona je třeba 

přizpůsobit také procesní ustanovení § 76 odst. 1, jež navazuje na § 151 správního řádu 
a stanoví, ve kterých případech se namísto písemného vyhotovení rozhodnutí vydává pouze 
doklad osvědčující existenci práva. 
 
K bodu 186 (poznámka pod čarou č. 36a): 
 

V návaznosti na úpravu v § 76 odst. 1 a zrušení poznámky pod čarou č. 36 bylo třeba 
aktualizovat znění poznámky pod čarou č. 36a. 
 
K bodu 187 (§ 76 odst. 2): 
 
 Formulace procesního ustanovení upravujícího vydávání individuálních výjimek 
z mimořádných veterinárních opatření ve formě nařízení se upřesňuje v návaznosti na 
přezkumy souvisejících rozhodnutí Státní veterinární správy v rámci správního soudnictví. 
Cílem navržené úpravy je zařadit rozhodnutí krajské veterinární správy o individuální výjimce 
mezi správní akty, jejichž vydání může být prvním úkonem v řízení. Také v tomto případě je 
nutné splnění zákonné podmínky, že tím nemůže být způsobena újma některému 
z účastníků řízení. 
 
K bodu 188 (§ 76 odst. 3): 
 

Ustanovení § 17 odst. 1 bylo z textu veterinárního zákona vypuštěno, protože 
postupy Státní veterinární správy při ukončování mimořádných veterinárních opatření jsou 
nově upraveny přímo použitelnými předpisy EU. Z tohoto důvodu se vypouští odkaz na toto 
ustanovení na obou místech v § 76. Postup při publikaci právních předpisů Státní veterinární 
správy o mimořádných veterinárních opatřeních – nařízení Státní veterinární správy se tímto 
nemění. I nadále bude změna nebo ukončení mimořádných veterinárních opatření 
vydávaných formou právního předpisu prováděna stejným způsobem jako jejich nařizování. 
 
K bodu 189 (§ 78): 
 

Potřeba novelizace § 78 veterinárního zákona vyplývá z navrhovaných změn 
příslušných ustanovení tohoto zákona. 

 
K bodu 190 (příloha č. 2): 
 

Příloha č. 2 k veterinárnímu zákonu v současnosti uvádí taxativní výčet 82 
nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. 

 
Seznam nákaz a nemocí přenosných za zvířat na člověka, které jsou považovány za 
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nebezpečné, a jejich původců je formulován zcela nově a je základním vymezením nákaz: 
 podléhajících ohlašovací povinnosti chovatelů a dalších osob podle § 11 zákona, 
 podléhajících hlášení krajskou veterinární správou Ústřední veterinární správě, 
 u kterých se v případě podezření nebo potvrzení jejich výskytu vydávají mimořádná 

veterinární opatření. 
 
Z hlediska obsahu seznam nákaz a nemocí přenosných za zvířat na člověka, které 

jsou považovány za nebezpečné, a jejich původců v příloze č. 2 zahrnuje: 
 nákazy uvedené v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 – prováděcí 

nařízení Komise (EU) 2018/1882 uvádí definice kategorií nákaz A, B, C, D a E 
a stanoví, že pravidla pro prevenci a tlumení nákaz určená pro nákazy uvedené na 
seznamu podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/429 se použijí na kategorie nákaz 
uvedených na seznamu pro druhy uvedené na seznamu a pro skupiny druhů 
uvedených na seznamu, jež jsou zmíněny v tabulce v příloze prováděcího nařízení, 

 ostatní nákazy považované z odborných důvodů v podmínkách ČR za nebezpečné, 
 nákazy uvedené v rozhodnutí Světové organizace pro zdraví zvířat č. XXXI ze dne 

27. května 2004 o jednotném seznamu nákaz a o zavedení nového systému jejich 
hlášení. 

 
K bodu 191 (příloha č. 3): 
 
 Na rozdíl od dosavadní právní úpravy se seznam nákaz pro účely poskytnutí náhrady 
nákladů a ztrát chovatelům a dalším subjektům stanoveným veterinárním zákonem nově 
zakotvuje ve zvláštní příloze k tomuto zákonu. Jedná se o náhradu nákladů a ztrát, které 
vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených k tlumení 
některé z vyjmenovaných nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, 
uvedených v příloze, a k ochraně před jejich šířením, anebo při nálezu původce této nákazy 
nebo nemoci. 
 
 
K přechodným ustanovením 
 
K bodu 1: 
 

Jak vyplývá z čl. 279 nařízení (EU) 2016/429, považují se zařízení nebo 
provozovatelé registrovaní nebo schválení podle dosavadních právních předpisů za 
registrované nebo schválené podle tohoto nařízení. Veterinární zákon tuto skutečnost 
zakotvuje v podmínkách ČR také pro subjekty, které již byly schváleny nebo registrovány 
příslušnými orgány ČR. Navrhovaná úprava tedy dosavadním subjektům nepřinese nové 
administrativní povinnosti, je však třeba doplnit, že těchto subjektů se od 21. dubna 2021 
týkají příslušné povinnosti stanovené uvedeným základním nařízením a k němu vydanými 
nařízeními Komise, tedy celý tzv. právní rámec pro zdraví zvířat. 
 
K bodu 2: 
 

Přechodné ustanovení k novele zákona výslovně zakotvuje, že technické požadavky 
na elektronické čipy psů zůstávají shodné. V § 4 odst. 3 se pouze upravuje odkaz na 
technické požadavky, které jsou vymezeny v příloze II nařízení EP a Rady (EU) č. 576/2013, 
tak, aby byl formulován přesně a jednoznačně. 
 
K bodu 3: 

 
Povinnost chovatele zajistit zapsání psa do centrální evidence je zákonem navázána 

na jeho povinnost zajistit, aby byl pes označen elektronickým čipem před nabídkou psa 
k prodeji nebo před předáním psa novému chovateli, nejpozději však do 3 měsíců věku psa 
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podle § 4 odst. 3 veterinárního zákona. Ke splnění těchto dvou povinností chovatele by tedy 
mělo v praxi dojít při jedné návštěvě chovatele u soukromého veterinárního lékaře. 

 
Takto je povinnost koncipována pro psy, kteří přede dnem nabytí účinnosti této právní 

úpravy ještě nebyli označeni čipem. Pro ostatní (již čipované) psy bude platit přechodné 
ustanovení, které chovateli umožní splnit povinnost zajistit zapsání psa do centrální evidence 
při nejbližším očkování nebo přeočkování psa.  

 
Interval mezi přeočkováním, resp. očkováním a přeočkováním, je 1 až 3 roky 

v závislosti na typu vakcíny (obvykle činí 1 rok), proto se v závislosti na tomto intervalu 
stanoví přechodné období v délce až 3 let. Předpokládá se, že většina psů bude v evidenci 
zapsána po prvním roce nabytí účinnosti novely veterinárního zákona. 

 
 

K části druhé 
 
(Změna plemenářského zákona) 
 
K bodům 1, 3 a 5 [§ 1 odst. 1 písm. c), § 2 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 1 písm. v) až aa)]: 
 
 Navržené znění reaguje na požadavky nařízeními (EU) 2016/429 a 2019/2035 
ohledně zavedení systému identifikace a evidence chovaných suchozemských zvířat. Nově 
dochází k vymezení pojmu tur, velbloudovitý, jelenovitý, koňovitý, zvíře z řad koňovitých, 
ovce, koza a prase. 
 
K bodům 2 a 6 [§ 1 odst. 1 písm. d), § 23 odst. 1]: 
 

Do zákona se na základě požadavku nařízení (EU) 2016/429 doplňují chovy králíků 
jako jatečných zvířat mezi hospodářství evidovaná podle plemenářského zákona. Jedná se 
o evidenci a registrační číslo hospodářství, která dodávají na jatky; hlášení se vztahuje 
pouze na přesun zvířat do chovu a na porážku. 
 
K bodům 4, 7 až 15 [§ 2 odst. 1 písm. m), nadpis § 23a, § 23a odst. 1, odst. 4 písm. a) až c), 
§ 23b odst. 3 písm. f) a g), § 23c odst. 2 písm. a), odst. 4 písm. a), § 24 odst. 3 písm. a) 
a odst. 6, § 25 odst. 1, § 27 odst. 22]: 
 

Definice pojmu „shromažďovací středisko“ byla transpozicí směrnic 64/432/EHS 
a 91/68/EHS upravujících veterinární požadavky na obchodování se skotem, prasaty, ovcemi 
a kozami mezi členskými státy. Nařízení (EU) 2016/429 jmenované směrnice zrušilo 
a označuje tyto subjekty nově jako zařízení pro svody kopytníků a zařízení pro svody 
drůbeže. 
 
 
K části třetí 
(Změna zákona o správních poplatcích) 
 

Formulace položek správních poplatků byla přizpůsobena formálním požadavkům 
uplatněným Ministerstvem financí v rámci meziresortního připomínkového řízení a odpovídá 
nové jednotné koncepci struktury položek sazebníku správních poplatků. 

 
Z obsahového hlediska pak v sazebníku správních poplatků dochází k úpravám 

jednotlivých položek v návaznosti na navržené změny veterinárního zákona. Nad rámec 
těchto změn se provádí oprava dílčího administrativního nedostatku, kdy není v současné 
době stanovena výše správního poplatku pro vydání rybářského lístku na dobu neurčitou 
osobám mladším 15 let, a úprava znění položky týkající se řízení souvisejících s 
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veterinárními přípravky a veterinárními technickými prostředky, kde jsou zohledněny změny 
provedené poslední novelou veterinárního zákona. 

 
Dále dochází ke komplexní úpravě položek sazebníku správních poplatků v oblasti 

veterinární asanace vycházející především z potřeby zpoplatnit také úkony prováděné na 
základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení 
o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění, a nařízení Komise (EU) 
č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného 
původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 
97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na 
hranici podle uvedené směrnice, v platném znění. 
 
 
K části čtvrté 
(Zrušovací ustanovení) 
 

V návaznosti na čl. 270 nařízení (EU) 2016/429, jímž se s účinností od 21. dubna 
2021 zrušuje celá řada vyjmenovaných právních předpisů EU, je nutné zrušit také dosavadní 
prováděcí právní předpisy k veterinárnímu zákonu, které transponovaly rušené předpisy EU 
do právního řádu ČR. 

 
Jak již bylo vysvětleno výše, nařízení (EU) 2016/429 obsahuje v čl. 272 přechodná 

opatření, podle nichž se některé směrnice, jakož i akty přijaté na jejich základě, nadále 
použijí namísto odpovídajících článků tohoto nařízení do tří let ode dne použitelnosti, tj. do 
21. dubna 2024, nebo do dřívějšího data, jež bude stanoveno nařízením Komise. 
 

Tímto právním aktem, kterým se stanoví dřívější datum, do kdy lze směrnice 
aplikovat, je čl. 112 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687.  
 

V návaznosti na citované přechodné ustanovení tedy musí zůstat v platnosti 
do 21. dubna 2024 jen některá ustanovení zákona i prováděcích vyhlášek. Konkrétně se 
jedná o: 
 zmocňovací ustanovení veterinárního zákona k vydání prováděcích právních 

předpisů v oblasti předcházení a tlumení nákaz, 
 vyhláška č. 202/2004 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru 

prasat, 
 část vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz 

a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, obsahující 
pravidla pro předcházení a tlumení nákazy katarální horečkou ovcí. 

 
K části páté 
(Účinnost) 
 
 S ohledem na ustanovení čl. 283 nařízení (EU) 2016/429, které stanoví účinnost 
tohoto přímo použitelného předpisu ke dni 21. dubna 2021, musí být i účinnost novely 
veterinárního zákona určena k tomuto dni. Dále je s ohledem na nově zaváděnou centrální 
evidenci psů třeba stanovit účinnost právní úpravy vztahující se k této evidenci ke dni 
1. ledna 2022 a zároveň upravit i pozbytí platnosti úpravy původní ke dni 31. prosince 2021. 
Ke dni 1. ledna 2022 se stanoví také nabytí účinnosti povinnosti schválených veterinárních 
lékařů předávat informace o provedené činnosti prostřednictvím informačního systému Státní 
veterinární správy podle § 61 odst. 5. 
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Příloha k důvodové zprávě 
 

INFORMACE  
podle nařízení vlády č. 306/2020 Sb., o předávání údajů nezbytných k plnění 
informační povinnosti o regulovaných povoláních (dále jen „nařízení vlády“) 

 
 

Název právního předpisu: 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 další související zákony 
 
Předpokládaná doba nabytí účinnosti zákona: 21. dubna 2021, resp. 1. ledna 2022 
 
Název regulované činnosti: Fyzioterapie a rehabilitace zvířat (nový § 64d zákona) 
 
 
Důvody, pro něž lze návrh výše uvedeného předpisu považovat za souladný s cíli 
veřejného zájmu (§ 4 nařízení vlády): 
 

Stanovení nové regulované činnosti je dáno naléhavým důvodem veřejného zájmu, 
konkrétně ochranou zdraví zvířat [§ 4 odst. 2 písm. h) nařízení vlády]. Pro správně 
prováděnou fyzioterapii a rehabilitaci je potřeba mít odborné znalosti a praktické 
dovednosti, aby jejich činnost byla prováděna dle nejnovějších poznatků, a tím byla 
zajištěna odborná péče a péče o pohodu zvířat.  

 
Novelou veterinárního zákona v § 64d je umožněno rozšíření možnosti provádět 

činnost fyzioterapeuta malých zvířat nejen pro soukromé veterinární lékaře a soukromé 
veterinární techniky, ale taktéž pro držitele certifikátu profesní kvalifikace1 „Fyzioterapeut 
a rehabilitační pracovník malých zvířat“. 
 
Důvody, pro něž lze návrh výše uvedeného předpisu považovat za přiměřený 
(§ 5 nařízení vlády): 
 
Je právní předpis omezující přístup k regulovaným činnostem nebo jejich výkon vhodný 
k dosažení sledovaného cíle a nepřekračuje rámec toho, co je k dosažení daného cíle 
nezbytné?  
 

Odborné znalosti a dovednosti pro správné provádění fyzioterapie a rehabilitace 
zvířat jsou nezbytné pro výkon této činnosti. 
  
Posouzení (§ 5 odst. 2 nařízení vlády) 
a) povahy rizik souvisejících se sledovanými cíli, zejména rizik pro příjemce služeb včetně 
spotřebitelů, osoby vykonávající regulovanou činnost nebo třetí osoby: 
 

Neodborně prováděná fyzioterapie a rehabilitace po odborném veterinárním ošetření 
může u pacienta vést i ke zkomplikování a prodloužení léčby a v krajním případě i trvale 
poškodit zdraví zvířete. 
 
b) skutečnosti, zda k naplnění sledovaného cíle nedostačují platná pravidla konkrétní nebo 
obecnější povahy, jako je úprava právních předpisů týkajících se bezpečnosti výrobků nebo 
právních předpisů na ochranu spotřebitelů: 
 

 
1 Profesní kvalifikaci lze získat vykonáním zkoušky před autorizovanou osobou, při které zájemce prokáže, že si 
osvojil všechny požadované kompetence. 
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Fyzioterapie a rehabilitace zvířat byla doposud vyhrazena veterinárním lékařům 
a technikům. S rozšířením osob, které mohou tyto činnosti vykonávat, bylo nutné je vymezit 
jako samostatnou regulovanou profesi.  
 
c) způsobilosti předpisu dosáhnout sledovaného cíle, a to, zda skutečně odráží dotyčný cíl 
soudržným a systematickým způsobem, a tudíž řeší zjištěná rizika podobným způsobem 
jako u srovnatelných činností: 
 

Předpis je plně způsobilý dosáhnout sledovaného cíle, tedy odborné léčby a terapie 
u zvířat. Ve specializovaných oborech veterinární činnosti je potřeba specializačního studia 
a získání kvalifikace pro výkon této činnosti (kvalifikaci již získalo mnoho veterinárních 
lékařů a veterinárních techniků). Situace je obdobná humánní medicíně. 
 
d) dopadů na volný pohyb osob a služeb v rámci Evropské unie, na výběr spotřebitelů a na 
kvalitu poskytované služby: 

 
Předpis bude mít pozitivní dopad na volný pohyb osob a služeb, neboť rozšiřuje 

okruh osob, které budou moci tyto služby poskytovat. Doposud mohli tuto činnost vykonávat 
pouze kvalifikovaní odborníci, kteří získali odborné veterinární vzdělání vysokoškolského 
nebo středoškolského stupně. Nový právní předpis umožní absolventům jiného typu studia 
prokázat složit zkoušku z profesní kvalifikace „Fyzioterapeut a rehabilitační pracovník 
malých zvířat“ kvalifikaci, a získat tak možnost výkonu této činnosti. 

 
e) možnosti využití méně omezujících prostředků k dosažení cíle; v případě odůvodnění 
pouze ochranou spotřebitelů, a pokud se zjištěná rizika omezují na vztah mezi odborníkem 
a spotřebitelem a nemají proto nepříznivý dopad na třetí osoby, je třeba posoudit, zda lze 
daného cíle dosáhnout prostřednictvím méně omezujících prostředků než vyhrazením 
dotyčných činností: 

 
Vzhledem k tomu, že předmětné činnosti jsou činnostmi, které souvisejí s péčí 

o zdraví a pohodu zvířat, nelze využít méně omezujících prostředků, neboť je nelze kvalitně 
provádět bez odborného vzdělání. Předpis však rozšiřuje okruh osob považovaných za 
odborně způsobilé, a tudíž stávající omezení výkonu této činnosti zmírňuje. 
  
f) dopadu návrhu právního předpisu v kombinaci s jinými předpisy, které omezují přístup 
k dané činnosti nebo její výkon, a zejména to, jak nový nebo pozměněný předpis v 
kombinaci s jinými požadavky přispívá k dosažení téhož cíle veřejného zájmu a zda je tento 
předpis pro jeho dosažení nezbytný: 
 

Předpis rozšiřuje spektrum odborně vzdělaných osob vykonávajících tuto činnost. 
  
g) skutečnosti, zda není právní předpis diskriminační na základě státní příslušnosti nebo 
bydliště. 
 

Právní předpis v této oblasti není diskriminační. Každý, kdo splní požadované 
vzdělání, je oprávněn tuto činnost vykonávat bez ohledu na státní příslušnost nebo bydliště. 
 
Posouzení dopadů návrhu právního předpisů (§ 5 odst. 3) nařízení vlády v kombinaci se 
stávajícími právními předpisy, které upravují zejména 
a) vyhrazené činnosti, chráněné profesní označení nebo jinou formu regulace ve smyslu § 3 
odst. 1 písm. e) zákona: 
 
 Právní předpisy dosud tuto regulovanou činnost neupravují, přepokládá se tedy 
výhradně pozitivní dopad. 
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b) povinnost vyhovět požadavkům týkajícím se nepřetržitého profesního rozvoje: 
  

Požadavky na nepřetržitý profesní rozvoj nejsou stanoveny. 
  
c) pravidla týkající se organizace povolání, profesní etiky a dohledu: 
 

Nejsou stanoveny.  
 

d) povinné členství v profesních organizacích nebo subjektech, režimy registrace nebo 
autorizace, zejména pokud tyto požadavky zahrnují také povinnost mít konkrétní odbornou 
kvalifikaci: 
  

Není povinné členství v profesní organizaci. 
 
e) množstevní omezení, zejména požadavky omezující počet autorizací, na jejichž základě 
lze činnost vykonávat, nebo požadavky stanovující minimální nebo maximální počet 
zaměstnanců, vedoucích pracovníků nebo zástupců majících konkrétní odborné kvalifikace: 
 

Neexistuje množstevní omezení.   
 
f) požadavky na zvláštní právní formu nebo požadavky, jež se týkají držení účasti ve 
společnosti nebo jejího řízení, a to v rozsahu, v jakém tyto požadavky přímo souvisejí 
s výkonem regulované činnosti: 
 

Nejsou stanoveny.  
 
g) územní omezení, včetně případů, kdy je určitá činnost regulována v některých částech 
území České republiky jiným způsobem, než jak je regulována v jiných částech jejího 
území: 
 

Není územní omezení v ČR. 
 
h) požadavky omezující výkon regulované činnosti společně nebo v rámci partnerství, jakož 
i pravidla ohledně neslučitelnosti: 
 

Jedná se o odbornou veterinární činnost. 
 
i) požadavky týkající se pojistného krytí nebo jiných prostředků osobní nebo kolektivní 
ochrany s ohledem na odpovědnost při výkonu povolání: 
 

Veterinární lékaři, členové Komory veterinárních lékařů, musí mít sjednáno pojištění 
profesní odpovědnosti. Toto lze doporučit i pro profesní kvalifikaci.  
 
j) požadavky na jazykové znalosti v rozsahu nezbytném pro výkon daného povolání: 
 

Nejsou stanoveny požadavky na jazykové znalosti. 
 
k) požadavky na pevné minimální nebo maximální sazby za poskytování služeb: 
 

Nejsou stanoveny sazby pro poskytování služby. 
 
l) požadavky na reklamu: 
 

Nejsou stanoveny. 
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Dodatečné posouzení (§ 5 odst. 4 nařízení vlády) tam, kde je to vhodné s ohledem na 
povahu a obsah zaváděného nebo měněného předpisu, těchto aspektů: 
 
a) souvislosti mezi rozsahem činností, jež jsou předmětem daného povolání nebo které jsou 
mu vyhrazeny, a požadovanou odbornou kvalifikací: 
 

V případě splnění kvalifikace získáním certifikátu z profesní kvalifikace je omezeno 
provádění fyzioterapie a rehabilitace zvířat pouze na malá zvířata.  
  
b) souvislosti mezi složitostí příslušných úkolů a potřebou, aby osoba, která je provádí, 
měla zvláštní odbornou kvalifikaci, zejména pokud jde o úroveň, povahu a trvání odborné 
přípravy nebo potřebnou praxi: 
 

Bez odborného vzdělání může dojít k poškození pacienta. 
 
c) možnosti získání odborné kvalifikace alternativními způsoby: 
 

Je umožněno získat odbornou kvalifikaci alternativním způsobem složení zkoušky 
z profesní kvalifikace. 
 
d) zda a proč činnosti vyhrazené pro určitá povolání mohou nebo nemohou být sdíleny 
s jinými povoláními: 
 

Činnost může být sdílena s povoláním veterinární lékař a veterinární technik. 
  
e) stupně nezávislosti při výkonu regulované činnosti a dopad organizačních a dohledových 
opatření na dosažení sledovaného cíle, a to zejména tam, kde jsou činnosti související 
s regulovaným povoláním vykonávány pod dohledem řádně kvalifikovaného odborníka a na 
jeho odpovědnost: 
 
 Regulovaná činnost je prováděna nezávisle.  
 
f) vědeckého a technologického vývoje, který může fakticky snížit nebo zvýšit asymetrii 
informací mezi odborníky a spotřebiteli: 
 
 Není předpokládán takový vývoj. 
 
Informace o dodržení zásady přiměřenosti u zvláštních požadavků týkajících se dočasného 
nebo příležitostného poskytování služeb podle hlavy VIII zákona č. 18/2004 Sb., včetně 
 
a) automatické dočasné registrace nebo pro forma členství v profesní organizaci nebo 
subjektu: 
 

Nepovinné členství v Asociaci fyzioterapie a rehabilitace zvířat České republiky,z.s. -
http://www.asofyrez.cz/, po vzoru Evropské asociace VEPRA - The Veterinary European 
Physical Therapy and Rehabilitation Association - /www.vepra.eu/ a světové IAVRPT - 
International Association of Veterinary Rehabilitation and Physical Therapy   -
 http://www.iavrpt.org/. 
 
b) oznámení, jež je třeba učinit podle § 36a zákona, včetně požadovaných dokumentů nebo 
jiného rovnocenného požadavku: 
 
 Oznámení bude provedeno v souladu s § 36a zákona č. 18/2004 Sb. 
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c) zaplacení požadovaného poplatku za administrativní postupy v souvislosti s přístupem 
k regulovaným činnostem nebo jejich výkonem poskytovatele služeb: 
 

Je nutné zaplatit správní poplatek za uznání odborné kvalifikace pro výkon činnosti 
v ČR. 
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