
VIII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství čj. 19680/2020-MZE-11191, ze dne 6. srpna 2020, s termínem dodání stanovisek do 3. září 2020, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Zásadní připomínka. 
K části druhé,  Čl. III, obecně: 
Požaduje se vypustit všechny poznámky pod čarou, 
s výjimkou těch, které odkazují na přímo použitelné 
předpisy Evropské unie (např. poznámka pod čarou č. 86), 
protože se zpravidla nenovelizují, a tím pádem zastarávají 
a snižují tak přehlednost právního předpisu. Je-li třeba 
odkázat na jiný právní předpis, je vhodné tak učinit 
normativním odkazem přímo v textu (tedy „podle 
veterinárního zákona“).   
 

Akceptováno. 
Poznámky pod čarou byly vypuštěny. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání. 

Doporučující připomínky. 
1. K části druhé, Čl.  III, obecně:  
Požaduje se, aby v rámci postupného procesu 
sjednocování struktury jednotlivých položek byly všechny 
položky členěny na body a ty pak dále členěny případně na 
písmena tak, jak je tomu například u položky 1, a to aspoň 
u Položky 68, která je do sazebníku správních poplatků 
nově vkládána a u Položky 69, která je kompletně 

 
Akceptováno. 
Text upraven v návaznosti na níže uvedené 
konkrétní návrhy. 
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novelizována.  
Ministerstvo financí si je vědomo toho, že v současné době 
položky sazebníku nejsou jednotně strukturovány, řada 
položek obsahuje odrážky nebo dokonce alinea, na něž se 
velmi špatně odkazuje, jak je patrné i z novelizačního bodu 
1, který odkazuje na odrážky, a i proto se zároveň domnívá, 
že tento stav je dlouhodobě nežádoucí a pravděpodobně 
i neudržitelný, jak se ukazuje v případě jiných položek, 
které jsou velmi blízko vyčerpání abecedy v první úrovni 
členění a velmi špatně se novelizují. Proto se, mj. 
i v souvislosti s aktuálně probíhající přípravou 
dlouhodobého koncepčního materiálu ke správním 
poplatkům, požaduje v rámci mezirezortního 
připomínkového řízení, aby byly zásadním způsobem 
novelizované položky pokud možno strukturovány tak, aby 
tyto nedostatky byly postupně odstraněny. I vzhledem 
k tomu, že se jedná o relativně nový požadavek ze strany 
Ministerstva financí, je níže uveden návrh plného znění 
dotčených položek. Na základě obdobné připomínky 
Ministerstva financí byl po mezirezortním připomínkovém 
řízení upraven návrh zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských 
průkazech, tak, aby došlo ke změně Položky 8 podle výše 
uvedených zásad. 
Standardní formátování jednotlivých prvků položky 
v novelách je pak takové, že všechny nadpisy jsou tučně 
a jsou zarovnané vlevo. 
 
2. K části druhé, Čl. III,  bodu 1:  
V návaznosti na výše uvedené připomínky se doporučuje 
sloučit body 1 a 2 do jediného novelizačního bodu a ostatní 
body posunout. Tento novelizační bod by mohl znít takto: 
1. Položka 14 zní: 
„Položka 14 
 1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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a) 30 dní            Kč   200 
b) 1 rok             Kč   100 
c) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání 
nebo funkce                       Kč    50 
d) 3 roky           Kč    200 
e) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání 
nebo funkce                                           Kč  100 
f) 10 let                      Kč  500 
g) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství 
nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání 
nebo funkce                               Kč  250 
h) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let       Kč  1000 
i) na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující 
rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství 
v rámci svého povolání nebo funkce        Kč   500 
j) na dobu neurčitou          Kč 1000 
2. Povolení výkonu rybářského práva        Kč 2000 
 
Poznámka 
Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-
li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých 
odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních 
oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na 
úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní 
náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným 
jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu 
potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu 
povolání nebo funkce na území České republiky.“.  
 
3. K části druhé, Čl. III, bodu 3: 
Požaduje se nahradit odkaz na neexistující poznámku pod 
čarou č. 96 odkazem na poznámku pod čarou č. 86. 
I s ohledem na platné znění lze mít důvodně za to, že se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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jedná o zjevnou chybu.  
Se zahrnutím výše uvedeného i předchozích připomínek 
k čl. III a při vyhovění připomínce k novelizačním bodům 1 
a 2 by původní novelizační bod 3 mohl vypadat takto: 
2. V části V se vkládá nová položka 68, která včetně 
poznámky pod čarou č. 86 zní: 
„Položka 68 
1. Vydání povolení k provozování asanačního podniku  
      Kč 3000 
2.  Vydání povolení ke sběru a přepravě kadáverů zvířat  
     v zájmovém chovu    Kč 3000 
3. Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační 
činnosti, tj.dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i 
dezodorizace a odchytu zvířat bez pána a toulavých a 
opuštěných zvířat     
                                                                     Kč 1000 
4. Schválení spalovny vedlejších živočišných produktů 

včetně    spalovny kadáverů zvířat v zájmovém chovu 
      Kč 3000 

 
5. Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného 

zařízení, v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými 
produkty nebo získanými produkty, a které jsou pod 
státním veterinárním dozorem, jde-li o jiné činnosti než 
jsou uvedeny v bodech 1 až 4                                    
                                                Kč 1000 

6. Registrace podniku, závodu, osoby nebo jiného zařízení, 
v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty 
nebo získanými produkty a které jsou pod státním 
veterinárním dozorem, jde-li o jiné činnosti než jsou 
uvedeny v bodech 1 až 4                        Kč 500 

7. Povolení výjimky z použití vedlejších živočišných 
produktů nebo  získaných produktů86)      Kč 500 

8. Schválení hospodářství ke zkrmování mléčných krmných 
surovin z nedostatečně tepelně opracovaného mléka86)            
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      Kč 500 
9. Povolení pro zpracovatele mléka dodávat na 
hospodářství  
    zvířat mléčné krmné suroviny86)  Kč 500 
10. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, 
trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení, registraci nebo 
v povolení                                                  Kč 100 
 
Poznámky 
1. Za změnu schválení nebo změnu registrace vybere 
správní úřad poplatek jako za schválení nebo registraci.  
2. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za 
povolení.  
3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 9 této 
položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle 
bodu 10 této položky.“. 
 
4. K části druhé, Čl. III, bodu 4: 
Se zahrnutím předchozích připomínek by původní 
novelizační body 4 až 13 mohly být sloučeny do jediného 
novelizačního bodu, který může vypadat takto: 
3. Položky 69, 70, 72 a 73 znějí: 
„Položka 69 
Přijetí žádosti o   
1. schválení veterinárního přípravku  Kč 5000 
2. vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o 
splnění požadavků správné výrobní praxe Kč 2000 
3. zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu 
veterinárních technických prostředků Kč 1000 
4. změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku 
administrativní povahy                                  Kč   250 
5. změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku 
vyžadující odborné hodnocení            Kč 1000 
6. prodloužení doby platnosti rozhodnutí o schválení 
veterinárního přípravku                                Kč 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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7. prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu 
veterinárního technického prostředku do Seznamu 
veterinárních technických prostředků Kč  500 
8. změnu rozhodnutí o zápisu veterinárního technického 
prostředku do Seznamu veterinárních technických 
prostředků     Kč  500 
Položka 70  
1. Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete  
   a) za jedno zvíře                                        Kč   50 
   b) za více než jedno zvíře                        Kč 100 
 2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, 
které je   předmětem obchodování 
   a) za jedno zvíře                                       Kč   50 
   b) za více než jedno zvíře                         Kč 100 
3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete 
   a) za jedno zvíře                                        Kč    50 
   b) za více než jedno zvíře                          Kč 100 
4. Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního  dokladu  
    zvířete v zájmovém chovu                        Kč   50 
5. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí 
   země určení zásilky určené k vývozu cestou jiného 
členského státu 
   a) za jedno zvíře                                        Kč    50 
   b) za více než jedno zvíře                         Kč 100 
6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených 
   k vývozu úřední veterinární závěrou          Kč   50 
7. Schválení ozdravovacího programu v souladu 
   s celostátním eradikačním programem jedné nebo více 
   nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a 
   původců těchto nákaz a nemocí                 Kč  100 
 
Položka 72 
1. Schválení provozovatele zařízení nebo dopravce 
schvalovaného podle § 5a nebo 5b veterinárního zákona  
      Kč 200 
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2. Registrace provozovatele zařízení registrovaného podle 
§ 5a, 5b nebo 5d veterinárního zákona Kč 100 
3. Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného 
zařízení,,v nichž se zachází se živočišnými produkty 
a které jsou pod státním veterinárním dozorem                   
      Kč 500 
4. Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž 
se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod 
státním  veterinárním dozorem            Kč  100                                                                                
5. Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty 
nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty 
a živočišnými produkty s členskými státy        Kč 500                                           
6. Registrace osoby, která zprostředkovává uvádění 
   živočišných produktů na trh             Kč  100                    
7. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, 
trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci, 
popřípadě ve schválení nebo v registraci                             
      Kč 100 
8. Registrace cirkusu                                    Kč 500   
9. Změna registrace cirkusu               Kč  100                           
10. Vydání rejstříku zvířat v cirkusu             Kč 200 
11. Ověření rejstříku zvířat v cirkusu            Kč 100 
12. Vydání rejstříku míst konání cirkusu      Kč 200 
13. Ověření rejstříku míst konání cirkusu     Kč  100 
14. Registrace výrobce pasů                        Kč 500 
15. Registrace distributora pasů                   Kč  500 
16. Registrace útulku pro zvířata                  Kč 100 
 
Poznámky 
1. Za změnu schválení a registrace, popřípadě změnu 
schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad 
poplatek jako za schválení a registraci, popřípadě schválení 
nebo registraci.  
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 6 této 
položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle 
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bodu 7 této položky. 
 
Položka 73  
1. Registrace soukromého veterinárního technika  
      Kč 1 000 
2. Změna registrace soukromého veterinárního technika    
      Kč       100 
3. Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné  
   veterinární diagnostické činnosti                Kč 2000 
4. Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu  
   v hospodářství                                            Kč   200 
5. Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře 
v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí 
porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné 
zbraně                            Kč   200 
6. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název,  
   trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení                         
      Kč   100  
 
Poznámky 
1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za 
povolení.  
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 3 až 5 této 
položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle 
bodu 6 této položky.“. 
Případné nahrazení poznámky pod čarou normativním 
odkazem může být v položce 69 zahrnuto do uvozující věty, 
neboť se týká všech částek v této položce. V takovém 
případě by uvozující věta položky 69 zněla „Přijetí žádosti 
podle veterinárního zákona o“. 
 
5. K části druhé, Čl. III: 
Do úvodní věty je třeba doplnit zákon č. 334/2020 Sb., 
zákon č. 336/2020 Sb. a zákon č. 337/2020 Sb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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6. K části první, Čl. I, bodu 9:  
Výjimku pro psy označené tetováním doporučujeme 
vyčlenit do samostatného odstavce. 
Ve větě druhé doporučujeme nahradit slova „podle věty 
první“ slovy „elektronickým čipem“. 
V § 4 odst. 4 doporučujeme text „č. 246/1992 Sb.“ nahradit 
slovy „upravujícího ochranu zvířat proti týrání“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. K části první, Čl. I, bodu 25: 
V § 5e odst. 3 doporučujeme vložit dvojtečku za slovo 
„údaje“. 
 
8. K části první, Čl. I, bodu 35: 
Doporučujeme odstranit slovo „písm.“ před slovem „e)“. 
 
 
 
9. K části první, Čl. I, bodu 55: 
Doporučujeme vložit slovo „v“ před text „§ 69 odst. 1“. 
 
10. K části první, Čl. I,  bodu 56: 
Doporučujeme vložit slovo „se“ před slovo „zrušují“. 
 
11. K části první, Čl. I, bodu 74: 
Doporučujeme za slovy „pod čarou č. 17h“ nahradit čárku 
slovem „a“ a slova. „17q, 17r, 17s, 17t, 17u a 17v“ nahradit 
slovy „17q až 17v“. 
 

Akceptováno částečně. 
Výjimka pro psy ponechána z hlediska věcné 
souvislosti v odstavci 3, úprava věty druhé 
provedena.  
Odkaz na zákon č. 246/1992 Sb. – v rámci minulé 
novely veterinárního zákona bylo do § 6 odst. 1 
písm. d), resp. c) doplněn přesný odkaz na přílohu 
k zákonu č. 246/1992 Sb., neboť určení druhů 
zvířat v tomto případě muselo být zcela 
jednoznačné. Z tohoto důvodu byl odkaz také 
v rámci této novely zákona proveden obdobně. 
Veterinární zákon však na jiných místech odkazuje 
na „předpisy nebo zákon na ochranu zvířat proti 
týrání6)“, proto lze připomínku akceptovat. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Vysvětleno. 
§ 8 vypuštěn. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o seznam poznámek 
pod čarou označených i písmeny, považujeme za 
přesnější a jednoznačnější řešení zrušované 
poznámky výslovně vyjmenovat. 
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12. K části první, Čl. I, bodu 96: 
V § 38b odst. 10 písm. a) doporučujeme slova 
„karanténovaná zvířata“ nahradit slovy „zvířata 
v karanténě“. 
 
13. K části první, Čl. I, bodu 129: 
Doporučujeme vložit slovo „v“ před text „§ 67b odst. 1“. 
 
14. K části první, Čl. II, bodu 2: 
Před slova „tohoto zákona“ je třeba vložit slova „zákona 
č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti“. 
 
 
 
 
15. K části první, Čl. II, bodu 3: 
Do tohoto přechodného ustanovení je třeba za text „§ 4 
odst. 1 písm. f)“ doplnit slova „zákona č. 166/1999 Sb.“. 
Současně doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné 
uvést i konkrétní konečnou lhůtu zapsání psa do 
informačního systému, tj. doplnit slova „nejpozději však do 
konce roku xxxx“. 
 
16. K části páté, Čl. VI, bodu 2:   
Tento bod je třeba pro nadbytečnost a rozpor s § 53 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády vypustit. 
 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Bod 2 přeformulován následujícím způsobem: 
„Označení psa elektronickým čipem před nabytím 
účinnosti tohoto zákona se považuje za označení 
psa podle § 4 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., ve 
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.“ 
 
Částečně akceptováno. 
Text upraven v souladu s první částí připomínky. 
Stanovení konečné lhůty není potřebné; do 
systému budou postupně zapsáni všichni psi 
v závislosti na lhůtách pro očkování, resp. 
přeočkování proti vzteklině. 
 
 
Vysvětleno. 
Zvolená legislativní technika není v rozporu 
s Legislativními pravidly vlády. 
 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Zásadní připomínky. 
1. K § 45 odst. 2: 
Do § 45 odst. 2 požadujeme doplnit nové písm. d), které 

 
Akceptováno. 
Ustanovení formulováno v souladu s připomínkou. 
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bude znít: 
 
„d) vykonávají veterinární léčebně preventivní činnost 
u zvířat chovaných v objektech důležitých pro obranu 
státu”. 
 
Zdůvodnění:  
Veterinární léčebně 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. 
Obecné formulace ve výkladu pojmů (§3 odst 1, písm jj) 
a oprávnění k výkonu odborných veterinárních činnosti 
(§ 58 odst 2. písm d) nestanovují tyto kompetence 
dostatečně jednoznačně a to v minulosti vedlo k řadě 
problémů a rozporů (oprávnění k odběru léčiv, registrace 
v KVL, oprávnění k výkonu některých činností, apod.) 
Jasné vymezení kompetencí k výkonu veterinárních 
léčebně preventivních 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. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. K § 58 odst. 2 písm. d): 
Za slova „Ministerstva obrany“ požadujeme doplnit slova 
„,ozbrojených sil České republiky“. 
 
Zdůvodnění: Pojem příslušné orgány MO v kontextu 
s organizační strukturou rezortu MO může být mylně 
interpretován z hlediska kompetencí k výkonu odborných 
veterinárních činností. Odborné veterinární činnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Ustanovení formulováno následujícím způsobem: 

 
„§ 58 

 
(2) Odbornou veterinární činnost vykonávají 

… 
d) příslušné orgány Ministerstva obrany nebo 
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vykonávají kromě veterinárních prvku zařazených přímo ve 
struktuře MO (Oddělení veterinární služby odboru 
správních činností Sekce vojenského zdravotnictví MO) 
rovněž odborné veterinární prvky ACR (Agentura 
vojenského zdravotnictví, Vojenský veterinární ústav). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

ozbrojených sil České republiky a Ministerstva 
vnitra.“. 
 
 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání. 

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

Doporučující připomínky. 
K části první: 
1. K čl. I: 
V úvodní větě článku I doporučujeme provést kontrolu výčtu 
novel, které měnily zákon č.  166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Domníváme se, že 
ve výčtu novel chybí např. zákon č. 124/2008 Sb.  
 
2. K čl. I, bodu 27: 
Novelizační bod 27 doporučujeme uvést v následujícím 
znění:  

„27. Pod označení § 6 se vkládá nadpis, který zní: 
„Vnitrostátní přemísťování zvířat“.“. 
 
3. K čl. I, bodu 43: 
V novelizačním bodě 43 doporučujeme slovo „slova“ 
nahradit slovem „text“ a slovo „zrušují“ nahradit slovem 
„zrušuje“.  

 
4. K čl. I, bodu 53: 
V novelizačním bodě 53 doporučujeme za slovo „zní“ vložit 
dvojtečku.  
 

 
 
Akceptováno. 
Výčet novel byl revidován. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Zvolená legislativní technika není v rozporu 
s Legislativními pravidly vlády. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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5. K čl. I, bodu 56: 
V novelizačním bodě 56 doporučujeme za slova „písmena 
a) až k)“ vložit slovo „se“.  

 
6. K čl. I, bodu 95: 
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodnější 
z navrhovaného textu v § 38b vytvořit samostatný odstavec. 
Tedy za odstavec 1 vložit nový odstavec 2.  
 
7. K čl. I, bodu 127: 
Novelizační bod 127 doporučujeme uvést v následujícím 
znění: 

„127. V § 64c odst. 1, § 67 odst. 1, § 67a odst. 1 a v § 
67b odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.“.  

 
8. K čl. I, bodu 160: 
V novelizačním bodě 160 doporučujeme slovo „slovo“ 
nahradit slovem „slova“ (slovo „jen“ se v textu vyskytuje 
dvakrát).  

 
9. K čl. I, bodu 164 a 165: 
V novelizačních bodech 164 a 165 doporučujeme v souladu 
s čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády uvést označení 
příloh do horního pravého rohu takto: „Příloha č. … 
k zákonu č. 166/1999 Sb.“. 
 
K části druhé 
10. K čl. III, bodu 5 až 13: 
Ve výše uvedených bodech doporučujeme za slovo „V“ 
vložit slova „části V“. 
 
11. K čl. III, bodu 13: 
V bodě 13 doporučujeme slovo „slovo“ nahradit slovem 
„text“ a slovo „slovem“ nahradit slovem „textem“. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Úprava je v souladu s Legislativními pravidly vlády. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Při úpravě příloh byla navázáno na legislativní 
techniku využitou v rámci zákona.  
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
S ohledem na připomínky Ministerstva financí byly 
přílohy v rámci novely vloženy nově. 
 
Akceptováno jinak. 
S ohledem na připomínky Ministerstva financí byly 
přílohy v rámci novely vloženy nově. 
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K části třetí 
12. K nadpisu: 
V souladu s čl. 30 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme část třetí opatřit nadpisem „Změna 
plemenářského zákona“, tedy přesunout nadpis čl. IV jako 
nadpis části. 
 
13. K čl. IV, bodu 7: 
Novelizační bod 7 doporučujeme uvést v následujícím 
znění:  
„7. Nadpis pod označením § 23a zní: „Povinnosti 
provozovatelů jatek, provozovatelů líhní, provozovatelů 
zařízení pro svody kopytníků, provozovatelů zařízení 
pro svody drůbeže, obchodníků, dopravců, 
uživatelských zařízení a asanačních podniků“.“. 
 
14. K čl. IV, bodu 8: 
V novelizačním bodě 8 doporučujeme za slovo „a“ vložit 
text „§ 24“.  
 
K části čtvrté 
15. K nadpisu: 
    V souladu s čl. 30 odst. 3 a 4 Legislativních pravidel 
vlády doporučujeme část čtvrtou opatřit nadpisem 
„ZRUŠOVACĺ USTANOVENĺ“ (a v návaznosti na to 
vypustit nadpis čl. V). 
 
K části páté 
16. K nadpisu: 
V souladu s čl. 30 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme část pátou opatřit nadpisem „ÚČINNOST“, 
tedy přesunout nadpis čl. VI jako nadpis části. 
 
 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Vzhledem k pouze menší změně v nadpisu byla 
zvolena náhrada dané části.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

Doporučující připomínky. 
1. K novelizačnímu bodu 8: 
Vzhledem k tomu, že oproti stávajícímu stavu dochází ke 
zpřesnění definice pojmu „včelstvo" jejím zúžením, 
doporučujeme v důvodové zprávě vysvětlit, z jakého 
důvodu k tomuto zpřesnění dochází a jaké budou dopady 
navrhované změny. 
 
2. K § 4 odst. 1 písm. f): 
Nad rámec návrhu dáváme ke zvážení úpravu ustanovení 
týkajícího se povinnosti chovatele zajistit, aby zákonem 
stanovená zvířata byla očkována proti vzteklině. Toto 
ustanovení činí v praxi výkladové problémy. Z uvedeného 
ustanovení vyplývá, že k přeočkování by mělo dojít během 
doby účinnosti předchozí použité očkovací látky, avšak tato 
doba není zákonem definována. Výrobci vakcín je účinnost 
vakcín deklarována na dobu minimálně jednoho, dvou nebo 
tří let, avšak skutečná účinnost je prokazatelná až 
provedením sérologického testu prokazujícího titr protilátek 
proti vzteklině (což ostatně vyžadují prokázat některé 
členské státy EU při přesunech zvířat na jejich území). 
V očkovacím průkazu (pro ČR) je uváděn termín další 
návštěvy veterináře, zatímco v pasu zvířete (pro přesuny 
zvířat mimo ČR) pak platnost očkovací látky. Ne vždy je 
však možné nechat zvíře v termínu stanoveném některým z 
těchto dokladů přeočkovat (např. ze zdravotních důvodů). Z 
ustanovení § 71 veterinárního zákona však vyplývá, že za 
nesplnění uvedené povinnosti může být takovému chovateli 
uložena pokuta ve výši až 20 tisíc Kč. 
 
3. K novelizačnímu bodu 9: 
Domníváme se, že by povinnost zajistit označení psa 
elektronickým čipem neměla být navázána na „nově 
narozeného" psa. Takové vyjádření může být matoucí, 
neboť vysvětlení, na které psy se povinnost vztahuje, je 

 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
Cílem navrhované úpravy je upřesnění definice 
včelstev tak, aby byla jednoznačně vykládána 
v aplikační praxi. Praktické dopady návrh změny 
definice nepřináší. 
 
Vysvětleno. 
Za platné očkování proti vzteklině se ve smyslu § 4 
odst. 1 písm. f) veterinárního zákona rozumí 
očkování provedené ve stáří od 3 do 6 měsíců 
zvířete a poté během doby účinnosti předchozí 
použité očkovací látky. Tím se rozumí doba 
stanovená výrobcem použité očkovací látky. Není-li 
zvíře v takto stanovené době přeočkováno, nelze je 
z pohledu veterinárního zákona považovat za 
platně očkované proti vzteklině. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Navrhované znění stanoví povinnosti chovatele psa 
jednoznačně a přesně a v praxi nečiní výkladové 
obtíže. 
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uvedena v další větě navrhovaného ustanovení. 
 
4. K novelizačnímu bodu 12: 
Navrhujeme posoudit, zda by nebylo vhodnější ustanovení 
přeformulovat tak, že zákonnou oznamovací povinnost 
může splnit pouze jeden z chovatelů. Stávající znění vede k 
otázce, který z chovatelů má povinnost plnit, jestliže je 
stanoveno, že povinnost má pouze jeden z nich. 
 
5. K novelizačnímu bodu 25: 
V navrhovaném ustanovení § 5e doporučujeme doplnit, 
jakým způsobem budou moci chovatelé ověřovat své údaje 
vedené v centrální evidenci psů. Dále považujeme za 
vhodné upravit výčet údajů vedených v této evidenci, 
zejména pak zvážit rozšíření výčtu údajů o kontaktní údaje 
chovatele psa (např. číslo jeho telefonu), neboť adresa 
trvalého pobytu (povoleného nebo přechodného pobytu v 
případě cizince) je mnohdy jen adresou úřední a chovatel 
se na této adrese ve skutečnosti nezdržuje. V případě 
nalezení opuštěného či zaběhnutého psa je často nezbytné 
co nejdříve kontaktovat jeho chovatele (např. při zranění 
psa a nutnosti jeho ošetření nebo způsobení škody psem). 
Pokud subjekty uvedené v odst. 2 písm. b) až e) mají 
přístup ke kontaktním údajům chovatelů (např. z jiných 
zákonných evidencí), doporučujeme tuto skutečnost uvést v 
důvodové zprávě. 
 
6. K novelizačnímu bodu 42: 
Za text „§ 15 odst. 1“ doporučujeme vložit slova „úvodní 
části ustanovení". 
 
7. K novelizačním bodům 53 až 57: 
S ohledem na rozsah navrhovaných změn doporučujeme 
zvážit, zda by nebylo vhodnější uvést nové znění § 15. 

 

 
 
Vysvětleno. 
V praxi toto ustanovení nečiní obtíže. 
V návaznosti na zavedení informačního systému 
centrální evidence psů bude oznamovací povinnost 
chovatelů 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 
měsíců z textu veterinárního zákona vypuštěna. 
 
Vysvětleno. 
Chovatelé budou moci ověřovat své údaje na 
základě zákona o právu na digitální služby. Údaje 
vedené v evidenci budou předmětem dalšího 
vývoje CEP tak, aby byl systém funkční a efektivní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Vysvětleno. 
Z hlediska přehlednosti jednotlivých změn bylo 
zvoleno dané řešení. 
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8. K novelizačnímu bodu 58: 
Slovo „Komisi" navrhujeme přesunout za slovo „informuje". 

 
9. K novelizačnímu bodu 95: 
Doporučujeme zvážit, zda by obsah bodu neměl být uveden 
v § 38b jako nový odstavec. 

 
10. K novelizačnímu bodu 96: 
Doporučujeme zvážit, zda by obsah bodu neměl být uveden 
v samostatném paragrafu (nový § 38aa). 
 
 
11. K novelizačnímu bodu 129: 
Slova „a § 67b" doporučujeme nahradit slovy „a v § 67b". 

 
12. K ČI. II bod 3: 
Dáváme ke zvážení, zda do přechodného ustanovení ještě 
nedoplnit povinnost chovatele zajistit splnění povinnosti 
podle nového znění § 4 odst. 3 při první návštěvě 
veterinárního lékaře po nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Vzhledem k přímé souvislosti s obsahem 
ustanovení je vhodné ponechat nově doplňované 
odstavce v § 38b. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Neakceptováno. 
Povinnost čipovat psy byla do veterinárního zákona 
doplněna zákonem č. 368/2019 Sb., a jde tedy 
o povinnost již platnou a účinnou. Tato povinnost 
však byla v současné podobě do textu 
veterinárního zákona zakotvena prostřednictvím 
pozměňovacích návrhů uplatněných v rámci 
projednání minulé novely veterinárního zákona 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Povinnost 
chovatelů psů zajistit čipování psa a související 
povinnosti se proto navrhuje přeformulovat tak, aby 
byly odstraněny výkladové problémy a nedostatky 
legislativně technického charakteru. 
Na povinnost podle § 4 odst. 3 pamatuje bod 2 
přechodných ustanovení, podle kterého se 
označení psa elektronickým čipem před nabytím 
účinnosti tohoto zákona považuje za označení psa 
podle novelizovaného zákona. 
Z věcného hlediska se obsah právní úpravy 
nemění, neboť technické požadavky na 
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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. 
 

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek.  

Ministerstvo školství 
mládeže  
a tělovýchovy 
 

Zásadní připomínka. 
K Části první, Čl. I, bodu 128: 
Upozorňujeme, že novým § 64d odst. 2 je vytvářeno nové 
regulované povolání s názvem „Fyzioterapeut 
a rehabilitační pracovník malých zvířat“. V souvislosti 
s touto skutečností si dovolujeme předkladatele upozornit, 
že dne 1. července 2020 nabylo účinnosti nařízení vlády 
č. 306/2020 Sb., o předávání údajů nezbytných k plnění 
informační povinnosti o regulovaných povoláních, které 
transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/958 ze dne 28. června 2018 o testu přiměřenosti 
před přijetím nové právní úpravy povolání. Společně 
s usnesením vlády č. 672 ze dne 22. června 2020 zakládá 
orgánům státní správy povinnost posouzení přiměřenosti 
před zavedením nových nebo změnou stávajících právních 
předpisů, které omezují přístup k regulovaným činnostem 
nebo jejich výkon. K předkládanému návrhu zákona je tedy 
třeba přiložit přílohu obsahující posouzení přiměřenosti 
nové úpravy ve smyslu výše uvedeného nařízení vlády 
č. 306/2020 Sb. 
  

Akceptováno. 
Příloha k důvodové zprávě s posouzením nové 
úpravy z hlediska nařízení vlády č. 306/2020 Sb. je 
připojena k důvodové zprávě. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání. 
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Doporučující připomínky. 
1. K Části první, Čl. I, úvodní větě: 
Doporučujeme provést revizi výčtu novel veterinárního 
zákona. Domníváme se, že ve výčtu schází např. zákon 
č. 124/2008 Sb. 
 
2. K Části první, Čl. I, bodu 9: 
Doporučujeme v novém znění odstavce 4 text „č. 246/1992 
Sb.“ nahradit slovy „upravujícího ochranu zvířat proti 
týrání“. Navržená formulace se nám jeví jako vhodnější, 
a to z důvodu případné změny právní úpravy v této oblasti. 
Navíc tak bude naplněn požadavek čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády.  
Obdobnou úpravu je pak třeba provést také v novelizačním 
bodě 25, konkrétně v novém § 5f odst. 2. 
 
 
 
3. K Části první, Čl. I, bodu 25: 
Doporučujeme do úvodní části ustanovení § 5f odst. 1 
doplnit slova „zajistit zapsání“ a tato slova zrušit 
v písmenech a) až c). 
 
4. K Části první, Čl. I, bodu 37: 
Do úvodní části ustanovení § 8a odst. 2 by bylo vhodné 
doplnit slovo „přemisťování“ a toto slovo zrušit v písmenech 
a) a b). 
 
5. K Části první, Čl. I, bodu 42: 
Navrhovaná změna v § 10 odst. 3 písm. f) by měla být 
provedena samostatným novelizačním bodem, a to z toho 
důvodu, že v § 10 odst. 3 dochází novelizačním bodem 45 
k přečíslování pododstavců. Úprava je tedy prováděna až 
v písmenu e) a nikoli f). 
 

 
Akceptováno. 
Výčet novel byl revidován. Zákon č. 124/2008 Sb. 
pozbyl platnosti. 
 
 
Akceptováno. 
V rámci minulé novely veterinárního zákona bylo do 
§ 6 odst. 1 písm. d), resp. c) doplněn přesný odkaz 
na přílohu k zákonu č. 246/1992 Sb., neboť určení 
druhů zvířat v tomto případě muselo být zcela 
jednoznačné. 
Z tohoto důvodu byl odkaz také v rámci této novely 
zákona proveden obdobně. 
Veterinární zákon však na jiných místech odkazuje 
na „předpisy nebo zákon na ochranu zvířat proti 
týrání6)“, proto lze připomínku akceptovat. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Znění novelizačního bodu je podle našeho názoru 
formulováno správně, neboť změna je skutečně 
provedena v § 10 odst. 1 písm. f) a teprve následně 
(až novelizačním bodem č 45) se písmeno f) 
označuje jako písmeno e). 
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6. K Části první, Čl. I, bodu 43: 
Doporučujeme slova „slova „[§ 34 odst. 1 písm. b)]“ zrušují“ 
nahradit slovy „text „[§ 34 odst. 1 písm. b)]“ zrušuje“. 
 
7. K Části první, Čl. I, bodu 45: 
Doporučujeme vložit paragrafovou značku před číslo „10“. 
 
8. K Části první, Čl. I, bodu 92: 
Doporučujeme v souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády zrušit rovněž odkazy na poznámku pod 
čarou č. 21. Je tedy třeba větu „Poznámka pod čarou č. 21 
se zrušuje“ nahradit větou „Poznámka pod čarou č. 21 se 
zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.“. 
 
9. K Části první, Čl. I, bodu 96: 
Doporučujeme zrušit text „odst. 1“, jelikož jsou doplňovány 
nové odstavce a nikoli pododstavce. 
Dále by bylo vhodné do úvodní části ustanovení odst. 11 
písm. a) doplnit slovo „o“ a následně toto slovo zrušit 
v bodech 1 až 4. 
 
10. K Části první, Čl. I, bodu 127: 
Doporučujeme slova „slova „č. 2“ nahrazují slovy „č. 3““ 
nahradit slovy „text „č. 2“ nahrazuje textem „č. 3““. 
 
11. K Části první, Čl. I, bodu 128: 
Doporučujeme, aby v nově vkládaném § 64d odst. 2 byl 
upraven odkaz na osobu se středním vzděláním s maturitní 
zkouškou, jelikož správně se má odkazovat na § 59a 
odst. 1 písm. e), nikoli na § 59 odst. 1 písm. e). Rovněž za 
slovo „zvířat“ je třeba doplnit uvozovky nahoře, jelikož 
název profesní kvalifikace je dáván do uvozovek. 
 
12. K Části první, Čl. I, bodu 139: 
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodnější pro označení 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Vysvětleno. 
Všechny odkazy na rušenou poznámku pod čarou 
jsou měněny v rámci následujících novelizačních 
bodů. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Text upraven: „číslo „2“ se nahrazuje číslem „3““. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Návrh úprav vychází z již zavedené systematiky 
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nového pododstavce použít písmeno „w“, které není 
v daném ustanovení ještě užito. Navíc by se tím předešlo 
použití písmene „aa)“, což není přípustné dle čl. 26 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády. Pokud jsou totiž již všechna 
písmena vyčerpána, nepoužívají se zdvojená písmena, 
nýbrž pododstavce je třeba zařadit do nového odstavce. 
V takovém případě by pak musely být upraveny odkazy 
v navazujících ustanoveních, např. novelizační body 140 
a 142. 
Obdobně se návrh této úpravy týká rovněž § 72 odstavce 1 
a 2, resp. novelizačních bodů, které provádějí v těchto 
ustanoveních příslušné úpravy, a na to navazujících 
odkazů v dalších ustanoveních zákona. 
Upozorňujeme, že rovněž v Části třetí, Čl. IV, bodu 5 není 
dodržen čl. 26 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 
 

veterinárního zákona. 

Ministerstvo vnitra  
 

Zásadní připomínky. 
1. K čl. I bodu 25 – k § 5e: 
Centrální evidence psů jeví materiální znaky informačního 
systému veřejné správy ve smyslu § 2 písm. b) zákona 
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, 
ve znění pozdějších předpisů, resp. znaky agendového 
informačního systému ve smyslu § 2 písm. f) zákona 
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 
pozdějších předpisů, kdy Komora veterinárních lékařů 
České republiky je právnickou osobou, které byla svěřena 
působnost v oblasti veřejné správy, a je tedy orgánem 
veřejné moci [srov. § 1 zákona č. 81/1991 Sb., o Komoře 
veterinárních lékařů České republiky, ustanovení zákona 
o veterinární péči, § 2 písm. c) zákona o základních 
registrech]. Z uvedeného plyne, že nadepsaná evidence 
a činnosti s ní související, zejména je-li evidence zaváděna 
zcela nově, by měla dodržovat principy a využívat nástroje 
elektronizované veřejné správy. V této souvislosti 

 
Akceptováno. 
Centrální evidence psů je informačním systémem 
veřejné správy, ale jedná se o evidenci neveřejnou. 
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navrhujeme doplnit důvodovou zprávu  
o níže uvedené a případně upravit návrh zákona. 

1) Jak budou pro účely vedení centrální evidence psů 
využívány údaje ze základních registrů 
a souvisejících agendových informačních systémů 
(informační systém evidence obyvatel, informační 
systém cizinců)? 

2) Jakými elektronickými nástroji budou povinné osoby 
moci sdělovat údaje do této evidence? Jakými 
elektronickými způsoby budou osoby moci si 
obstarat výpis z této evidence? 

3) Jakým způsobem bude evidence zapojena do 
Portálu občana? Bude možné použití elektronické 
identifikace? 

4) Jakým způsobem bude využíváno kontaktních míst 
veřejné správy (CzechPOINT)? 
 

5) Jakým způsobem budou realizována oprávnění 
podle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální 
služby? 
 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
2. K čl. I bodům 41, 83, 86, 91, 96 a 122 – k § 10 odst. 1 

písm. a), § 34, § 37 odst. 1, § 38, § 38b odst. 11 písm. 
a) bodu 2 a § 56a odst. 3 písm. d): 

Požadujeme (zejména v důvodové zprávě) uvést, jakému 
procesnímu režimu podléhá kontrolní a dozorová činnost 
příslušných orgánů (kdy a v jakém případě se použije 
právní úprava zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole /kontrolní 
řád/, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „kontrolní řád“/ 
jako obecný procesní předpis pro oblast kontrol nebo jiná 
zvláštní právní úprava). Odchylky v podobě zvláštní právní 
úpravy od kontrolního řádu jsou přípustné, ale měly by být 
založeny na objektivních a legitimních důvodech. 

 
 
K bodu 1: 
Pro účely centrální evidence psů budou využívány 
údaje ze základních registrů, a to ke ztotožnění 
chovatelů. 
 
K bodům 2 až 5: 
Centrální evidence psů (CEP) jako ISVS bude 
splňovat požadavky, které jsou na tento druh IS 
kladeny platnou právní úpravou. Další rozvoj 
a modifikace CEP budou v souladu s ustanoveními 
zákona č. 365/2020 Sb. konzultovány/předkládány 
OHA MVČR, jak tento zákon ukládá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
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Navrhujeme se s touto otázkou vypořádat v důvodové 
zprávě. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
3. K čl. I bodům 133 až 158 – k § 71 a 72: 

1. Podle Zásad tvorby právní úpravy přestupků, 
schválených usnesením vlády ze dne 31. července 
2018 č. 498, lze pouze zcela výjimečně připustit 
vymezení skutkové podstaty přestupku pouhým 
odkazem na celý přímo použitelný předpis EU 
anebo obecným odkazem na množinu přímo 
použitelných předpisů EU v určité (druhově 
vymezené) oblasti veřejné správy. Vzhledem 
k výjimečnosti tohoto postupu musí předkladatel 
náležitě odůvodnit, proč nebylo možné postihovaná 
protiprávní jednání vymezit konkrétněji popisem 
objektivní stránky nebo odkazem na příslušný 
článek přímo použitelného předpisu EU. 
 

2. V § 71 odst. 1 písm. x) a v § 72 odst. 1 písm. s) se 
navrhují tzv. „zbytkové skutkové podstaty“. Podle 
Zásad tvorby právní úpravy přestupků je u tohoto 
typu skutkových podstat vzhledem k jejich obecné 
formulaci a celkové doplňkové povaze třeba, aby 
správní trest byl stanoven přiměřeně ve srovnání se 
skutkovými podstatami, jejichž objektivní stránka je 
formulována určitě. Z tohoto pohledu je návrh 
problematický, neboť za některé konkrétněji 
formulované skutkové podstaty hrozí nižší pokuta 
[srov. např. § 72 odst. 1 písm. a) až h)], což 
vyvolává otázky, zda předkladatel dostatečně uvážil 
závažnost porušení jednotlivých povinností a na 
základě toho stanovil odpovídající horní hranici výše 
pokuty. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva ve zvláštní části k § 71 až 74 
byla doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Zbytkové skutkové podstaty v § 71 odst. 1 písm. v) 
a x) a v § 72 odst. 1 písm. s) a t) budou z textu 
zákona vypuštěny. Ponechána zůstane pouze 
obecná zbytková skutková podstata v § 71 odst. 1 
písm. y) a v § 72 odst. 2 písm. u). 
 
Výše pokuty byla upravena tak, aby výše pokuty 
obecné zbytkové skutkové podstaty nebyla vyšší ve 
srovnání se skutkovými podstatami, jejichž 
objektivní stránka je formulována určitě. 
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3. Problémem je však i skutečnost, že není vyjasněn 
vztah k obecně formulovaným skutkovým 
podstatám, které jsou v zákoně již obsaženy. Máme 
na mysli zejména § 71 odst. 1 písm. y) a § 72 odst. 
1 písm. u) [číslování ve znění navrhovaného 
zákona], které postihují přestupek spočívající v tom, 
že osoba jiným jednáním, než je uvedeno 
v písmenech (…), nesplní povinnost podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie na úseku 
veterinární péče. Obecně je třeba varovat předtím, 
aby zákon obsahoval více „zbytkových“ skutkových 
podstat, které se budou vzájemně překrývat, nebo 
jejichž existence nebude důvodná. Takový přístup 
totiž odporuje jejich doplňkové povaze. To je zřejmě 
i tento případ, kdy se navrhuje stejná výše pokuty, 
jako v případě již existujících skutkových podstat, 
a je tedy otázkou, proč nemohou být předmětná 
protiprávní jednání postihována již podle existující 
právní úpravy. Máme přitom za to, že spojení „na 
úseku veterinární péče“ je dostatečně široké, aby 
tato protiprávní jednání zahrnulo. V návaznosti 
na uplatněné připomínky je třeba skutkové podstaty 
přestupků navázané na evropské předpisy podrobit 
opětovné revizi. 
 

4. Navrhujeme seřadit jednotlivá písmena v § 72 
odst. 3 vzestupně podle výše horní hranice pokuty 
(srov. § 71 odst. 2). 

 
5. Důvodovou zprávu je třeba doplnit o odůvodnění 

výše navrhovaných pokut u nově zakotvovaných 
přestupků. 
 

 
 
Akceptováno. 
Viz předchozí připomínka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění § 72 odst. 3 bylo přepracováno v souladu 
s připomínkou. 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva ve zvláštní části k § 71 až 74 
byla doplněna. 
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Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 
4. K čl. I bodu 160 – k § 76 odst. 1: 

1. Nad rámec změn obsažených v návrhu zákona 
navrhujeme 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). 
 

2. V § 76 odst. 1 větě třetí pak navrhujeme vypustit 
slova „a nejsou samostatným rozhodnutím ve 
správním řízení“ pro nadbytečnost. To, že závazné 
stanovisko není samostatným rozhodnutím, vyplývá 
již z definičních znaků závazného stanoviska 
uvedených v § 149 odst. 1 správního řádu, na který 
veterinární zákon ostatně sám přímo odkazuje (i bez 
výslovného odkazu by však byla rozhodující povaha 
daného úkonu). Vzhledem k tomu, že veterinární 
zákon zde pouze opakuje to, co již vyplývá z obecné 
úpravy, jedná se o nedůvodnou duplicitu, kterou je 
třeba odstranit. 
 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 
 

 
 
Akceptováno. 
Text upraven; v návaznosti na akceptaci byla 
zrušena i poznámka pod čarou č. 36 a upravena 
poznámka pod čarou č. 36a, která zní takto: 
„36a) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu, v platném znění.“. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Je však nutné upozornit, že stejná věta bude 
novelizována také změnovým zákonem ke 
stavebnímu zákonu, který již byl schválen vládou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání. 
 

Doporučující připomínky. 
1. K čl. I bodu 25 – k § 5e odst. 2 písm. d): 
Dáváme na zvážení, zda je v případě obcí, tedy i pro 
potřeby obecní policie, účelné zužovat přístup do centrální 

 
Vysvětleno. 
S ohledem na aktuální vývoj koncepce centrální 
evidence psů bylo rozhodnuto o tom, že bude 
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evidence psů pouze na případy, kdy se bude jednat 
o identifikaci týraných, toulavých a opuštěných psů. 
Identifikace psa ze strany obce může být potřebná i pro jiné 
případy (například kontrola zaplacení tzv. poplatku za psa), 
nicméně pro tento účel by obce přístup do evidence psů dle 
návrhu mít neměly. 
 
2. K čl. I bodu 25 – k § 5e odst. 3: 
Navrhujeme, aby součástí údajů, které budou o psech 
vedeny, byla i rasa. 
 
 
3. K čl. I bodu 25 – k § 5e odst. 3 písm. d): 
V uvedeném ustanovení doporučujeme slova „název nebo 
firma“ nahradit slovy „obchodní firma nebo název“, a to 
s ohledem na terminologii používanou jinými právními 
předpisy, například občanským zákoníkem či zákonem 
o základních registrech (vizte § 26 tohoto zákona upravující 
údaje vedené v základním registru právnických osob, 
podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci). 
 
4. K čl. I bodu 25 – k § 5f odst. 1 písm. c): 
Z návrhu není zřejmé, zda povinnost zapsat změnu 
chovatele psa má původní majitel či majitel nový. 
Doporučujeme tuto povinnost vyjasnit. Rovněž bychom 
uvítali zpřesnění, co se rozumí „trvalou změnou adresy 
místa chovu“, resp. Jaké časové období je již považováno 
za trvalé přemístění. 
 
5. K čl. I bodu 37 – k § 8a odst. 1: 
Doporučujeme v úvodní části odstavce 1 upřesnit, o jaké 
nařízení se jedná. 
 
 
6. K čl. I bodu 96 – k § 38b odst. 11 písm. c): 

sloužit pouze soukromým veterinárním lékařům 
a Státní veterinární správě. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Plemeno psa je jedním z údajů již vedených 
v evidenci pasů KVL, která bude využita pro účely 
centrální evidence psů. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Považujeme za vhodnější zachovat obecné 
vyjádření trvalé změny adresy místa chovu, neboť 
se jím rozumí změna místa chovu, která není 
pouze dočasná. Takové vymezení odpovídá 
záměru lépe, než definice počtem dnů nebo měsíců 
(bez ohledu na to, o jaký typ přemístění se jedná). 
 
Vysvětleno. 
Nařízením se v úvodní části odstavce rozumí 
právní předpisy dále citované v § 8a odst. 1 
písm. a) a b). 
 
Akceptováno. 
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Navrhujeme identifikační údaje sjednotit s navrhovaným 
§ 5e odst. 3 písm. d), tedy slova „jméno, příjmení“ nahradit 
slovy jméno, popřípadě jména, příjmení“. 
 
7. K čl. I bodu 121 – k § 54 odst. 5: 
Z návrhu není patrné, o jakých „dalších skutečnostech“ 
Ústřední veterinární správa informuje Komisi a další 
členské státy. 
 
 
 
 
8. K řazení částí: 
V souladu s čl. 54 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme zaměnit pořadí části druhé a třetí, neboť novely 
zákona o správních poplatcích a plemenářského zákona by 
v návrhu zákona měly být řazeny v pořadí, v jakém byly 
novelizované právní předpisy vyhlášeny ve Sbírce zákonů. 
 
9. K odkazům na evropské předpisy: 
Doporučujeme v rámci veterinárního zákona sjednotit 
způsob odkazů na příslušné evropské právní předpisy, kdy 
v některých ustanoveních je odkazováno pomocí zkrácené 
slovní citace (srov. navrhovaný § 4 odst. 3), kdežto jiná 
ustanovení explicitně odkazují na číselné označení 
předpisu Evropské unie (srov. např. § 5a odst. 1), což činí 
právní předpis značně nepřehledným. 
 
 
 
 
10. K čl. I bodu 9 – k § 4 odst. 4: 
Navrhujeme zmínku o zákoně č. 246/1992 Sb., která se 
v daném ustanovení nachází, nahradit slovním opisem. 
Tuto připomínku vztahujeme také k čl. I bodu 25, tj. k § 5f 

Text upraven. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Jedná se o údaje, které stanoví příslušné články 
nařízení, citované v tomto ustanovení. Zákon proto 
zakotvuje kompetenci Ústřední veterinární správy 
informovat Komisi a ostatní členské státy v souladu 
s nařízením o přijetí opatření a o dalších 
skutečnostech stanovených v těchto článcích.  
 
Akceptováno. 
Pořadí daných částí novely zaměněno. 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Různé způsoby odkazů na právní předpisy EU 
vyplývají ze změny požadavků odboru 
kompatibility. V současné době se odkazuje a do 
budoucna se důsledně bude odkazovat na 
konkrétní ustanovení právních předpisů. Odkaz 
použitý v § 4 odst. 3 se však týká nařízení, na které 
je stejným způsobem odkazováno na desítkách 
míst ve veterinárním zákoně. Z důvodu zachování 
jednoty předpisu byl proto v tomto případě také 
použit odkaz pomocí zkrácené slovní citace.  
 
Akceptováno. 
V rámci minulé novely veterinárního zákona bylo do 
§ 6 odst. 1 písm. d), resp. c) doplněn přesný odkaz 
na přílohu k zákonu č. 246/1992 Sb., neboť určení 
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odst. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
11. K čl. I bodu 23 – k § 5a odst. 3: 
Navrhujeme pasáž „s výjimkou uvedenou v odstavci 2“ 
oddělit čárkami. 
 
12. K čl. I bodu 25 – k § 5g písm. a): 
V rámci odkazu na jednotlivé pododstavce § 5e odst. 3 
navrhujeme text „ a), b), d), e) a f)“ nahradit textem „a), b) 
a d) až f)“. 
 
13. K čl. I bodu 37 – k § 8a odst. 1 písm. b): 
Doporučujeme čárku na konci textu písmene b) nahradit 
tečkou. 
 
14. K čl. I bodu 41 – k § 10 odst. 1: 
Pasáž „čl. 26, 27 a 28“ navrhujeme uvést v podobě „čl. 26 
až 28“. 
 
15. K čl. I bodu 45 – k § 10 odst. 3: 
Upozorňujeme v rámci textu novelizačního bodu na 
chybějící znak „§“ před číslem 10. 
 
16. K čl. I bodu 46 – k § 10b odst. 1: 
Doporučujeme odstranit zkratku „č.“ před textem 
„652/2014“. 
Obdobnou připomínku vztahujeme také k čl. I bodu 61, tj. 
k poznámce pod čarou č. 14d. 
 

druhů zvířat v tomto případě muselo být zcela 
jednoznačné. 
Z tohoto důvodu byl odkaz také v rámci této novely 
zákona proveden obdobně. 
Veterinární zákon však na jiných místech odkazuje 
na „předpisy nebo zákon na ochranu zvířat proti 
týrání6)“, proto lze připomínku akceptovat. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Vysvětleno. 
Nařízení je citováno správně, neboť se jedná 
o předpisy vydané před změnou označování 
předpisů EU, jež se používá od roku 2016. 
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17. K čl. I bodu 46 – k § 10b odst. 2 písm. a) a b): 
Navrhujeme slova „v souladu s“ nahradit slovem „podle“. 
 
18. K čl. I bodu 54 – k § 15 odst. 1: 
V rámci textu novelizační věty navrhujeme výraz „slova“ 
uvést v singuláru. 
 
19. K čl. I bodu 57 – k § 15 odst. 2: 
Doporučujeme slova „k odůvodněné žádosti“ nahradit slovy 
„na základě odůvodněné žádosti“. 
 
20. K čl. I bodu 63 – k § 18 odst. 2 písm. c): 
V souladu s čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme z normativního textu vypustit slovo 
„ustanovení“. 
 
21. K čl. I bodu 87 – k § 37 odst. 2 písm. c): 
Navrhujeme v novelizační větě slovo „slovy“ nahradit 
slovem „textem“. 
 
22. K čl. I bodu 96 – k § 38b odst. 11 písm. a): 
Navrhujeme předložku „o“, která je na počátku jednotlivých 
bodů písmene a), přemístit za slovo „údaje“ v písmenu a). 
 
23. K čl. I bodu 121 – k § 54 odst. 5: 
Dáváme na zvážení, zda by spojka „a“ mezi jednotlivými 
články nařízení neměla být nahrazena slovem „nebo“, 
neboť se domníváme, že by mělo jít o alternativní výčet. 
 
24. K čl. I bodu 127 – k textu novelizačního bodu: 
Navrhujeme slova „se slova „č. 2“ nahrazují slovy“ nahradit 
slovy „se text „č. 2“ nahrazuje textem“. 
 
25. K čl. I bodu 163 – k § 78: 
Spojku „a“ za textem „§ 4b odst. 2 písm. d)“ navrhujeme 

Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Text novelizačního bodu změněn: „číslo „2“ se 
nahrazuje číslem „3““. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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nahradit čárkou. 
 
26. K čl. I bodům 164 a 165 – k příloze č. 2 a č. 3: 
Navrhujeme přílohy označit způsobem, jaký předpokládají 
Legislativní pravidla vlády v čl. 29 odst. 2. 
 
27. K čl. II – k bodu 1. přechodných ustanovení: 
Čárku před slovem „podílející“ navrhujeme vypustit. 
 
28. K čl. II – k bodu 3. přechodných ustanovení: 
Doporučujeme doplnit, jaké znění § 4 odst. 1 písm. f) 
veterinárního zákona má předkladatel na mysli. 
 
29. K čl. III – k úvodní větě: 
Navrhujeme do výčtu novel zákona o správních poplatcích 
doplnit chybějící novely z roku 2020. 
 
30. K čl. III bodu 13 – k položce 37: 
Navrhujeme pasáž „slovo „h)“ se nahrazuje slovem „f)““ 
nahradit slovy „text „h)“ se nahrazuje textem „f)““. 

 
31. K čl. V bodu 15: 
Upozorňujeme na chybějící tečku na konci bodu 15. 
 
32. K čl. VI – k účinnosti: 
Navrhujeme ustanovení o účinnosti členit na odstavce, 
nikoliv na body. 
 

 
 
Vysvětleno. 
Označování příloh vychází ze systematiky 
zavedené veterinárním zákonem. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno jinak. 
Na základě připomínek Ministerstva financí byly 
jednotlivé sazebníky uvedeny nově. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Doporučující připomínky. 
1. Obecně: 
Doporučujeme nezavádět další výjimky do zákona na 
ochranu zvířat ve smyslu zákazu provádění pokusů na 

 
Vysvětleno. 
Navrhovaná úprava se týká chovatele pokusných 
zvířat, dodavatele pokusných zvířat nebo uživatele 
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psech a kočkách, který považujeme za nesmyslný 
a kontraproduktivní. 
 
Za pokusy, které musí splňovat podmínky veterinárního 
zákona (akreditované zařízení, schválený "Projekt pokusů" 
a odborná kontrola jeho průběhu a výsledků), se např. 
považuje i vývoj, výroba, ověřování neškodnosti 
biopreparátů, léčiv, technických pomůcek a metodik – např. 
inseminace, transfer embryí atd., kdy jsou daná zvířata 
cílovou skupinou, pro kterou mají sloužit. Při vzniku zákona 
byl prosazován záměr, že druhy zvířat jsou si rovny, mají 
mít shodnou úroveň ochrany a neměl by být prosazován 
antropomorfistický přístup rozlišování "ochrany" potkana 
a např. psa, nebo koně. Tato zásada, kterou se české 
právní předpisy lišily např. od právních předpisů anglických, 
byla i zahraničními odborníky v dané době velice pozitivně 
hodnocena.  Odborně proto nesouhlasíme se zaváděním 
dalších výjimek, přičemž již nyní zákon na ochranu zvířat 
(např. u pokusů na primátech) respektuje předpisy na 
ochranu přírody, resp. zásady biodiverzity (CITES). 
 
2. K části první, bodu 104: 
Předkladatel v bodu 104 uvádí, že „V § 47 odst. 7 se slova 
„§ 48 odst. 1 písm. f), g), l) a p)“ nahrazují slovy „§ 48 
odst. 1 písm. g), h), m) a r)“.“. Tato změna však neodpovídá 
změně uvedené v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn. Doporučujeme platné znění upravit 
tak, aby odpovídalo novelizačnímu bodu. 
 

pokusných zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. 
pouze ve 2 oblastech – tito chovatelé vzhledem ke 
specifickému charakteru chovaných psů 
nepodléhají povinnosti jejich čipování a nejsou 
povinni psy nechat evidovat v centrální evidenci 
psů. Ochrana psů podle zákona na ochranu zvířat 
proti týrání není těmito ustanoveními nikterak 
dotčena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 

Ministerstvo životního 
prostředí 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Zásadní připomínky. 
1. Obecně: 

 
Akceptováno. 
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 Primárně je nezbytné jednoznačně vyjádřit, 
implementaci jakých předpisů EU by zákon č. 166/1999 
Sb. měl zajišťovat. Dle předpisů EU uvedených 
v rozdílové tabulce provádí předkladatel implementaci 
mnohem menšího množství nařízení, než jaké uvádí 
v důvodové zprávě. 
Pokud je nutné vnitrostátní právní úpravu adaptovat na 
nová nařízení, je potřebné určit, která ustanovení 
předpisů EU se mají implementovat. Standardně jsou 
přijímána zejména institucionální adaptační opatření, 
reaguje se na fakultativní úpravu v nařízeních obsaženou, 
přijímají příslušná sankční opatření a provádí další 
provazba mezi přímo použitelnými akty EU a vnitrostátní 
úpravou. 
Vzhledem k tomu, že předkladatel nepřipojil k návrhu 
srovnávací tabulky k dotčeným předpisům EU, Odbor 
kompatibility nemůže plně zkontrolovat správnost provedení 
implementace do právního řádu České republiky. Část 
ustanovení nařízení však bude zřejmě nutné do právního 
řádu dále provést, pokud se už v právním řádu nenachází. 
To se týká např. čl. 18 odst. 1 a 2, čl. 46 odst. 3, čl. 52 
odst. 1, čl. 108 až 110, čl. 149 odst. 1, čl. 161 odst. 4, čl. 
256 odst. 1 a 2 nařízení 2016/429, apod. 
Dále nařízení 2016/429 obsahuje větší množství 
fakultativních ustanovení. Pokud těchto fakultativních 
ustanovení nehodlá členský stát využít, nemusí činit žádné 
legislativní kroky. Pokud však členský stát chce těchto 
možností využít, musí k nim ve vnitrostátním právu přijmout 
prováděcí úpravu (srov. rozsudek Soudního dvora C-
528/15 Al Chodor), jinak nejsou přímo účinné. V této 
souvislosti je nutné, aby záměr předkladatele jasně vyplýval 
z důvodové zprávy a ze srovnávacích tabulek (viz 
připomínka výše). 
 
Upozorňujeme, že z návrhu zákona musí být zřejmé, jakým 

Rozdílová tabulka bude doplněna. 
V současné době v ní nejsou uvedeny všechny 
předpisy, na které se odkazuje v poznámkách pod 
čarou. 
Jedná se o nařízení upravující postupy orgánů 
provádějící pohraniční veterinární kontrolu při 
provádění pohraniční veterinární kontroly, včetně 
rozhodování o zásilkách – viz § 32 odst. 4 
a poznámka pod čarou č. 17y. Novelizační bod 
č. 81 tedy bude vykázán jako implementační 
a v návaznosti na to bude upraven celý materiál. 
Dále budou do seznamu implementovaných 
předpisů doplněny předpisy EU uvedené 
v poznámce pod čarou č. 63 k sankčním 
ustanovením § 71 odst. 1 písm. y) a k § 72 odst. 1 
písm. u). 
Srovnávací tabulka k základnímu nařízení bude po 
aktualizaci znovu vložena do databáze ISAP 
a přiložena k materiálu. 
Srovnávací tabulky k nařízením Komise jsou 
průběžně vkládány do databáze ISAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
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způsobem jsou povinnosti ukládané soukromým osobám 
vyplývající z nařízení sankcionovány. Například čl. 3 
nařízení 2019/2090 stanoví požadavky pro postupy 
veterinárních lékařů – je v právním řádu zajištěno, že budou 
vynutitelné? Další povinnosti ukládané soukromým 
osobám, které nemají oporu v ustanoveních týkajících se 
přestupků, jsme nalezli např. v nařízení 2019/2035 (čl. 14, 
17, Hlava III), 2019/2124 (čl. 3, 6, 14, 16, 24, 27, 29, 32, 35 
a 37), 2020/686 (Kapitola 3) a 2020/691 (Hlava III). 
Obdobně jsme tyto sankcionovatelné povinnosti nalezli 
v nařízeních, které předkladatel návrhem neimplementuje 
(2019/1602, 2019/1666 a 2019/2126). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 3 nařízení 2019/2090 neukládá povinnosti 
soukromým osobám, nýbrž stanoví postup 
úředních veterinárních lékařů v případě podezření 
nebo zjištění nesouladu s pravidly stanovenými 
tímto zákonem, zvláštními právními předpisy nebo 
předpisy Evropské unie pro používání nebo rezidua 
látek s farmakologickým účinkem, které jsou 
povoleny ve veterinárních léčivých přípravcích 
nebo jako doplňkové látky, nebo zakázaných nebo 
nepovolených látek s farmakologickým účinkem. 
Jedná se tedy o kompetenci úředních veterinárních 
lékařů orgánů veterinární správy; kompetence je 
implementována v § 19 odst. 7 návrhu zákona. 
Sankcionování povinností fyzických nebo 
právnických osob stanovených tímto nařízení 
Komise je zajištěno ustanovením § 71 odst. 1 písm. 
y) a k § 72 odst. 1 písm. u) návrhu zákona – viz 
poznámka pod čarou č. 63. 
Totéž platí i pro nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2019/1602, 2019/1666, 
a 2019/2124. 
 
Sankcionování povinností stanovených v nařízení 
Komise v přenesené pravomoci 2019/2035, 
2020/686 a 2020/691 je zakotveno v § 72 odst. 1 
písm. b) návrhu zákona. 
 
Pokud jde o nařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) 2019/2126, tento předpis obsahuje 
postupy orgánů provádějící pohraniční veterinární 
kontrolu při provádění této kontroly, což je 
implementováno v § 32 odst. 4 a poznámkou pod 
čarou č. 17y. Pokud jde o povinnosti provozovatelů, 
nařízení Komise obsahuje pouze v čl. 9 zvláštní 
postup pro zásilky vstupující do EU přes některé 
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2. K nařízení 2016/429: 
Nařízení 2016/429 ruší svým čl. 270 odst. 2 ode dne 
21. dubna 2021 vedle značného množství směrnic též 
některá rozhodnutí a nařízení. Na základě uvedeného 
článku předkladatel ruší v zákoně mnohá ustanovení, která 
měla k dotčeným rušeným předpisům implementační vztah 
a nyní jsou obsahově nahrazena nařízením 2016/429. 
Ve vztahu k zákonu o veterinární péči je podstatné zmínit 
především rušené nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních 
přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení 
(ES) č. 998/2003, které předkladatel v zákoně ponechal 
implementované, přestože má být rovněž zrušeno k 21. 4. 
2021. To se týká konkrétně stávajících ustanovení § 4a, 
§ 4b, § 31a, § 38a, § 45 odst. 2 písm. b), § 48 odst. 1 písm. 
r), § 72 odst. 2 písm. c) a poznámky pod čarou č. 48. 
Poznámku pod čarou č. 48 přejímá též § 72 odst. 1 písm. n) 
v novelizačním bodě 151. 
Vzhledem k tomu, že obsahově bylo nařízení 576/2013 
nahrazeno nařízením 2016/429 v části VI. (čl. 244 a násl.), 
je nutné provést implementaci relevantních ustanovení 
nařízení 2016/429 a stávající úpravu v zákoně zrušit, neboť 
ta vedle nového nařízení nemůže existovat současně. 
 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
 
3. K bodu 23. a 24. (§ 5a odst. 4 a § 5b odst. 4): 
Ustanovení § 5a odst. 4 stanoví, že „Krajská veterinární 
správa v souladu s čl. 97, 99 a 100 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/429 schvaluje zařízení podle 
čl. 94 odst. 1 nebo čl. 95 písm. a) nařízení Evropského 

řecké ostrovy a francouzská území. Ustanovení se 
netýká ČR a z tohoto důvodu nebylo nařízení 
implementováno v sankčních ustanoveních. 
 
Vysvětleno. 
Nařízení (EU) č. 576/2013 je nařízením (EU) 
2016/429 zrušeno. 
Podle čl. 277 nařízení (EU) 2016/429 se však bez 
ohledu na zrušovací ustanovení nadále použije 
dosavadní nařízení (EU) č. 576/2013 na 
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, a to 
až do 21. dubna 2026. 
Vzhledem k tomu, že k předmětné části nařízení 
(EU) 2016/429 dosud nebyly vydány žádné právní 
akty Komise potřebné k implementaci této části 
nařízení a nejsou dosud známy ani jejich pracovní 
návrhy, nelze v rámci této novely zákona 
předmětnou část nařízení implementovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva bude doplněna takto: 
Provozovatelé, kteří podléhají schválení podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/429 nebo podle nařízení Komise v přenesené 
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parlamentu a Rady (EU) 2016/429…“. Článek 99 odst. 1 
nařízení 2016/429 dává příslušnému orgánu povinnost 
stanovit postupy, jež mají dodržovat provozovatelé při 
podávání žádosti o schválení svých zařízení. Předkladatel 
návrhem zákona však tyto postupy nikde neprovádí, a ani 
důvodová zpráva nedává odpověď, na jakém místě 
právního řádu by měly být stanoveny. Požadujeme je 
návrhem do právního řádu České republiky provést nebo 
vysvětlit, kde v právním řádu se toto pravidlo již vyskytuje. 
Obdobně se připomínka vztahuje též na § 5b odst. 4. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

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. 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání. 
 

Doporučující připomínky. 
1. K rozdílové tabulce 
Z rozdílové tabulky je nutné odstranit ta ustanovení 
nařízení, která zakládají zmocnění k přijímání aktů pro 
Komisi a nejsou tedy pro implementaci relevantní. To se 
týká např. novelizačního bodu 56, resp. § 15 odst. 1. 
Články 55 a 56 vykázané v rozdílové tabulce jako 
implementační k § 13 odst. 1 jsou v tabulce uvedeny bez 
textu ustanovení. Nutno doplnit. 
 
Článek 28 nařízení 2016/429 by měl být vykázán jako 
implementační k novelizačnímu bodu 41, tedy k § 10 odst. 
1. 
 
Novelizační bod 57, resp. § 15 odst. 2 je vykázán jako 
implementační k nařízení 2016/429. V rozdílové tabulce 
však není relevantní ustanovení dotčeného nařízení u § 15 
odst. 2 uvedeno. Obdobně není text ustanovení nařízení 
2016/429 uveden v rozdílové tabulce u § 13 odst. 6. Nutno 

 
Akceptováno. 
Rozdílová tabulka byla aktualizována. 
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doplnit. 
 
2. K důvodové zprávě: 
Předkladatelem v důvodové zprávě uvedený výčet předpisů 
EU, kterých se návrh zákona dotýká, odkazuje na nařízení 
2016/429 a nařízení 2017/625, která však již byla 
novelizována a je tedy nutné názvy těchto předpisů doplnit 
dovětkem „v platném znění“. 
 
3. K bodu 2. (poznámka pod čarou č. 1a): 
Rušené odkazy v poznámce pod čarou č. 1a na nařízení 
č. 136/2004, č. 282/2004 a č. 206/2009 předkladatel podtrhl 
a vykázal jako implementační k nařízení 2016/429, to však 
uvedená nařízení neruší. Nařízení č. 136/2004 
a č. 282/2004 byla zrušena prováděcím nařízením Komise 
2019/2130. Nařízení č. 206/2009 bylo zrušeno nařízením 
Komise v přenesené pravomoci 2019/2122. Rušené odkazy 
je tedy potřeba vykázat k výše uvedeným nařízením. 
Nařízení 2016/429 bylo již novelizováno, proto je nutné jeho 
název doplnit o dovětek (v platném znění“. Dovětek je 
vhodné doplnit též k stávajícímu nařízení 2017/625, které je 
návrhem dále implementováno. 
Poznámku pod čarou č. 1a je dále nutné doplnit o odkazy 
na další nařízení, která jsou návrhem implementována, tedy 
2019/625, 2019/2035, 2019/2090, 2019/2122, 2019/2124, 
2020/686, 2020/687, 2020/688, 2020/689, 2020/691, 
2020/692 a 2020/990. 
 
4. K bodu 17. (§ 5 odst. 3 písm. a): 
Předkladatel ustanovení § 5 odst. 3 písm. a) ruší na 
základě duplicity s částí IV. nařízení 2016/429. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o negativní implementaci, je vhodné 
ustanovení podtrhnout, označit příslušným celexovým 
číslem a uvést v rozdílové tabulce. 
Obdobně se připomínka vztahuje též na novelizační body 

 
 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla doplněna. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text novelizačního bodu k poznámce pod čarou 
č. 1a aktualizován. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text novelizačních bodů upraven v souladu 
s připomínkou. 
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33, 34, 36 a 77. 
 
5. K bodu 106. (§ 48 odst. 1 písm. d): 
Ustanovení § 48 odst. 1 písm. d) obsahuje několik 
kompetencí ústřední veterinární správy. Doporučujeme 
rozdělit do písmen. 
 

 
 
Vysvětleno. 
Všechny kompetence věcně souvisejí se statusy 
stád, hospodářství a dalších subjektů prostých 
nákazy. Z tohoto důvodu je ustanovení navrženo 
jako jeden související celek. 
 

Úřad vlády ČR - Ministr a 
předseda Legislativní rady 
vlády 
 

Bez připomínek.  

Kraj Středočeský Bez připomínek.  

Kraj Jihočeský 
 

Bez připomínek.  

Kraj Plzeňský Bez připomínek.  

Kraj Karlovarský Bez připomínek.  

Kraj Ústecký Bez připomínek.  

Kraj Liberecký 
 

Bez připomínek.  

Kraj Pardubický Bez připomínek.  

Kraj Vysočina Bez připomínek.  

Kraj Zlínský 
 

Bez připomínek.  

Kraj Jihomoravský Bez připomínek.  
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Kraj Královehradecký Bez připomínek.  

Kraj Olomoucký 
 

Bez připomínek.  

Kraj Moravskoslezský 
 

Doporučující připomínka. 
Obecně: 
Upozorňujeme na potřebu vypořádání vztahu čipování 
a evidence psů podle veterinárního zákona a zákona 
na ochranu zvířat proti týrání, v němž by příslušná 
ustanovení (zejména § 13b odst. 2) měla být zřejmě 
zrušena.  
 
Tato duplicita právní úpravy je totiž přinejmenším matoucí. 
Nositelem této změny by mělo být Ministerstvo zemědělství 
a rovněž Ministerstvo vnitra. 
 

 
Akceptováno. 
§ 13b odst. 2 je navržen k vypuštění v rámci 
stávající novely zákona č. 246/1992 Sb. 

Magistrát hl. m. Prahy 
 

Doporučující připomínky. 
K Části první: 
K Čl. I: 
1. K bodu 1 (poznámce pod čarou č. 1): 
Slova:„Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 
o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí 
v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení 
směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 
89/187/EHS a 91/664/EHS.  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze 
dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
veterinárních léčivých přípravků.“ 
vypustit, neboť uvedené směrnice byly zrušeny. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vysvětleno. 
Veterinární zákon zůstává na základě přechodného 
ustanovení čl. 150 nařízení o úředních kontrolách 
i nadále transpozičním opatřením, pokud jde 
o určité části směrnice 96/23/ES. 
Směrnice 2001/82/ES je zrušena nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 
o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení 
směrnice 2001/82/ES, a to s účinností od 27. 1. 
2022. 
Nařízení bude do textu veterinárního zákona teprve 
implementováno v souvislosti s připravovanou 
novelizací zákona o léčivech. Poté dojde také 
k úpravě poznámky pod čarou. 
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2. K bodu 9 (§ 4 odst. 4): 
- slova „zákona č. 246/1992 Sb.“, v souladu s čl. 45 odst. 5 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „jiného 
právního předpisu6)“ 
- zvážit odkaz na poznámku pod čarou č. 69, neboť 
poznámka pod čarou č. 69 zní: 
„69) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 
se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
3. K bodu 20 (poznámce pod čarou č. 11): 
Slova „, ve znění pozdějších předpisů.“, v souladu s čl. 62 
Legislativních pravidel vlády, vypustit¨. 
 
4. K bodu 23 (poznámce pod čarou č. 80): 
V souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády za 
číslo „2019/2035“ vložit slova „ze dne 28. června 2019“ a za 
číslo „2020/686“ vložit slova „ze dne 17. prosince 2019“.  
 
5. K bodu 24 (§ 5b až 5d): 
V souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády 
u poznámky pod čarou č. 81 za číslo „2020/691“ vložit slova 
„ze dne 30. ledna 2020“ a u poznámky č. 82 za číslo 
„2019/2035“ vložit slova „ze dne 28. června 2019“. 
 
6. K bodu 25 (§ 5f odst. 2): 
- slova „zákona č. 246/1992 Sb.“, v souladu s čl. 45 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „jiného 
právního předpisu6)“ 
- zvážit odkaz na poznámku pod čarou č. 69, neboť 
poznámka pod čarou č. 69 zní: 
„69) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám 

Akceptováno. 
Odkaz na zákon č. 246/1992 Sb. byl sjednocen 
v souladu s připomínkami jiných připomínkových 
míst. Odkaz na poznámku pod čarou č. 69 byl 
nahrazen odkazem na poznámku pod čarou č. 68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
 
Akceptováno. 
Odkaz na zákon č. 246/1992 Sb. byl sjednocen 
v souladu s připomínkami jiných připomínkových 
míst. Odkaz na poznámku pod čarou č. 69 byl 
nahrazen odkazem na poznámku pod čarou č. 68. 
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se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních 
službách), ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
7. K bodu 37 (§ 8a): 
V souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády 
u poznámky pod čarou č. 83 za číslo „2020/688“ vložit slova 
„ze dne 17. prosince 2019“ a u poznámky pod čarou č. 83 
za číslo „2020/990“ vložit slova „ze dne 28. dubna 2020“. 
 
8. K bodu 41 (§ 10 odst. 1 písm. a)): 
- u poznámky pod čarou č. 86 za číslo „2020/689“, 
v souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, 
vložit slova „ze dne 17. prosince 2019“. 
 
9. K bodu 42 (§ 15 odst. 1): 
Za text „§ 15 odst. 1“ vložit slova „úvodní části“. 
 
10. K bodu 46 (§ 10a a 10b): 
- u poznámky pod čarou č. 87 zkratku „OIE“ nahradit 
slovy „Světové organizace pro zdraví zvířat“ a doplnit název 
rozhodnutí 
- u poznámky pod čarou č. 88 za číslo „2018/1882“, 
v souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, 
vložit slova „ze dne 3. prosince 2018“. 
 
11. K bodu 47 (§ 13 odst. 1): 
U poznámky pod čarou č. 89 za číslo „2020/687“, v souladu 
s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „ze 
dne 17. prosince 2019“. 
 
12. K bodům 54 a 56 (§ 15 odst. 1): 
Za text „§ 15 odst. 1“ vložit slova „úvodní části“. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Akceptováno částečně. 
Ke zkratce OIE: rozhodnutí je ve veterinárních 
předpisech tradičně citováno takto. 
 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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13. K bodu 61 (§ 18 odst. 2 písm. a)): 
U poznámky pod čarou č. 14d, v souladu s čl. 45 odst. 7 
Legislativních pravidel vlády, za číslo „852/2004“ vložit 
slova „ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin“, za číslo 
„853/2004“ vložit slova „ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu“, za číslo „2017/625“ vložit slova „ze 
dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných 
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit 
uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek 
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, 
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) 
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 
2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 
a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES 
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 
96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS 
(nařízení o úředních kontrolách)“ a za číslo „178/2002“ 
vložit slova „ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje 
se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin“. 
 
14. K bodu 63 (§ 18 odst. 2 písm. c)): 
Slova „ustanovením § 23 odst. 2“, v souladu s čl. 69 
Legislativních pravidel vlády, nahradit textem „§ 23 odst. 2“. 
 
15. K bodu 67 (§ 18 odst. 5): 
U poznámky pod čarou č. 15 slova „, ve znění pozdějších 

 
Vysvětleno. 
Tyto předpisy EU jsou již citovány v poznámce pod 
čarou č. 1a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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předpisů.“, v souladu s čl. 62 Legislativních pravidel vlády, 
vypustit. 
 
16. K bodu 69 (§ 19 odst. 7): 
U poznámky pod čarou č. 90 za číslo „2019/2090“, 
v souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, 
vložit slova „ze dne 19. června 2019“. 
 
17. K bodu 72 (§ 21 odst. 18): 
Za text „§ 21 odst. 18“ vložit slova „větě poslední“ a slova 
„Toto vyšetření“ nahradit slovy „Vyšetření podle věty první“. 
 
 
18. K bodu 74 (§ 28 odst. 1): 
Větu poslední, v souladu s § 22 odst. 1 písm. a), nahradit 
větou: „Poznámky pod čarou č. 17q, 17r, 17s, 17t, 17u 
a 17v se zrušují.“ (poznámku pod čarou č. 17h nelze 
v rámci navrhovaného bodu zrušit, neboť odkaz na ni je již 
uveden v § 22 odst. 1 písm. a)). 
 
19. K bodu 78 (§ 30 odst. 1): 
Slovo „druhá“, v souladu s čl. 73 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády, nahradit slovem „poslední“. 
 
20. K bodu 81 (poznámce pod čarou č. 17y): 
- v souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel 
vlády za číslo „2019/1602“ vložit slova „23. dubna 2019“, za 
číslo „2019/1666“ vložit slova „ze dne 24. června 2019“, za 
číslo „2019/1873“ vložit slova „ze dne 7. listopadu 2019“, za 
číslo „2019/2074“ vložit slova „ze dne 23. září 2019“, za 
číslo „2019/2098“ vložit slova „28. listopadu 2019“, za číslo 
„2019/2122“ vložit slova „ze dne 10. října 2019“, číslo 
„2019/2126“ vložit slova „ze dne 10. října 2019“, za číslo 
„2019/2129“ vložit slova „ze dne 25. listopadu 2019“ a za 
číslo „2019/2130“ vložit slova „ze dne 25. listopadu 2019“ 

 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
Vysvětleno. 
K první části připomínky: novelizační bod je 
zpracován v souladu s Legislativními pravidly vlády. 
K druhé části připomínky: text upraven. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBV7KVCDP)



 
 

43 
 

 
- slova „Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2019/2124, 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.“ 
vypustit, neboť uvedené nařízení bylo ke dni 1. 1. 2020 
zrušeno. 
 
21. K bodu 83 (§ 34): 
U poznámky pod čarou č. 91 za číslo „2020/692“, v souladu 
s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „ze 
dne 30. ledna 2020“. 
 
22. K bodu 89 (§ 37 odst. 3): 
U poznámky pod čarou č. 93 za číslo „2019/625“, v souladu 
s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „ze 
dne 4. března 2019“¨. 
 
23. K bodu 92 (§ 38a odst. 1): 
Ve větě poslední za číslo „21“, v souladu s čl. 57 odst. 5 
větou poslední Legislativních pravidel vlády, vložit slova 
„, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,“. 
 
24. K bodu 96 (§ 38b odst. 10 a 11): 
V úvodní části text „odst. 1“ vypustit a u odstavce 11 
písm. b) slova „zvláštního právního předpisu“, v souladu 
s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel, nahradit slovy 
„jiného právního předpisu“. 
 
 

 
Vysvětleno. 
Jedná se zřejmě o omyl, nařízení je platné 
a účinné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
Vysvětleno. 
Odkazy na uvedenou poznámku pod čarou jsou 
v rámci novely zrušeny samostatně. 
 
 
Akceptováno částečně. 
K první části připomínky: akceptováno, text 
vypuštěn. 
K druhé části připomínky: Zvolená textace 
odpovídá již zavedenému používání spojení ve 
veterinárním zákoně. 
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25. K bodu 97 (§ 70 odst. 1): 
Za text „§ 70 odst. 1“ vložit slova „větách druhé a třetí“. 
 
 
26. K bodu 98 (§ 40 odst. 1): 
Za text „§ 40 odst. 1“ vložit slova „úvodní části“. 
 
27. K bodu 104 (§ 47 odst. 7): 
Za text „§ 47 odst. 7“ vložit slova „větě poslední“. 
 
 
28. K bodu 118 (§ 52 odst. 1): 
Slova „zvláštními právními předpisy“, v souladu s čl. 45 
odst. 5 Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „jinými 
právními předpisy“ a u poznámky pod čarou č. 95 slova 
„, ve znění pozdějších právních předpisů.“, v souladu 
s čl. 62 Legislativních pravidel vlády, vypustit. 
 
29. K bodu 130 (§ 67 odst. 3): 
Za text „§ 67 odst. 3“ vložit slova „úvodní části“. 
 
30. K bodu 132 (§ 70 odst. 1): 
Za text „§ 70 odst. 1“ vložit slova „větě druhé“. 
 
31. K bodu 138 (§ 71 odst. 1 písm. t)): 
U poznámky pod čarou č. 96 za číslo „2019/1013“, 
v souladu s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, 
vložit slova „ze dne 16. dubna 2019“. 
 
32. K bodům 139 (§ 71 odst. 1 písm. x)) a 154 (§ 72 odst. 1 

písm. t)): 
Zvážit navrhované body, neboť podle čl. 26 odst. 4 věty 
poslední Legislativních pravidel vlády, jsou-li všechna 
písmena vyčerpána, nepoužijí se zdvojená písmena, ale 
další pododstavce nutno zařadit do nového odstavce, na 

Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 
 
Částečně akceptováno. 
K první části připomínky: zvolená textace odpovídá 
již zavedenému používání spojení ve veterinárním 
zákoně. 
K druhé části připomínky: akceptováno. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Na základě připomínek Ministerstva vnitra došlo 
k vypuštění některých písmen v daném ustanovení, 
tzn. postačuje využití písmen abecedy. 
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jehož začátek se uvede odpovídající úvodní část 
ustanovení. 
 
33. K bodu 141 (poznámce pod čarou č. 63): 
Slova „Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/1602. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/1666. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/2090. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/2122. Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2019/2124.“, v souladu s čl. 47 odst. 4 větou druhou 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy:  
„Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1602. 
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1666. 
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2090. 
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122. 
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2124.“ 
 
34. K bodu 160 (§ 76 odst. 1): 
Za text „§ 76 odst. 1“ vložit slova „větě čtvrté“. 
 
 
35. K bodu 161 (§ 76 odst. 2): 
Za text „§ 76 odst. 2“ vložit slova „větě třetí“. 
 
 
36. K bodu 165 (Příloze č. 3): 
V úvodní části slova „vkládá“, v souladu s čl. 58 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovem „doplňuje“. 
 
K Čl. II: 
37. K bodu 1: 
Slova „§ 5a nebo § 5b“, v souladu s čl. 70 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, nahradit slovy „§ 5a nebo 5b“ 
 
 

 
 
 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 
 
Vysvětleno. 
Novelizační bod je zpracován v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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K Části třetí čl. IV: 
38. K bodu 4 (§ 2 odst. 1 písm. m)): 
U poznámky pod čarou č. 5a za číslo „2016/429“, v souladu 
s čl. 45 odst. 7 Legislativních pravidel vlády, vložit slova „ze 
dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení 
některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro 
zdraví zvířat“)“. 
 
39. K bodu 5 (§ 2 odst. 1 písm. v) až aa)): 
Zvážit navrhovaný bod, neboť podle čl. 26 odst. 4 věty 
poslední Legislativních pravidel vlády, jsou-li všechna 
písmena vyčerpána, nepoužijí se zdvojená písmena, ale 
další pododstavce nutno zařadit do nového odstavce, na 
jehož začátek se uvede odpovídající úvodní část 
ustanovení. 
 
40. K bodu 8 (§ 23a odst. 1): 
Za text „§ 23a odst. 1“ vložit slova „úvodní části“. 
 

 
Akceptováno. 
Nařízení byla komplexně upravena v poznámce 
pod čarou č. 1. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Zvolená textace odpovídá již zavedenému 
používání pododstavců v předpisech veterinární 
péče. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 

Agrární komora ČR Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Doporučující připomínka. 
K bodu 4. - zrušení § 3 odst. 1 písm. f): 
Zrušením pojmu „shromažďovací středisko“ a jeho 
nahrazení pojmem „zařízení pro svody kopytníků resp. 
drůbeže“ dochází k významovému posunu u slova „svod“. 
Historicky byl zemědělskou veřejností svod (akce, kde 
dochází k bonitaci (ocenění), případně aukci) chápán jinak 
než jako shromažďovací středisko (místo, kde jsou zvířata 
shromažďována např. před transportem a prodejem). 
Doporučujeme alespoň v důvodové zprávě změnu 
ve významu pojmu „svod“ vysvětlit. 
 

Akceptováno. 
Důvodová zpráva k § 3 odst. 1 písm. f) byla 
doplněna: 
„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 vhodné upozornit, že „svodem 
zvířat“ se ve smyslu § 3 odst. 1 písm. e) 
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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 zaužívaný 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.“ 
 

Sdružení místních 
samospráv ČR 
 

Bez připomínek.  

Správa státních hmotných 
rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí České 
republiky 
 

Zásadní připomínka. 
K  § 5e: 
Obecní policie v praxi ztotožňuje psy při řešení veřejného 
pořádku v širším slova smyslu, než nabízí návrh zákona 
(u obcí pouze pro identifikaci týraných, toulavých 
a opuštěných psů). Naopak v praxi dochází k tomu, že 
k jakýmkoliv problémům se psy či jejich průvodci volá státní 
policie právě obecní policii k řešení. Proto by bylo vhodné, 
aby obecní policie měla stejná práva k nahlížení jako státní 
policie.  
Navrhujeme přidat do znění ustanovení § 5e odst. 2 další 

 
Vysvětleno. 
S ohledem na připomínky Ministerstva vnitra bylo 
rozhodnuto o tom, že centrální evidence psů bude 
informačním systémem veřejné správy a jako 
neveřejná evidence bude sloužit pouze pro 
soukromé veterinární lékaře a Státní veterinární 
správu. 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 
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písmeno, a to  
f) obecní policii k identifikaci psů.  
 
Ustanovení písm. d) s ohledem na samostatné kompetence 
obcí ve věcech ztracených a nalezených zvířat, jakož 
i v případě týrání apod., tím není dotčeno. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

rozsah dat na základě zadání čísla čipu.  
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání. 
 

Doporučující připomínka. 
K § 5e: 
Dále navrhujeme doplnění § 5e o odstavec 6 v následujícím 
znění: 
  
„(6) Komora obci, pokud o to požádá, zřídí k nahlížení 
bezplatný dálkový přístup do centrální evidence pro potřeby 
zjištění chovatele psa.“ 
  
Pokud obec provozuje útulek pro psy a vlastními 
zaměstnanci provádí odchyt toulavých a opuštěných psů 
a nalezený pes je označen čipem, pak již při odchytu se 
provádí lustrace chovatele ve vedené evidenci a pes je 
bezprostředně chovateli předán, aniž by musel projít 
útulkem. Tím se šetří náklady obce na provoz útulku 
i náklady chovatele, které by musel obci zaplatit za dočasné 
umístění psa v útulku a za nutné veterinární úkony 
v karanténě útulku. Proto je nanejvýš žádoucí, aby obce, 
které provozují útulek a zajišťují odchyt toulavých psů, měly 
dálkový přístup do centrální evidence psů. 
 

 
Vysvětleno. 
S ohledem na připomínky Ministerstva vnitra bylo 
rozhodnuto o tom, že centrální evidence psů bude 
informačním systémem veřejné správy a jako 
neveřejná evidence bude sloužit pouze pro 
soukromé veterinární lékaře a Státní veterinární 
správu. 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.  
 

Svaz průmyslu a dopravy 
ČR 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu Bez připomínek.  
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hospodářské soutěže 

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 
 

Zásadní připomínka. 
K Části h důvodové zprávy: 
Tuto část je nutné přepracovat.  
Současná podoba DPIA návrhu je jednak nepravdivá a dále 
odkazuje na již obsoletní právní předpis. Zákonem 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byl již prakticky 
plně nahrazen zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů – na což byl navrhovatel v rámci 
připomínkových řízení od ÚOOÚ již několikrát 
upozorňován. S odhlédnutím od skutečnosti, že DPIA 
neslouží ke zkoumání souladu s jiným zákony a předpisy 
týkající se ochrany osobních údajů či soukromí je 
nesprávně i zbytek DPIA. 
Tvrzení navrhovatele, že „návrh zákona nezvyšuje 
množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění 
způsob nakládání s nimi“ je nepravdivé, a dokonce ani není 
v souladu se zvláštní částí důvodové zprávy. Ta 
odpovídajícím způsobem odůvodňuje/komentuje 
navrhovaný změnový bod 25. Autor obecné části by se 
tomu vyhnul, pokud by postupoval podle standardní 
metodiky posuzování. Nemohlo by mu nevyjít, že není 
zaváděno druhově nové zpracování osobních údajů, když 
je se navrhuje zavedení nového registru.  
Části argumentace k bodu 285 lze do jisté míry použit i jako 
část DPIA v obecné části, zejména část o lhůtách 
a veřejnosti zpracování osobních údajů. Navrhovateli se 
nicméně silně doporučuje při přepracování DPIA 
postupovat podle návodu dostupného zde: 
https://www.uoou.cz/navod-k-posouzeni-vlivu-na-ochranu-
osobnich-udaju-u-navrhu-pravnich-predpisu-dpia/ds-5344 a 
případně jeho tvorbu konsultovat s jeho resortním 
pověřencem pro ochranu osobních údajů, jehož měl 
povinnost ze zákona jmenovat. 

 
Akceptováno. 
Důvodová zpráva byla aktualizována, DPIA 
přepracována. 
 
 
Připomínkové místo souhlasí se způsobem 
vypořádání. 
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V Praze dne 10. listopadu 2020 
Vypracovala:  JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 
 Mgr. Alena Jáklová 

 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro zastupování 
státu ve věcech 
majetkových 
 

Bez připomínek.  

Sekretariát Rady 
hospodářské a sociální 
dohody 

Bez připomínek.  

Veřejný ochránce práv 
 

Bez připomínek.  
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