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Návrh
ZÁKON
ze dne

2014,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna veterinárního zákona
Čl. I
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012
Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona č. /2014 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1a se věta „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS, v platném znění.“
nahrazuje větami „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. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013
o vzorových identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek,
vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu
a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.“.
2. V § 4 odst. 1 se písmeno g) včetně poznámek pod čarou č. 7e a 7f zrušuje.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako g) a h).
3. V poznámce pod čarou č. 7g se slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 998/2003“ nahrazují slovy „nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013“.

4. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně poznámek pod čarou č. 48 a 49 znějí:
„§ 4a
(1) Chovatel je povinen zajistit, aby psi, kočky a fretky v zájmovém chovu, pokud jsou
přemísťováni mezi členskými státy k neobchodním účelům, splňovali podmínky stanovené
předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48).
(2) Zvířata uvedená v odstavci 1 musí být provázena dokladem, který obsahuje údaje
umožňující zjištění totožnosti zvířete a kontrolu jeho stavu (dále jen „pas“) 49), vydaným
veterinárním lékařem schváleným pro tuto činnost.
(3) Schválený veterinární lékař při vydání a vyplnění pasu postupuje podle čl. 22
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48) a je povinen uchovávat záznamy uvedené v čl. 22 odst. 3 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48) po dobu nejméně 3 let, předávat tyto záznamy Komoře veterinárních lékařů České
republiky (dále jen „Komora“) a na požádání je předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.
(4) Schválení soukromého veterinárního lékaře může být krajskou veterinární správou
pozastaveno nebo odejmuto, jestliže tento lékař vydal pas s prokazatelně nepravdivými údaji,
vyplněný neúplně nebo nesprávně, anebo v rozporu s podmínkami stanovenými tímto
zákonem nebo předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48).
(5) Evidenci pasů vede Komora. Komora umožní orgánům veterinární správy získávat
z evidence veškeré údaje potřebné k výkonu veterinárního dozoru.
(6) Prováděcí právní předpis upraví podrobněji označování psů, koček a fretek
v zájmovém chovu a stanoví způsob vydávání a číslování pasů, vedení jejich evidence,
způsob a lhůty pro předávání údajů do této evidence, požadavky na zaznamenávání údajů do
pasu a jeho vzor.
§ 4b
(1) Ústřední veterinární správa registruje na základě písemné žádosti
a) osobu pro účely výroby pasů (dále jen „výrobce pasů“), která k žádosti přiloží návrh pasu
odpovídající vzoru uvedenému v prováděcím právním předpisu, a
b) osobu pro účely distribuce pasů (dále jen „distributor pasů“).
(2) Výrobce pasů je povinen
a) zajistit, aby pasy odpovídaly vzoru uvedenému v prováděcím právním předpisu,
b) opatřit pasy číslem z řady přidělené Ústřední veterinární správou v souladu s čl. 21 odst. 3
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48),
c) dodávat pasy pouze distributorovi pasů,
d) předávat záznamy o vyrobených pasech Komoře způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem a na požádání je předkládat Státní veterinární správě a
e) oznámit Ústřední veterinární správě ukončení výroby pasů.
(3) Distributor pasů je povinen
a) dodávat pasy pouze veterinárním lékařům schváleným k vydávání pasů podle § 4a,
b) uchovávat záznamy o dodaných pasech podle čl. 23 odst. 2 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48), po dobu
nejméně 3 let,
c) předávat záznamy o dodaných pasech podle čl. 23 odst. 2 předpisu Evropské unie

o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48) Komoře
způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a na požádání je předkládat Státní
veterinární správě a
d) oznámit Ústřední veterinární správě ukončení distribuce pasů.
______
48)
49)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.
Čl. 6 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013.“.

CELEX: 32013R0576

5.

V § 19 odstavec 5 zní:
„(5) Používání léčivých přípravků u volně žijící zvěře, jejíž produkty jsou určeny
k výživě lidí, je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je uživatel honitby povinen zabezpečit
provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly
zdraví volně žijící zvěře, a to v rozsahu a lhůtách stanovených ministerstvem podle § 44 odst.
1 písm. d). Uživatel honitby je povinen uchovávat údaje o použití léčivých přípravků u volně
žijící zvěře podle věty první po dobu nejméně 5 let a na požádání je předkládat úřednímu
veterinárnímu lékaři. Údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře zahrnují druh
a počty zvěře, pro kterou byl léčivý přípravek použit, území, na němž byl léčivý přípravek
použit, název a množství použitého léčivého přípravku, datum použití léčivého přípravku
a ochrannou lhůtu léčivého přípravku.“.
6.

Za § 31 se vkládá nový § 31a, který včetně poznámky pod čarou č. 50 zní:
„§ 31a

(1) Ustanovení § 28 až 31 se nepoužijí pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu uvedených v části A přílohy I předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48). Přemísťování těchto zvířat z ostatních
členských států do České republiky se řídí předpisem Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
(2) Zvířata v zájmovém chovu uvedená v odstavci 1, která jsou mladší dvanácti týdnů
a nejsou očkována proti vzteklině, nebo jsou ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny, jsou
očkována proti vzteklině, ale dosud nesplňují požadavky na platnost uvedené v bodě 2 písm.
e) přílohy III předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48), mohou být přemístěna z ostatních členských států nebo území
a třetích zemí uvedených v části 1 přílohy II předpisu Evropské unie o vzorových
identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek do České republiky50),
jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 7 odst. 2 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
(3) Ústřední veterinární správa může na žádost chovatele v souladu s čl. 32 odst. 1
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48) povolit přemístění zvířete v zájmovém chovu uvedeného v odstavci 1,
které nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 a stanovit podmínky tohoto přemístění.
(4) Kontrolu zvířat v zájmovém chovu uvedených v odstavci 1 podle čl. 33 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48) provádí formou nediskriminujících namátkových kontrol krajská veterinární správa.

Je-li kontrolou zvířat zjištěno porušení požadavku stanoveného předpisem Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48), rozhodne
krajská veterinární správa podle čl. 35 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách
pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
________
50)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013.“.
CELEX: 32013R0576
7.

V § 38a odst. 2 a 3 se slovo „ustanovení“ zrušuje.

8.

V § 38a odst. 4 se za slova „uvedená v“ vkládají slova „příloze I“ a slovo „chovu 7f)“ se
nahrazuje slovem „chovu48)“.

9.

V § 38a odst. 5 se slova „ustanovení čl. 12 a 14“ nahrazují slovy „čl. 34“, slovo
„chovu7f)“ se nahrazuje slovem „chovu48)“ a slova „ustanovení čl. 14“ se nahrazují slovy
„čl. 35“.

10.

V § 38a se za odstavec 5 doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:
„(6) Celní úřady při kontrolách podle odstavce 5 vedou záznamy o celkovém počtu
provedených kontrol a o případech nesplnění podmínek zjištěných těmito kontrolami podle čl.
34 odst. 4 písm. b) a zaznamenávají údaje podle čl. 34 odst. 4 písm. c) předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
(7) Zvířata v zájmovém chovu uvedená v části A přílohy I předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48), která jsou
mladší dvanácti týdnů a nejsou očkována proti vzteklině, nebo jsou ve věku mezi dvanácti
a šestnácti týdny, jsou očkována proti vzteklině, ale dosud nesplňují požadavky na platnost
uvedené v bodě 2 písm. e) přílohy III předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48), mohou být dovezena z třetí země do České
republiky, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 11 odst. 2 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
(8) Ústřední veterinární správa může na žádost chovatele v souladu s čl. 32 odst. 1
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48) povolit dovoz zvířete v zájmovém chovu uvedeného v části A přílohy I
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48), které nesplňuje podmínky stanovené v čl. 10 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48) a stanovit
podmínky tohoto dovozu.“.
CELEX: 32013R0576
11. V § 45 odstavec 2 zní:
„(2) Veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi
zřízených organizačních složek státu, kteří byli pověřeni touto činností,
a)

vystavují pasy psů používaných těmito ministerstvy k plnění jejich úkolů, pokud jsou tito

psi přemísťováni mezi členskými státy k neobchodním účelům, a odebírají jim vzorky
k provedení sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině a
b) provádějí kontroly psů používaných těmito ministerstvy k plnění jejich úkolů při vstupu
těchto psů ze třetích zemí v místech vstupu určených Ministerstvem obrany nebo
Ministerstvem vnitra.“.
CELEX: 32013R0576
12. V § 48 odst. 1 se za písmeno p) vkládá nové písmeno r), které zní:
„r) přiděluje výrobcům pasů řady čísel v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),“.
Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno s).
CELEX: 32013R0576

13.

Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně poznámky pod čarou č. 51 zní:
„§ 48a

(1) Ústřední veterinární správa informuje veřejnost na základě výsledků státního
veterinárního dozoru o zjištěných živočišných produktech, které nejsou zdravotně nezávadné,
nebo živočišných produktech nevhodných k lidské spotřebě v souladu s čl. 10 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
(2) Ústřední veterinární správa je oprávněna informovat veřejnost na základě
výsledků státního veterinárního dozoru o
a) zjištěných živočišných produktech označených nebo nabízených klamavým způsobem,
nebo
b) potvrzení výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které
mohou ohrozit zdraví lidí nebo zvířat.
(3) Informace veřejnosti zveřejněné podle odstavce 1 a 2 mohou obsahovat totožnost
kontrolované osoby, povahu případného rizika, přijatá opatření a další informace nezbytné
k ochraně zdraví lidí a zvířat. Na tyto případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená
podle zvláštních právních předpisů51).
_______
51)

§ 20 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

14.

V § 71 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo předpisem Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48)“.

15.

V § 72 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „nebo předpisem Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48)“.

16.

V § 72 odst. 2 písm. a) se za slovo „v“ vkládají slova „§ 4a odst. 3,“ a na konci
písmene se slovo „nebo“ zrušuje“.

17.

V § 72 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se písmeno
c), které zní:
„c) jako výrobce pasů nebo distributor pasů nesplní nebo poruší povinnost stanovenou
v § 4b odst. 2 nebo 3.“.

CELEX: 32013R0576

18.

V § 72 odst. 3 písm. e) se částka „20 000 Kč“ nahrazuje částkou „50 000 Kč“ a slova
„písm. a) a b)“ se nahrazují slovy „písm. a) až c)“.

19.

V § 78 se slova „§ 4 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 4a odst. 6, § 4b odst. 2 písm. d) a odst.
3 písm. c)“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II
V položce 72 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona
č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona
č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona
č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona
č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona
č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona
č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 367/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č.169/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona

č. 221/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona
č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona
č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb. se
doplňují písmena l) a m), která znějí:
„l) Registrace výrobce pasů42)

Kč

m) Registrace distributora pasů42)

Kč

ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2014.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

OBECNÁ ČÁST
A.

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace

1.

Důvod předložení a cíle

1.1 Název
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 zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
1.2 Definice problému
Současná úprava neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu vychází z nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady
92/65/EHS, v platném znění. Toto nařízení bude ke dni 29. prosince 2014 zrušeno
a nahrazeno nařízením 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 (dále jen „nařízení č. 576/2013“). K tomuto nařízení přijala Komise prováděcí
nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních
dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích
zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění
některých podmínek stanovených nařízením č. 576/2013.
Implementace uvedeného nařízení č. 576/2013, které zavádí nebo modifikuje některé
povinnosti pro dotčené subjekty, a jeho prováděcího nařízení je hlavním důvodem pro návrh
novely veterinárního zákona. Pokud by Česká republika nepřijala opatření související
s adaptací právního řádu na nařízení č. 576/2013, kterým se stanoví povinnosti uvedených
subjektů, vůbec nebo ve stanoveném termínu, hrozí v důsledku absence aktuální úpravy
porušení smlouvy o založení Evropské unie ze strany členského státu a zahájení řízení ze
strany Evropské komise proti České republice za nesplnění implementační povinnosti
a uložení finanční sankce.

V České republice se v souladu s dosavadními právními předpisy uskutečňuje léčení
volně žijící zvěře, jejíž produkty jsou určeny k výživě lidí, tj. zejména zvěře spárkaté (srnec,
daněk, kamzík, muflon nebo jelen) buď na základě monitoringu, tj. předchozího sledování
a vyhodnocení nákazové situace zvěře provedeného Státní veterinární správou anebo bez
ohledu na výsledky monitoringu samotnými uživateli honiteb léčivy předepsanými
soukromými veterinárními lékaři. Ve většině případů se jedná o léčení zvěře na střevní
a plicní parazity, střečky i další ekto a endoparazity. Pokud uživatelé honiteb provádí léčení
bez spolupráce se Státní veterinární správou, existuje nebezpečí ohrožení zdraví spotřebitelů
masem ulovené volně žijící léčené zvěře. Navíc, léčení bez indikace tj. bez výsledků správně
provedeného monitoringu, může mít nepříznivý vliv na zdraví zvěře, případně i na životní
prostředí. Nekoordinované provádění léčby také může mít negativní vliv na obchodování se
zvěřinou s jinými státy. Pro spotřebitele je rovněž důležitá informace o možnosti
bezproblémové konzumace masa volně žijící zvěře. Cílem navrhované úpravy je umožnit
léčení volně žijící zvěře pouze na základě vyhodnocení nákazové situace (monitoringu)
výskytu parazitů prováděného Státní veterinární správou v rozsahu a ve lhůtách stanovených
programem ozdravování zvířat publikovaných Ministerstvem zemědělství ve Věstníku
Ministerstva zemědělství. Podklady pro program ozdravování zvěře předkládá Ministerstvu
zemědělství na základě ustanovení § 48 odst. 1 písm. b) veterinárního zákona Ústřední
veterinární správa Státní veterinární správy (dále jen „Ústřední veterinární správa“). Jedná se
tedy o léčení volně žijící zvěře na základě monitoringu koordinovaného Státní veterinární
správou.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 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, v platném znění
(dále jen „nařízení č. 178/2002“), v článku 10 výslovně stanovuje příslušným kontrolním
orgánům povinnost informovat veřejnost o potravinách, u nichž mají dostatečné důvody pro
podezření, že určitá potravina může představovat zdravotní riziko a nebezpečí pro lidské
zdraví. V tomto případě má kontrolní orgán informovat širokou veřejnost o povaze
zdravotního rizika, co nejpřesněji identifikovat jak potravinu nebo druh potraviny, riziko, jaké
mohou představovat, tak opatření, která se přijímají nebo budou přijata s cílem předejít
tomuto riziku, snížit je nebo je vyloučit. Snahou Státní veterinární správy je poskytovat
veřejnosti co nejaktuálnější informace o výsledcích prováděných kontrol tak, aby měli
spotřebitelé co nejdříve k dispozici zjištění veterinárních inspektorů nejen v oblasti zdravotní
nezávadnosti potravin, ale i v oblasti možného klamání spotřebitele. Pro veřejnost, zejména
chovatelskou, budou nepochybně velmi důležité rovněž informace o výskytu nebezpečné
nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo
zvířat.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Veterinární podmínky pro neobchodní přesun zvířat v zájmovém chovu upravuje
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně
směrnice Rady 92/65/EHS, v platném znění. Vzory pasů zvířat v zájmovém chovu upravuje
rozhodnutí Komise č. 803 ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro
přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství.

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, pak na základě uvedeného nařízení mimo
jiné stanoví povinnosti chovatelů psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich
přemísťování mezi členskými státy k neobchodním účelům a upravuje základní principy
vydávání pasů pro přesuny uvedených zvířat v zájmovém chovu. Označování psů, koček
a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech, způsob vydávání a číslování
pasů zvířat v zájmovém chovu a vedení evidence pasů zvířat v zájmovém chovu a vzor pasu
zvířete v zájmovém chovu upravuje vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů,
koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky
č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
ve znění vyhlášky č. 412/2012 Sb.
Léčení volně žijící zvěře se provádí na základě programu ozdravování zvířat
zveřejněného Ministerstvem zemědělství v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 písm. d)
veterinárního zákona ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Podklady pro program
ozdravování zvěře předkládá Ministerstvu zemědělství na základě ustanovení § 48 odst. 1
písm. b) veterinárního zákona Ústřední veterinární správa. Jedná se tedy o léčení volně žijící
zvěře na základě monitoringu koordinovaného Státní veterinární správou. Kromě toho však
dochází k léčení volně žijící zvěře prováděného uživateli honiteb bez vědomí a koordinace se
Státní veterinární správou léčivy předepsanými soukromými veterinárními lékaři.

Povinnost příslušných kontrolních orgánů informovat veřejnost o potravinách,
u nichž mají dostatečné důvody pro podezření, že určitá potravina může představovat
zdravotní riziko a nebezpečí pro lidské zdraví stanoví přímo nařízení č. 178/2002 v článku 10.
V tomto případě má kontrolní orgán informovat širokou veřejnost o povaze zdravotního
rizika, co nejpřesněji identifikovat jak potravinu nebo druh potraviny, riziko, jaké mohou
představovat, tak opatření, která se přijímají nebo budou přijata s cílem předejít tomuto riziku,
snížit je nebo je vyloučit.
1.4

Identifikace dotčených subjektů
•
•
•
•
•
•
•
•

Dotčenými subjekty jsou:
Státní veterinární správa,
Celní správa,
schválení veterinární lékaři,
soukromí veterinární lékaři,
uživatelé honiteb,
výrobci pasů zvířat v zájmovém chovu,
distributoři pasů zvířat v zájmovém chovu a
chovatelé zvířat v zájmovém chovu.

1.5 Popis cílového stavu
Jedná se převážně o „adaptační novelu“ reagující na předpisy Evropské unie v oblasti
přesunu zvířat v zájmovém chovu k neobchodním účelům mezi členskými státy Evropské
unie, které nahradí stávající nařízení č. 998/2003 a rozhodnutí Komise v této oblasti.
Hlavním cílem je upravit v souladu s nařízením č. 576/2013

• povinnosti chovatelů při přemísťování zvířat v zájmovém chovu (psů, koček a fretek),
schválených veterinárních lékařů při vydávání pasů zvířat v zájmovém chovu a výrobců
a distributorů pasů zvířat v zájmovém chovu,
• vedení evidence pasů zvířat v zájmovém chovu a
• skutkové podstaty přestupků a správních deliktů.
Návrh novely veterinárního zákona stanoví výslovný zákaz používání léčivých
přípravků u volně žijící zvěře, jejíž produkty jsou určeny k výživě lidí. Výjimky z tohoto
zákazu budou stanoveny pouze prostřednictvím Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené
vakcinace, kterou vydává vždy na příslušný kalendářní rok Ministerstvo zemědělství na
základě ustanovení § 44 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona. Metodikou bude určen také
rozsah používání léčiv a lhůty pro jejich použití. Uživateli honitby se i nadále zákonem
stanoví povinnost zabezpečit ve stanoveném rozsahu provádění povinných preventivních
a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví volně žijící zvěře. V návaznosti
na výše uvedenou povinnost uloží novela veterinárního zákona uživateli honitby také
povinnost uchovávat údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře po dobu nejméně
pěti let a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Návrh novely zákona
rovněž stanoví i konkrétní údaje, které je uživatel honitby povinen uchovávat.
Dalším cílem novely veterinárního zákona je v zákoně konkrétně zakotvit povinnost
Ústřední veterinární správy poskytovat veřejnosti co nejaktuálnější zákonem vymezené
informace o výsledcích provedeného veterinárního dozoru tak, aby měli spotřebitelé co
nejdříve k dispozici veškerá aktuální zjištění veterinárních inspektorů v oblasti zdravotní
nezávadnosti potravin v souladu s nařízením č. 178/2002. Nad rámec této povinnosti umožní
novela veterinárního zákona Ústřední veterinární správě poskytnout veřejnosti rovněž
informace o zjištěních veterinárního dozoru i v oblasti klamání spotřebitele (např. obsah masa
v potravině neodpovídá informaci uvedené na obalu) a dále v oblasti výskytu nebezpečných
nákaz zvířat.
Poskytování informací o živočišných produktech, které nejsou zdravotně nezávadné,
nebo nejsou vhodné k lidské spotřebě, o kterých Ústřední veterinární správa bude informovat
veřejnost, přispěje ke zvýšení úrovně ochrany zdraví spotřebitelů. Zdravotně nezávadné
živočišné produkty jsou takové, které nejsou škodlivé pro zdraví, tedy neobsahují žádné
patogenní agens, které by mohlo vyvolat onemocnění. V případě zdravotně nezávadného
živočišného produktu určeného k lidské spotřebě se jedná ve smyslu zákona o potravinách
o „bezpečnou potravinu“. Pojem „zdravotně nezávadná potravina“ je pojmem zavedeným
a užívaným veterinárním zákonem.
Občané České republiky jsou poškozováni nejen nevyhovujícími potravinami, ale
rovněž potravinami klamavě označenými, např. produkty, které mají rozdílné a méně kvalitní
složení, než jak je uvedeno na obalu, což spotřebitele mate a vede ke koupi výrobků
s odlišnou kvalitou, než jakou mají právo očekávat. Aby nedocházelo k poškozování
spotřebitele, je třeba veřejnost informovat i o klamavě označených potravinách. V posledních
letech i evropská legislativa věnuje této oblasti klamavě označených potravin zvýšenou
pozornost, úprava této oblasti je trendem poslední doby.
Informace, které bude Ústřední veterinární správa oznamovat veřejnosti, budou
sdělovány prostřednictvím jejího informačního systému, který ve spojení s internetovými
stránkami umožní informovat o výsledcích kontrol co nejdříve od provedení kontroly.

1.6 Zhodnocení rizika
Při zachování současné právní úpravy nedojde k řešení identifikovaných problémů.
Nebude-li přijata právní úprava související s adaptací právního řádu na uvedené právní
předpisy Evropské unie, hrozí především:
• porušení smlouvy o založení Evropské unie ze strany členského státu a zahájení řízení ze
strany Evropské komise proti České republice za nesplnění implementační povinnosti
a uložení finanční sankce a
• ode dne nabytí účinnosti právních předpisů Evropské unie zastavení vydávání pasů zvířat
v zájmovém chovu k neobchodním přesunům, čímž by byla omezena chovatelům zvířat
v zájmovém chovu možnost cestovat se zvířaty v zájmovém chovu do ostatních členských
států Evropské unie (cestovat by bylo možné pouze na pasy zvířat v zájmovém chovu
vydané do nabytí účinnosti nových právních předpisů Evropské unie, tj. vydaných do
29. prosince 2014).
Nepřijetím nové právní úpravy související s jednotným postupem léčby volně žijící
zvěře na základě vyhodnocení nákazové situace (monitoringu) výskytu parazitů prováděného
Státní veterinární správou bude zachován současný nevyhovující stav, kdy nekoordinované
provádění léčby volně žijící zvěře může mít nepříznivý vliv na zdraví spotřebitelů, zdraví
zvěře a životního prostředí, stejně jako možný negativní vliv na obchodování se zvěřinou.
Nařízení č. 178/2002 v článku 10 výslovně stanovuje příslušným kontrolním orgánům
povinnost informovat veřejnost o potravinách, u nichž mají dostatečné důvody pro podezření,
že určitá potravina může představovat zdravotní riziko a nebezpečí pro lidské zdraví.
Nestanovení jasné kompetence příslušnému kontrolnímu orgánu ke zveřejňování informací
podle čl. 10 uvedeného nařízení by mohlo vést ke sporům při zveřejnění těchto informací.
Rovněž nestanovení kompetence ke zveřejňování informací o zjištěném klamání spotřebitele
(např. obsah masa v potravině neodpovídá informaci uvedené na obalu) a o výskytu
nebezpečných nákaz zvířat by mohlo vést ke sporům při uveřejnění těchto informací.
2.

Návrh řešení
Při zvažování různých variant identifikovaných problémů z obecného (regulatornětechnického) hlediska, které by mohly vést ke stanoveným cílům, bylo zvažováno pouze
předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že adaptaci
českého právního řádu na shora uvedené nařízení č. 576/2013, sjednocení postupu léčení
volně žijící zvěře i oprávnění kontrolních orgánů ke zveřejňování výsledků kontroly, je možné
řešit pouze legislativní formou.
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů
3.2 Náklady
V souvislosti s prováděním přímo použitelného předpisu Evropské unie
a navrhovaného zákona k adaptaci právního řádu České republiky na nařízení č. 576/2013
nevzniknou dotčeným subjektům významnější náklady.

Pro Státní veterinární správu bude úprava znamenat mírné zvýšení administrativní
zátěže při registraci výrobců a distributorů pasů (Ústřední veterinární správa) a zvýšení
nákladů vzhledem k provádění kontrol neobchodních přesunů psů, koček a fretek (krajské
veterinární správy).
Výrobci pasů zvířat v zájmovém chovu zaznamenají zvýšení nákladů na samotnou
výrobu nového pasu kvůli zamýšlené vložené samolepící folii pro ochranu dat v části pasu.
Stávající výrobní cena pasu bez DPH je cca 29,- Kč; odhadované navýšení výrobní ceny kvůli
samolepící folii je zhruba okolo 6,- Kč bez DPH/1pas. Následně se vyšší výrobní cena projeví
v nákladech pro koncové spotřebitele – chovatele zvířat v zájmovém chovu.
Výrobců pasů a distributorů pasů zvířat v zájmovém chovu se dotkne také nový výdaj
v podobě zavedeného poplatku 500,- Kč za registraci.
V souvislosti s léčením volně žijící zvěře nevzniknou žádné finanční náklady.
Zdravotní stav a s tím případně spojené úhyny nebo ztráty na kvalitě zvěřiny je sledován
v rámci systému kontroly zdraví prováděného Státní veterinární správou. Náklady na kontrolu
zdraví zvěře (monitoring výskytu parazitů) je financován z rozpočtu Státní veterinární správy
(Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, schválená Ministerstvem zemědělství).
Systém poskytování informací nepředstavuje žádné dodatečné finanční náklady. Celý
systém byl vytvořen vlastními prostředky Státní veterinární správy – nebyly nakoupeny žádné
služby ani produkty třetích stran.
3.3 Přínosy
Hlavním kvalitativním přínosem v souvislosti s úpravou neobchodních přesunů zvířat
v zájmovém chovu pro Státní veterinární správu je jasné a přesné stanovení povinností všech
zúčastněných stran, stanovení sankcí vedoucích k větší objektivitě a transparentnosti
veterinárního dozoru, možnost odstupňování sankcí při nedodržení povinností.
Komora veterinárních lékařů České republiky již v současné době vede evidenci pasů.
Ač je systém v současné době již částečně nastaven, nová úprava, která stanovuje povinnosti
pro subjekty předávající údaje do evidence pasů (s ohledem i na nově navržené sankce),
přinese zkvalitnění a zvýšení výpovědní hodnoty evidovaných údajů.
Přesně stanovené povinnosti (zejména pro schváleného veterinárního lékaře) snižují
nebezpečí vzniku problémů našich občanů při namátkových kontrolách neobchodních přesunů
zvířat v zájmovém chovu v zahraničí.
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů
Náklady a přínosy
Předložený návrh předpokládá mírné zvýšení nákladů pouze u výrobců a distributorů
pasů zvířat v zájmovém chovu a u koncových spotřebitelů – chovatelů zvířat v zájmovém
chovu, které jsou uvedeny v bodě 3.2. Legislativním řešením dojde k naplnění všech
předpokládaných cílů, kterými jsou vedle adaptace českého právního řádu na výše uvedené
nařízení č. 576/2013 i sjednocení postupu léčení volně žijící zvěře a oprávnění kontrolních
orgánů ke zveřejňování výsledků kontroly.

4. Návrh řešení
Jedinou možností k řešení všech výše uvedených problémů je předložení legislativního
materiálu, který zajistí nejen adaptaci českého právního řádu na výše uvedené nařízení
č. 576/2013, ale i sjednocení postupu léčení volně žijící zvěře a oprávnění kontrolních orgánů
ke zveřejňování výsledků kontroly.
5. Implementace a vynucování
Orgánem odpovědným za implementaci požadavků uvedených v nařízení č. 576/2013
je Ministerstvo zemědělství.
Orgánem odpovědným za vynucování (úřední kontrolu) je Státní veterinární správa.
Výkon úřední kontroly vychází z platné právní úpravy a odpovídá principům kontroly
uplatňovaným podle příslušných právních předpisů České republiky a Evropské unie.

6. Přezkum účinnosti regulace
Vzhledem k tomu, že problematika přesunu zvířat v zájmovém chovu souvisí
s právními akty Evropské unie závaznými pro všechny členské státy, lze očekávat, že
k přezkumu účinnosti dojde v návaznosti na případné změny unijní úpravy v této oblasti.
Přezkum problematiky léčení volně žijící zvěře a zveřejňování výsledků kontroly
budou orgány veterinární správy provádět na základě sledování a pravidelného
vyhodnocování účinnosti a funkčnosti zavedených opatření.
7. Konzultace a zdroje dat
Návrh novely veterinárního zákona byl v průběhu přípravy průběžně konzultován
s dotčenými odbornými útvary Ministerstva zemědělství, Státní veterinární správou, Komorou
veterinárních lékařů České republiky a výrobci a distributory pasů zvířat v zájmovém chovu.
B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku a právnímu řádu České
republiky, zejména ústavnímu zákonu č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších ústavních zákonů, a usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb.,
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České
republiky, které se vztahují k předkládanému návrhu zákona.
Navrhovaná úprava se nedotýká mezinárodních smluv ani obecně uznávaných zásad
mezinárodního práva.
C. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie,
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva
Evropské unie
Předložený návrh není v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku
z členství v Evropské unii, zejména se Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské
unii, s obecnými zásadami práva Evropské unie nebo s judikaturou Evropského soudního
dvora.

Návrh zákona má přímý vztah k předpisům Evropské unie:
• 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,
• prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových
identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení
seznamu území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky
prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.
Navrhovaná novela veterinárního zákona je s těmito předpisy Evropské unie
a s právem Evropské unie plně slučitelná.

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na
životní prostředí
Návrh novely veterinárního zákona nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na
státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.
Výrobci pasů zvířat v zájmovém chovu zaznamenají zvýšení nákladů na samotnou
výrobu nového pasu kvůli zamýšlené vložené samolepící folii pro ochranu dat v části pasu.
Stávající výrobní cena pasu bez DPH je cca 29,- Kč; odhadované navýšení výrobní ceny kvůli
samolepící folii je zhruba okolo 6,- Kč bez DPH/1pas. Následně se vyšší výrobní cena projeví
v nákladech pro koncové spotřebitele – chovatele zvířat v zájmovém chovu.
Výrobců pasů a distributorů pasů zvířat v zájmovém chovu se dotkne také nový výdaj
v podobě zavedeného poplatku 500,- Kč za registraci.
Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné sociální dopady a ani dopady na životní
prostředí.
E. Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo
k zákazu diskriminace.
F. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních
údajů
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
G. Zhodnocení korupčních rizik

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem
korupčního rizika.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K části první
/změna veterinárního zákona/
K bodům 1 a 3
/k poznámkám pod čarou č. 1a a 7g/
Navrhuje se aktualizace poznámek pod čarou s ohledem na nové nařízení č. 576/2013
a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových
identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu
území a třetích zemí a požadavcích na formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení
potvrzujících splnění některých podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 576/2013.
K bodu 2
/k § 4 odst. 1 písm. g)/
Navrhuje se úpravu obsaženou v písmenu g) zrušit, přesunout a nově rozvést v dalších
ustanoveních veterinárního zákona (§ 4a a 4b).
K bodu 4
/k § 4a a 4b/
Nové paragrafy z části kopírují úpravu obsaženou ve zrušeném ustanovení § 4 odst. 1
písm. g). Nově se v souladu s nařízením č. 576/2013 zavádějí povinnosti schválených
veterinárních lékařů, výrobců pasů a distributorů pasů. Evidence pasů je ponechána
v působnosti Komory veterinárních lékařů České republiky. Je zavedena možnost orgánů
veterinární správy získávat informace z této evidence pro účely výkonu veterinárního dozoru.

Registrace výrobce pasů je podmíněna předložením návrhu pasu Ústřední veterinární
správě při žádosti o registraci. Tento návrh vychází z dosavadní praxe a zaručuje možnost
kontroly ze strany Ústřední veterinární správy před započetím výroby pasu. Registraci
výrobce pasů a distributora pasů se navrhuje zpoplatnit částkou 500,- Kč.
V neposlední řadě je zde obsaženo také zmocňovací ustanovení pro prováděcí předpis,
kterým bude nová vyhláška nahrazující vyhlášku č. 610/2003 Sb., o označování a pasech psů,
koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky
č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
ve znění vyhlášky č. 412/2012 Sb.
K bodu 5
/k § 19 odst. 5/
Navrhované znění § 19 odst. 5 stanovuje, že použití léčivých přípravků u volně žijící
zvěře, jejíž produkty jsou určeny k výživě lidí, je, s výjimkou případů, kdy je uživatel honitby
povinen zabezpečit provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci
veterinární kontroly zdraví volně žijící zvěře, v rozsahu a lhůtách stanovených Ministerstvem
zemědělství podle § 44 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona, zakázáno. V návaznosti na výše
uvedenou povinnost se uživateli honitby ukládá také povinnost uchovávat údaje o použití
léčivých přípravků u volně žijící zvěře po dobu nejméně pěti let a na požádání je předkládat
úřednímu veterinárnímu lékaři. Návrh novely zákona rovněž stanoví i konkrétní údaje, které
je uživatel honitby povinen uchovávat.
K bodu 6
/k § 31a/
Nová úprava reflektuje požadavky nařízení č. 576/2013, včetně výjimek pro mláďata
a kontrol těchto přesunů.
K bodům 7 až 9
/k § 38a/
Navrhované změny jsou legislativně technického charakteru (adaptace odkazů na nové
nařízení).
K bodu 10

/k § 38a odst. 6 až 8/
Ustanovení § 38a se navrhuje v souladu s nařízením rozšířit o povinnost celních úřadů
vést záznamy o celkovém počtu provedených kontrol a o případech nesplnění nařízením
stanovených podmínek. Dále se upravují podmínky dovozu mláďat psů, koček a fretek
neočkovaných proti vzteklině a dovoz psů, koček a fretek ve výjimečných situacích.
K bodu 11
/k § 45 odst. 2/
Rozšíření ustanovení § 45 zapracovává možnost kontrol na vojenských letištích dle čl.
10 odst. 3 nařízení č. 576/2013.
K bodu 12
/k § 48 odst. 1 písm. r)/
V návaznosti na návrh § 4 odst. 2 písm. b) se doplňuje kompetence Ústřední
veterinární správy jako orgánu přidělujícího čísla pasů podle požadavků nařízení.
K bodu 13
/k § 48a/
Předmětem navrhované právní úpravy je povinnost Ústřední veterinární správy
zveřejňovat aktuální informace o zjištěních veterinárních inspektorů v oblasti zdravotní
nezávadnosti potravin nezbytné pro ochranu spotřebitelské veřejnosti. O případech, kdy bylo
orgány státního veterinárního dozoru zjištěno klamání spotřebitelů anebo výskyt nákaz
a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, se novelou zákona navrhuje zakotvit oprávnění
Ústřední veterinární správy informovat i o těchto skutečnostech veřejnost. Předmětné
ustanovení dále určuje rozsah a obsah těchto informací.
Uvádění klamavě označených potravin do oběhu je zakázáno. Spotřebitelé budou mít
informace o klamavě, nepravdivě, neúplně označených nebo nabízených produktech.
Sdělováním informací veřejnosti o potvrzení výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci
přenosné ze zvířat na člověka, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo zvířat, klade Státní
veterinární správa důraz na ochranu zdraví lidí a zvířat. Veřejnost tak získá informaci
o aktuálním zjištění veterinárních inspektorů a především údaje o nákazové situaci v jejich
okolí.

K bodům 14 až 17
/k § 71 a 72/
Se zavedením některých povinností se navrhuje doplnit skutkové podstaty přestupků
a správních deliktů.
K bodu 18
/k § 72 odst. 3 písm. e)/
S ohledem na závažnost porušení skutkových podstat dotčených ustanovení se
navrhuje zvýšení horní hranice pokuty přiměřeně k pokutám za srovnatelná jednání na
50 000,- Kč.
K bodu 19
/k § 78/
Navrhovaná úprava upravuje zmocňovací ustanovení v souladu s navrhovanými
změnami.
K části druhé
/změna zákona o správních poplatcích/
Sazebník zákona o správních poplatcích se doplňuje o poplatky související s registrací
výrobce pasů a distributora pasů. Výše poplatku je navržena s ohledem na podobné položky
související s činností Státní veterinární správy.
K části třetí
/k účinnosti/
Účinnost je stanovena podle požadavku přímo použitelného nařízení, a to dnem
29. prosince 2014.

V Praze dne 15. 5. 2014

Margita Balaštíková v. r.

Olga Havlová v. r.

Ladislav Velebný v. r.

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn:
*****
§1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie (dále jen „předpisy Evropské unie“) 1a) stanoví požadavky
veterinární péče (dále jen "veterinární požadavky") na chov a zdraví zvířat a na živočišné
produkty, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, soustavu, působnost a
pravomoc orgánů vykonávajících státní správu v oblasti veterinární péče, jakož i některé
odborné veterinární činnosti a jejich výkon.
_______
1a)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro
prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 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, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách
pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS, v platném znění.
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.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28. června 2013 o vzorových identifikačních dokladech
pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a požadavcích na
formát, grafickou úpravu a jazyky prohlášení potvrzujících splnění některých podmínek stanovených
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.
Nařízení Komise (ES) č. 136/2004 ze dne 22. ledna 2004, kterým se stanoví postupy veterinárních kontrol
produktů dovážených ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly Společenství, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2004 ze dne 18. února 2004, kterým se zavádí doklad pro celní prohlášení u zvířat
dovážených do Společenství ze třetích zemí a pro veterinární kontroly těchto zvířat, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a
inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř Společenství.
Nařízení Komise (ES) č. 206/2009 ze dne 5. března 2009 o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro
osobní spotřebu do Společenství a o změně nařízení (ES) č. 136/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní
pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za
účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých
životních podmínkách zvířat, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro
vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení
nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).

*****
§4
(1) Chovatel je povinen
a) chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, které vyžadují jejich biologické
potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví,
b) sledovat zdravotní stav zvířat, v odůvodněných případech jim včas poskytnout první
pomoc a požádat o odbornou veterinární pomoc,
c) bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění zvířat a plnit povinnosti stanovené tímto
zákonem nebo na jeho základě k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění
zvířat7c),
d) poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno
nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný odborný
veterinární úkon, například fixace zvířete, předvedení zvířete v zájmovém chovu,
e) podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního lékaře,
jen podle jeho pokynů,
f) zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců
platně očkováni7d) proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité
očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a
na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři,
g) zajistit, aby byli psi, kočky a fretky v zájmovém chovu, pokud jsou přemísťováni mezi
členskými státy k neobchodním účelům, označeni stanoveným způsobem a provázeni
dokladem, který obsahuje údaje umožňující zjištění totožnosti zvířete a kontrolu jeho
stavu (dále jen "pas"),7e) vydaným veterinárním lékařem schváleným pro tuto činnost;
evidenci těchto pasů vede Komora veterinárních lékařů České republiky (dále jen
"Komora"). Schválení soukromého veterinárního lékaře může být pozastaveno nebo
odejmuto, jestliže tento lékař vydal pas s prokazatelně nepravdivými údaji, vyplněný
neúplně nebo nesprávně, anebo v rozporu s podmínkami stanovenými tímto zákonem
nebo předpisy Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu7f). Prováděcí právní předpis upraví podrobněji označování psů, koček
a fretek v zájmovém chovu, přidělování identifikačních prostředků a stanoví náležitosti,
způsob vydávání a číslování pasů, vedení jejich evidence, údaje, které musí pas
obsahovat, a jeho vzor,
h) g) zajistit, aby bylo neprodleně a v rozsahu nezbytně nutném pro vyloučení podezření z
onemocnění vzteklinou veterinárně vyšetřeno zvíře, které poranilo člověka nebo s ním přišlo
do přímého kontaktu způsobem nebo za okolností, které mohou vyvolávat podezření z
onemocnění touto nákazou,
i) h) dodržovat povinnosti plynoucí z předpisů Evropské unie7g).
(2) K inseminaci, přenosu embryí a přirozené plemenitbě lze používat jen zvířata,
která podle výsledků vyšetření splňují podmínky stanovené tímto zákonem a plemenářským
zákonem8).
(3) Chovatel, který hodlá použít zvířata k pokusům, 9) je povinen požádat krajskou
veterinární správu Státní veterinární správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní
veterinární správy (dále jen "krajská veterinární správa o stanovení podmínek veterinární péče
(dále jen "veterinární podmínky") k jejich provádění.
________
7e)

Čl. 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003.
7g)
Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 576/2013, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001.
7f)

§ 4a
(1) Chovatel je povinen zajistit, aby psi, kočky a fretky v zájmovém chovu, pokud
jsou přemísťováni mezi členskými státy k neobchodním účelům, splňovali podmínky
stanovené předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní
přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
(2) Zvířata uvedená v odstavci 1 musí být provázena dokladem, který obsahuje
údaje umožňující zjištění totožnosti zvířete a kontrolu jeho stavu (dále jen „pas“) 49),
vydaným veterinárním lékařem schváleným pro tuto činnost.
(3) Schválený veterinární lékař při vydání a vyplnění pasu postupuje podle čl. 22
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48) a je povinen uchovávat záznamy uvedené v čl. 22 odst. 3 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48) po dobu nejméně 3 let, předávat tyto záznamy Komoře veterinárních lékařů
České republiky (dále jen „Komora“) a na požádání je předložit úřednímu
veterinárnímu lékaři.
(4) Schválení soukromého veterinárního lékaře může být krajskou veterinární
správou pozastaveno nebo odejmuto, jestliže tento lékař vydal pas s prokazatelně
nepravdivými údaji, vyplněný neúplně nebo nesprávně, anebo v rozporu s podmínkami
stanovenými tímto zákonem nebo předpisem Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
(5) Evidenci pasů vede Komora. Komora umožní orgánům veterinární správy
získávat z evidence veškeré údaje potřebné k výkonu veterinárního dozoru.
(6) Prováděcí právní předpis upraví podrobněji označování psů, koček a fretek
v zájmovém chovu a stanoví způsob vydávání a číslování pasů, vedení jejich evidence,
způsob a lhůty pro předávání údajů do této evidence, požadavky na zaznamenávání
údajů do pasu a jeho vzor.
§ 4b
(1) Ústřední veterinární správa registruje na základě písemné žádosti
a) osobu pro účely výroby pasů (dále jen „výrobce pasů“), která k žádosti přiloží návrh
pasu odpovídající vzoru uvedenému v prováděcím právním předpisu, a
b) osobu pro účely distribuce pasů (dále jen „distributor pasů“).
(2) Výrobce pasů je povinen
a) zajistit, aby pasy odpovídaly vzoru uvedenému v prováděcím právním předpisu,
b) opatřit pasy číslem z řady přidělené Ústřední veterinární správou v souladu s čl. 21
odst. 3 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48),
c) dodávat pasy pouze distributorovi pasů,
d) předávat záznamy o vyrobených pasech Komoře způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem a na požádání je předkládat Státní veterinární správě a
e) oznámit Ústřední veterinární správě ukončení výroby pasů.
(3) Distributor pasů je povinen
a) dodávat pasy pouze veterinárním lékařům schváleným k vydávání pasů podle § 4a,
b) uchovávat záznamy o dodaných pasech podle čl. 23 odst. 2 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48), po
dobu nejméně 3 let,
c) předávat záznamy o dodaných pasech podle čl. 23 odst. 2 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48)
Komoře způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem a na požádání je

předkládat Státní veterinární správě a
d) oznámit Ústřední veterinární správě ukončení distribuce pasů.
______
48)
49)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.
Čl. 6 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013.

*****
§ 19
(1) Zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, lze podávat nebo u nich
používat jen doplňkové látky, léčivé přípravky a další přípravky určené pro tato zvířata, které
byly vyrobeny a uvedeny do oběhu v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními
předpisy5).
(2) Zvířata, jimž byly podány doplňkové látky, léčivé přípravky a další přípravky
zanechávající nežádoucí rezidua v živočišných produktech, mohou být využívána k získávání
nebo výrobě produktů určených k výživě lidí až po uplynutí ochranné lhůty stanovené
výrobcem nebo schválené příslušným orgánem. Jde-li o léčivé přípravky, které byly použity v
případě nepředpokládaném rozhodnutím o jejich registraci, anebo jde-li o neregistrované
léčivé přípravky, u kterých není uvedena ochranná lhůta, mohou být zvířata takto využívána
po uplynutí nejméně
a) 28 dnů, jde-li o maso drůbeže a savců, včetně vnitřností a tuků,
b) 7 dnů, jde-li o mléko a vejce,
c) 500 stupňodnů, jde-li o maso ryb, přičemž počet stupňodnů se zjišťuje násobením
průměrné denní teploty vody počtem dnů.
(3) Doplňkové látky a léčivé přípravky, které mají hormonální, thyreostatický nebo
beta adrenergní účinek, nesmí být uváděny do oběhu a podávány zvířatům uvedeným v
odstavci 1, s výjimkou případů stanovených prováděcím právním předpisem.
(4) Léčiva mohou být podávána zvířatům též ve směsích s krmivy (medikovaná
krmiva); pro výrobu takových směsí a jejich uvádění do oběhu platí zvláštní právní
předpisy.5)
(5) Státní veterinární správa může za účelem ochrany zdraví lidí před rezidui látek s
farmakologickým účinkem v tělech ulovené volně žijící zvěře a ve zvěřině stanovit
mimořádným veterinárním opatřením podle § 17b termín použití léčivých přípravků u volně
žijící zvěře. Uživatel honitby je povinen zabezpečit provádění povinných preventivních a
diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví volně žijící zvěře, a to v rozsahu
stanoveném ministerstvem podle § 44 odst. 1 písm. d), uchovávat údaje o použití léčivých
přípravků u volně žijící zvěře po dobu nejméně jednoho roku a na požádání je předkládat
úřednímu veterinárnímu lékaři. Údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře
zahrnují druh a počty zvěře, pro kterou byl léčivý přípravek použit, území, na němž byl léčivý
přípravek použit, název a množství použitého léčivého přípravku, datum použití léčivého
přípravku a ochrannou lhůtu léčivého přípravku.
(5) Používání léčivých přípravků u volně žijící zvěře, jejíž produkty jsou určeny
k výživě lidí, je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je uživatel honitby povinen
zabezpečit provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci
veterinární kontroly zdraví volně žijící zvěře, a to v rozsahu a lhůtách stanovených
ministerstvem podle § 44 odst. 1 písm. d). Uživatel honitby je povinen uchovávat údaje
o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře podle věty první po dobu nejméně 5 let a

na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Údaje o použití léčivých
přípravků u volně žijící zvěře zahrnují druh a počty zvěře, pro kterou byl léčivý
přípravek použit, území, na němž byl léčivý přípravek použit, název a množství
použitého léčivého přípravku, datum použití léčivého přípravku a ochrannou lhůtu
léčivého přípravku.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob zacházení se zvířaty, kterým byly podány látky a přípravky uvedené v odstavci 3, a
s jejich produkty,
b) způsob sledování přítomnosti nepovolených nebo zakázaných látek a přípravků, jakož i
reziduí látek s farmakologickým účinkem, jejich metabolitů a jiných látek, které se dostaly
do živočišných produktů a které by mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat, v
živočišných produktech a napájecí vodě, součinnost k plnění tohoto úkolu poskytovanou
chovateli zvířat a osobami, které vyrábějí a zpracovávají živočišné produkty, a opatření k
zajištění zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, přijímaná na základě výsledků
sledování.
*****
§ 31a
(1) Ustanovení § 28 až 31 se nepoužijí pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu uvedených v části A přílohy I předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48). Přemísťování těchto
zvířat z ostatních členských států do České republiky se řídí předpisem Evropské unie o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
(2) Zvířata v zájmovém chovu uvedená v odstavci 1, která jsou mladší dvanácti
týdnů a nejsou očkována proti vzteklině, nebo jsou ve věku mezi dvanácti a šestnácti
týdny, jsou očkována proti vzteklině, ale dosud nesplňují požadavky na platnost
uvedené v bodě 2 písm. e) přílohy III předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48), mohou být
přemístěna z ostatních členských států nebo území a třetích zemí uvedených v části 1
přílohy II předpisu Evropské unie50) o vzorových identifikačních dokladech pro
neobchodní přesuny psů, koček a fretek do České republiky, jsou-li splněny podmínky
stanovené v čl. 7 odst. 2 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
(3) Ústřední veterinární správa může na žádost chovatele v souladu s čl. 32 odst. 1
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48) povolit přemístění zvířete v zájmovém chovu uvedeného v odstavci
1, které nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 a stanovit podmínky tohoto
přemístění.
(4) Kontrolu zvířat v zájmovém chovu uvedených v odstavci 1 podle čl. 33
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v
zájmovém chovu48) provádí formou nediskriminujících namátkových kontrol krajská
veterinární správa. Je-li kontrolou zvířat zjištěno porušení požadavku stanoveného
předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v
zájmovém chovu48), rozhodne krajská veterinární správa podle čl. 35 předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
______
50)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013.

*****
§ 38a
(1) Ustanovení § 32 až 38 se nepoužijí na živočišné produkty uvedené v předpisu
Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do
Společenství21). Dovoz zásilek těchto produktů se řídí předpisem Evropské unie o dovozu
zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21).
(2) Kontrolu živočišných produktů uvedených v odstavci 1 podle ustanovení čl. 5 a 6
předpisu Evropské unie o dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu
do Společenství21) provádějí v rámci celní kontroly celní úřady při kontrole cestujících a jejich
osobních zavazadel a při kontrole dovážených zásilek u provozovatelů poštovních služeb a
provozovatelů kurýrních služeb. Zjistí-li celní úřad při kontrole v místě vstupu, že zásilka
živočišných produktů nesplňuje podmínky stanovené předpisem Evropské unie o dovozu
zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství 21), zabaví zásilku a
vystaví doklad o jejím zabavení.
(3) Celní úřad kontroluje, zda provozovatelé všech míst vstupu na území České
republiky splnili povinnosti uvedené v ustanovení čl. 3 a 4 předpisu Evropské unie o dovozu
zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství21).
(4) Ustanovení § 32 až 38 se nepoužijí na zvířata uvedená v příloze I předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu7f) chovu48). Dovoz těchto zvířat se řídí předpisem Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu7f) chovu48).
(5) Kontrolu zvířat uvedených v odstavci 4 podle ustanovení čl. 12 a 14 čl. 34
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v
zájmovém chovu7f) chovu48) v místě vstupu na území České republiky provádějí v rámci celní
kontroly celní úřady při kontrole cestujících a jejich osobních zavazadel. Je-li kontrolou zvířat
zjištěno porušení požadavku stanoveného předpisem Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu7f) chovu48), informuje celní
úřad krajskou veterinární správu. Krajská veterinární správa rozhodne o zásilce podle
ustanovení čl. 14 čl. 35 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní
přesuny zvířat v zájmovém chovu7f) chovu48).
(6) Celní úřady při kontrolách podle odstavce 5 vedou záznamy o celkovém počtu
provedených kontrol a o případech nesplnění podmínek zjištěných těmito kontrolami
podle čl. 34 odst. 4 písm. b) a zaznamenávají údaje podle čl. 34 odst. 4 písm. c) předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48).
(7) Zvířata v zájmovém chovu uvedená v části A přílohy I předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48),
která jsou mladší dvanácti týdnů a nejsou očkována proti vzteklině, nebo jsou ve věku
mezi dvanácti a šestnácti týdny, jsou očkována proti vzteklině, ale dosud nesplňují
požadavky na platnost uvedené v bodě 2 písm. e) přílohy III předpisu Evropské unie o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 48), mohou
být dovezena z třetí země do České republiky, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl.
11 odst. 2 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48).
(8) Ústřední veterinární správa může na žádost chovatele v souladu s čl. 32 odst. 1
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48) povolit dovoz zvířete v zájmovém chovu uvedeného v části A
přílohy I předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48), které nesplňuje podmínky stanovené v čl. 10 předpisu

Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48) a stanovit podmínky tohoto dovozu.
*****
§ 45
(1) Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra v oboru své působnosti
a) organizuje provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených jinými orgány,
popřípadě činí v dohodě s těmito orgány vlastní mimořádná veterinární opatření,
b) provádí ve spolupráci se Státní veterinární správou povinné preventivní, diagnostické a
léčebné úkony k předcházení vzniku a šíření nebezpečných nákaz a k jejich zdolávání,
jakož i jiné odborné veterinární úkony, potřebné k veterinární kontrole zdraví a dědičnosti
zdraví,
c) vykonává státní veterinární dozor a činí opatření k odstranění zjištěných nedostatků, a to
Ministerstvo obrany v objektech důležitých pro obranu státu 24a) a Ministerstvo vnitra v
zařízeních, která spravuje v souvislosti s plněním svých úkolů,
d) poskytuje Státní veterinární správě informace důležité z hlediska předcházení vzniku a
šíření nebezpečných nákaz a péče o zdravotní nezávadnost živočišných produktů.
Veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízených
organizačních složek státu, kteří byli pověřeni touto činností, vystavují pasy psů používaných
těmito ministerstvy k plnění jejich úkolů, pokud jsou tito psi přemísťováni mezi členskými
státy k neobchodním účelům, a odebírají jim vzorky k provedení sérologického testu
prokazujícího titr protilátek proti vzteklině.
(2) Veterinární lékaři Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi
zřízených organizačních složek státu, kteří byli pověřeni touto činností,
a) vystavují pasy psů používaných těmito ministerstvy k plnění jejich úkolů, pokud
jsou tito psi přemísťováni mezi členskými státy k neobchodním účelům, a odebírají
jim vzorky k provedení sérologického testu prokazujícího titr protilátek proti
vzteklině a
b) provádějí kontroly psů používaných těmito ministerstvy k plnění jejich úkolů při
vstupu těchto psů ze třetích zemí v místech vstupu určených Ministerstvem obrany
nebo Ministerstvem vnitra.
(3) Veterinární lékaři Ministerstva obrany vydávají zdravotní potvrzení pro zvířata
chovaná v objektech důležitých pro obranu státu.
*****
§ 48
(1) Ústřední veterinární správa
a) zpracovává koncepce ochrany zdraví zvířat a péče o zdravotní nezávadnost živočišných
produktů, víceleté plány kontrol s cílem pravidelně ověřovat dodržování právních předpisů,
které se týkají zdraví a pohody zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a
krmiv, plány sledování některých látek a jejich reziduí a zabezpečuje realizaci těchto
koncepcí a plánů,
b) předkládá ministerstvu ke schválení návrhy programů ozdravování zvířat, včetně návrhů na
jejich financování, a zabezpečuje jejich plnění, návrhy zásad pro vypracování
pohotovostních plánů, jakož i, v případě hospodářských zvířat po projednání s Agrární
komorou, návrhy na stanovení dalších povinných preventivních a diagnostických úkonů k

c)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

j)

předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a k jejich
zdolávání, které nejsou uvedeny v § 44 odst. 1 písm. d) větě druhé. Při vzniku mimořádné
situace organizuje činnost krizového centra tlumení nákaz25b),
vypracovává a aktualizuje celostátní pohotovostní plány, koordinuje provádění povinných
preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí
přenosných ze zvířat na člověka a k jejich zdolávání, rozhoduje o nařízení, změně a
ukončení mimořádných veterinárních opatření a dozírá na jejich plnění, přiznává,
pozastavuje a obnovuje stádům, hospodářstvím a oblastem status prosté nákazy, vede
jejich seznam a navrhuje orgánům Evropské unie, aby byl České republice přiznán status
území prostého nákazy,
řídí krajské veterinární správy, rozhoduje o opravných prostředcích proti jejich
rozhodnutím a proti rozhodnutím Ústavu,
řídí státní veterinární ústavy a Ústav a koordinuje jejich odbornou činnost, navrhuje
ministerstvu schválení národních referenčních laboratoří a schvaluje referenční laboratoře,
usměrňuje a koordinuje jejich činnost,
vykonává státní veterinární dozor a vydává závazné pokyny k odstranění zjištěných
nedostatků, provádí úřední kontroly a audity a na základě jejich výsledků přijímá vhodná
opatření, povoluje v souladu s předpisy Evropské unie zmírňující výjimky z veterinárních a
hygienických požadavků stanovených na zdraví zvířat a jejich pohodu, na živočišné
produkty, jakož i na konstrukci, uspořádání a vybavení podniků, závodů a jiných zařízení,
v nichž se zachází se živočišnými produkty, a na vedlejší živočišné produkty, mají-li tyto
výjimky celostátní povahu nebo se týkají území více krajů,
vydává závazné posudky v případech, v nichž si jejich vydávání vyhradí, dává z hlediska
zdravotní nezávadnosti souhlas k biologickému zkoušení dosud nepoužívaných krmiv,
jejich výrobě, dovozu a uvádění do oběhu, určuje případy, ve kterých je třeba provést
hodnocení specifické účinnosti biocidních přípravků proti stanoveným původcům nákaz,
provádí kontroly podle zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu pro potřeby
tohoto fondu,
prověřuje, zda pohraniční veterinární stanice splňuje požadavky na umístění, materiální a
personální vybavení stanoviště veterinární hraniční kontroly, pozastavuje její činnost,
zejména vyžaduje-li to ochrana zdraví lidí a zvířat, na požádání dovozců zvířat nebo
živočišných produktů, pro něž nebyly dosud dovozní podmínky stanoveny
(harmonizovány) na úrovni Evropské unie, sděluje dovozní podmínky uplatňované na
dovoz zvířat nebo živočišných produktů daného druhu z příslušné třetí země nebo její části
do České republiky a určuje, která očkování brání dovozu zvířat a jejich produktů, může v
souvislosti s úkoly týkajícími se pohraniční veterinární kontroly požadovat od celních
orgánů informace nezbytné z hlediska řízení a mezinárodní spolupráce na úseku této
kontroly,
vede, aktualizuje a zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy
seznamy schválených a registrovaných, popřípadě povolených
1. účastníků sítě sledování, shromažďovacích středisek, karanténních středisek,
inseminačních stanic, středisek pro odběr spermatu, bank spermatu, zařízení pro chov
zvířat, včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiných zařízení,
podílejících se na uvádění zvířat do oběhu a na obchodování s nimi,
2. podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, podílejících se na výrobě, zpracovávání a
uvádění živočišných produktů do oběhu a na obchodování s nimi,
3. osob, které jako podnikatelé10) přepravují zvířata nebo živočišné produkty a podléhají
registraci, jakož i obchodníků uvedených v § 9b,
4. třetích zemí, popřípadě jejich částí, z nichž lze dovážet zvířata nebo živočišné produkty
do České republiky,

5. podniků, popřípadě jiných zařízení v třetích zemích, z nichž lze dovážet živočišné
produkty do České republiky,
6. veterinárních laboratoří, asanačních podniků a jiných osob, které vykonávají jen některé
asanační činnosti uvedené v § 39 odst. 1,
7. svobodných celních pásem, svobodných celních skladů a celních skladů pod státním
veterinárním dozorem,
8. dalších osob, podniků, závodů, středisek a jiných zařízení a prostředků, pokud jejich
schválení a registraci, popřípadě jen registraci vyžadují tento zákon nebo předpisy
Evropské unie;
seznamy podle bodů 1 až 8 předává Komisi a ostatním členským státům, vyžadují-li to
předpisy Evropské unie,
k) zveřejňuje na internetových stránkách Státní veterinární správy v souladu s právními akty
Evropské unie vzory veterinárních osvědčení, jakož i seznamy referenčních laboratoří
Evropské unie, národních referenčních laboratoří členských států a laboratoří členských
států oprávněných k výkonu určité laboratorní činnosti, pokud to právní akty Evropské
unie vyžadují,
l) vydává, mění a odnímá fyzickým a právnickým osobám povolení
1. k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti, jejíž výsledky
mají být využívány pro účely státního veterinárního dozoru,
2. k provozování asanačního podniku,
m) shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace z oblasti veterinární péče včetně
údajů, jež se Česká republika zavázala podávat mezinárodním organizacím vzhledem ke
svému členství v nich, vede, provozuje a rozvíjí informační systém v oblasti veterinární
péče v souladu se zvláštními právními předpisy25c), spolupracuje se správci jiných
informačních systémů sloužících k výkonu veřejné správy v České republice a zabezpečuje
funkční integraci informačního systému v oblasti veterinární péče do mezinárodních
informačních systémů v oblasti veterinární péče,
n) organizuje atestační studium úředních veterinárních lékařů a uděluje atestace, organizuje
odbornou průpravu veterinárních asistentů, organizuje odborné kurzy a další vzdělávání
zaměstnanců Státní veterinární správy,
o) spolupracuje
1. s Agrární komorou, Potravinářskou komorou, Komorou a s dalšími profesními
zájmovými sdruženími, jakož i s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno v
otázkách týkajících se jejich působnosti a společného zájmu,
2. s orgány Evropské unie, kterým podává jimi požadované nebo předpisy Evropské unie
stanovené informace, zprávy, stanoviska a doklady z oboru své působnosti, a s
členskými státy, kterým poskytuje potřebnou součinnost, zejména informace stanovené
předpisy Evropské unie,
3. se zahraničními veterinárními službami a příslušnými mezinárodními organizacemi,
p) plní úkoly vyplývající pro ni z bezprostředně závazných právních předpisů Evropské unie 2),
zejména vykonává dozor nad plněním povinností vyplývajících pro fyzické a právnické
osoby z těchto předpisů Evropské unie2), vydává povolení k přijetí vedlejších živočišných
produktů náležejících mezi materiály 1. nebo 2. kategorie a zpracovaných produktů
pocházejících z těchto materiálů, které jsou odesílány z jiných členských států do České
republiky jako státu určení, provádí v případě přeshraniční spolupráce dozor a postupuje
přitom podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele25d) a v případě zjištění protiprávního jednání 25e), kterého se kontrolovaná osoba
dopustila na území Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský
prostor a které poškozuje nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů 25f), rozhodnutím

takové jednání zakáže, q) určí na žádost orgánu vykonávajícího státní dozor podle zákona
o České obchodní inspekci25g) nebo zákona o Celní správě České republiky25h), který státní
veterinární ústav provádí laboratorní vyšetření k identifikaci živočišného druhu podle
předpisu Evropské unie, kterým se zakazuje uvádět na trh, dovážet do Společenství a
vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže25i),
r) přiděluje výrobcům pasů řady čísel v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),
r) s) plní ostatní úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy1b).
(2) Prováděcí právní předpis stanoví konkrétní požadavky na vybavení, způsob a
organizaci provozu informačního systému v oblasti veterinární péče.
§ 48a
(1)
Ústřední veterinární správa je oprávněna informovat veřejnost o
výsledcích státního veterinárního dozoru, jmenovitě o
a) zjištěných živočišných produktech, které nejsou zdravotně nezávadné, nebo
živočišných produktech nevhodných k lidské spotřebě v souladu s čl. 10 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002,
b) zjištěných živočišných produktech označených nebo nabízených klamavým
způsobem, nebo
c) potvrzení výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na člověka,
které mohou ohrozit zdraví lidí nebo zvířat.
(2)
Informace veřejnosti zveřejněné podle odstavce 1 mohou obsahovat
totožnost kontrolované osoby, povahu případného rizika, přijatá opatření a další
informace nezbytné k ochraně zdraví lidí a zvířat. Na tyto případy se nevztahuje
povinnost mlčenlivosti uložená podle zvláštních právních předpisů51).
_______
51)

§ 20 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

*****
HLAVA X
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 71

a)
b)
c)

d)

Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d), § 5a
odst. 1, § 6 odst. 1 až 4 a 7, § 7 nebo § 9 odst. 2 a 3,
nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 1 až 4, 7, 9, 11 a 14, § 25 odst. 1,
§ 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 8,
nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi
přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 odst. 1 nebo § 16
odst. 2, anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst.
4,
nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření
podle § 53 odst. 1 písm. f), anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,

e) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5 nebo § 20 odst. 1 až 3,
f) nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty,
anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho
vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst.
1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,
g) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie o
dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství 21) nebo
předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48),
h) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 40 odst. 1 a § 40 odst. 3 a 4 nebo § 42 odst.
3 písm. a),
i) vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto
orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této
registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti
podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně
způsobilá,
j) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie na úseku
veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy, nebo
k) nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření.
(2) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 5 000 Kč v blokovém řízení,
b) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b),
c) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až j),
d) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k).
§ 72
Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní nebo poruší povinnost chovatele stanovenou v § 4, § 5 odst. 1 písm. a) až d) a § 5
odst. 2 a 3, § 5a odst. 1 nebo § 6 odst. 1 až 4 a 7,
b) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené pro přepravu zvířat a péči o ně v
průběhu přepravy v § 7 nebo § 8 odst. 1, 3 a 4,
c) nesplní nebo poruší povinnost pořadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2 a 3,
povinnost provozovatele cirkusu nebo jiného veřejného vystoupení se zvířaty stanovenou v
§ 9 odst. 4, povinnost provozovatele shromažďovacího střediska stanovenou v § 9a odst. 1
a 2 nebo povinnost obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1,
d) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 20 odst. 4, § 21 odst. 2, 3 a 11, § 22 odst. 1 písm. d), §
24 odst. 1, § 25 odst. 1 až 4, § 26, § 27 odst. 1, § 27a odst. 1, 3 a 4 nebo § 27b odst. 1 až 4,
6 a 7,
e) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou k ochraně před nákazami a nemocemi
přenosnými ze zvířat na člověka v § 11 odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo § 16 odst. 2,
anebo povinnost chovatele stanovenou v § 5 odst. 1 písm. e) až h) nebo § 17a odst. 4,
f) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 21 odst. 14, § 22 odst. 1 písm. a) až
c) a e) až j) nebo § 23 odst. 1 až 3,
g) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3, § 40, § 41

odst. 1 až 4 nebo § 42 odst. 3 písm. a),
h) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší opatření
podle § 53 odst. 1 písm. f), anebo poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,
i) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky na zabezpečení zdravotní nezávadnosti
živočišných produktů stanovené v § 19 odst. 1 až 5, § 20 odst. 1 až 3 nebo § 21 odst. 1, 4, 7
a 9,
j) nesplní nebo poruší veterinární podmínky obchodování se zvířaty a živočišnými produkty,
anebo veterinární podmínky dovozu a tranzitu veterinárního zboží z třetích zemí a jeho
vývozu do těchto zemí, stanovené v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2, § 30 odst. 3, § 32 odst.
1, 4 a 7, § 34 odst. 2, § 36 odst. 4, § 37 odst. 3, § 38b odst. 1 nebo § 38c odst. 1 až 4,
k) nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavek stanovený předpisem Evropské unie o
dovozu zásilek produktů živočišného původu pro osobní spotřebu do Společenství 21) nebo
předpisem Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48),
l) vykonává činnost, k níž je třeba povolení orgánu veterinární správy, schválení tímto
orgánem nebo registrace u tohoto orgánu, bez tohoto povolení, tohoto schválení nebo této
registrace, vykonává činnost bez podání oznámení nebo ověření odborné způsobilosti
podle zvláštního právního předpisu31), anebo vykonává činnost, k níž není odborně
způsobilá,
m)nesplní nebo poruší povinnost nebo požadavky stanovené předpisy Evropské unie na úseku
veterinární péče, anebo nesplní závazné pokyny orgánu veterinární správy,
n) nesplní nebo poruší povinnost vyplývající pro ni z mimořádných veterinárních opatření,
o) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66a odst. 3 nebo § 66c odst. 4,
p) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2, § 66b odst. 1
nebo § 66c odst. 1 až 3, nebo
q) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 66 odst. 1.
(2) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 4a odst. 3,
§ 6 odst. 7, § 12 odst. 2, § 17a odst. 6, § 61 odst. 1, 3 a 5 nebo § 62 odst. 2, nebo
b) jako soukromý veterinární technik nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 64 odst. 3
a 4. , nebo
c) jako výrobce pasů nebo distributor pasů nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v
§ 4b odst. 2 nebo 3.
(3) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d) a o),
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) až g) a p),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h) až m) a q),
d) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n),
e) 20 000 Kč 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a) a b) písm. a) až c).
*****
§ 78
Zmocňovací ustanovení
Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4 odst. 1 § 4a odst. 6, § 4b odst. 2 písm. d)
a odst. 3 písm. c), § 5 odst. 4, § 5a odst. 4, § 6 odst. 8, § 8 odst. 5, § 9a odst. 5, § 9b odst. 3,
§ 10 odst. 3, § 17a odst. 10, § 18 odst. 6, § 19 odst. 3 a 6, § 21 odst. 3, § 21 odst. 15, § 21a
odst. 5, § 22 odst. 2, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2, § 25 odst. 5, § 27 odst. 4, § 27a odst. 6, § 27b

odst. 9, § 28 odst. 5, § 31 odst. 3, § 33 odst. 6, § 34 odst. 5, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4, § 38b
odst. 3 a 5, § 38c odst. 5, § 39 odst. 5, § 40 odst. 4, § 41 odst. 5, § 42 odst. 6, § 48 odst. 2,
§ 50 odst. 10, § 51a odst. 3, § 53 odst. 5, § 53a odst. 3, § 59 odst. 6, § 59a odst. 4, § 64 odst. 6,
§ 64a odst. 5, § 66a odst. 4, § 66c odst. 5, § 70 odst. 3 a § 75 odst. 3 až 5.

*****

PLATNÉ ZNĚNÍ
vybraných ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů,
s vyznačením navrhovaných změn:

*****
Položka 72
a) Schválení a registrace obchodníka, účastníka sítě sledování,
shromažďovacího střediska, karanténního střediska, inseminační stanice,
střediska pro odběr spermatu, banky spermatu, zařízení pro chov zvířat,
včetně chovu živočichů pocházejících z akvakultury, a jiného zařízení
podílejícího se na uvádění zvířat na trh a na obchodování s nimi42)
b) Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení,
v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod
státním veterinárním dozorem42)
c) Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se
zachází se živočišnými produkty nebo vedlejšími živočišnými
produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem42)
d) Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo
osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty s členskými státy42)
e) Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý
pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci nebo v registraci
f) Registrace cirkusu42)
g) Změna registrace cirkusu42)
h) Vydání rejstříku zvířat v cirkusu42)
i) Ověření rejstříku zvířat v cirkusu42)
j) Vydání rejstříku míst konání cirkusu42)
k) Ověření rejstříku míst konání cirkusu42)
l) Registrace výrobce pasů42)
m) Registrace distributora pasů42)
Kč
*****

Kč

200

Kč

500

Kč

100

Kč

500

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
500

100
500
100
200
100
200
100
500

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU
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 zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis)
Ustanovení (část,
Obsah
§, odst., písm.
apod.)
Bod 4
§ 4a (1) Chovatel je povinen zajistit, aby psi, kočky a
§ 4a odst. 1
fretky v zájmovém chovu, pokud jsou přemísťováni
mezi členskými státy k neobchodním účelům, splňovali
podmínky stanovené předpisem Evropské unie o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48).
§ 4a odst. 2
§ 4a (2) Zvířata uvedená v odstavci 1 musí být
provázena dokladem, který obsahuje údaje umožňující
zjištění totožnosti zvířete a kontrolu jeho stavu (dále jen
„pas“)49), vydaným veterinárním lékařem schváleným
pro tuto činnost.
§ 4a odst. 3
§ 4a (3) Schválený veterinární lékař při vydání a
vyplnění pasu postupuje podle čl. 22 předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní
přesuny zvířat v zájmovém chovu48) …

§ 4a odst. 3

§ 4b odst. 2
písm. a)
§ 4b odst. 2
písm. b)

Odpovídající předpis EU
Celex č.

32013R0576

Ustanovení (čl.,
Obsah
odst., písm.,
bod. apod.)
Čl. 3 písm. b)
b)„zvířetem v zájmovém chovu“ zvíře některého z druhů
uvedených v příloze I, které po celou dobu neobchodního přesunu
provází svého majitele nebo oprávněnou osobu a ten za ně během
tohoto přesunu zůstává odpovědný;

32013R0576

Čl. 6 písm. d)

d) jsou provázena identifikačním dokladem řádně vyplněným
a vystaveným v souladu s článkem 22.

32013R0576

Čl. 22 odst. 1 a
2

1. Identifikační doklad uvedený v čl. 6 písm. d) vystavuje
schválený veterinární lékař poté, co: …
2. Schválený veterinární lékař po ověření, že zvíře v zájmovém
chovu je označeno v souladu s čl. 17 odst. 1, vyplní do příslušných
kolonek identifikačního dokladu údaje uvedené v čl. 21 odst. 1
písm. d), f), g) a h), a tím potvrdí splnění podmínek stanovených v
čl. 6 písm. b) a c) a tam, kde je to relevantní, v čl. 27 písm. b) bodě
ii).
3. Schválený veterinární lékař, který identifikační doklad vystavil,
uchovává záznamy týkající se údajů uvedených v čl. 21 odst. 1
písm. a) až c) a v čl. 21 odst. 3 minimálně po dobu, kterou stanoví
příslušný orgán a která nesmí být kratší než tři roky

§ 4a (3)…a je povinen uchovávat záznamy uvedené
32013R0576
v čl. 22 odst. 3 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48) po dobu nejméně 3 let,…

Čl. 22 odst. 3

§ 4b (2) Výrobce pasů je povinen
a) zajistit, aby pasy odpovídaly vzoru uvedenému
v prováděcím právním předpisu
§ 4b (2) Výrobce pasů je povinen
b) opatřit pasy číslem z řady přidělené Ústřední
veterinární správou v souladu s čl. 21 odst. 3 předpisu

32013R0576

Čl. 21 odst. 1

32013R0576

Čl. 21 odst. 1

1

1. Identifikační doklad podle čl. 6 písm. d) má formát pasu
odpovídajícího vzoru, který má být přijat podle odstavce 2
tohoto článku, a obsahuje kolonky pro vložení těchto údajů: …
3. Pas uvedený v odstavci 1 je opatřen číslem, které se skládá
z kódu ISO členského státu, kde byl pas vystaven, a jedinečného
alfanumerického kódu.

§ 4b odst. 3
písm. a)
§ 4b odst. 3
písm. b)

Bod 6
§ 31a odst. 2

§ 31a odst. 3

§ 31a odst. 4

Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
neobchodní přesuny zvířat
v zájmovém chovu48),
§ 4b (3) Distributor pasů je povinen
a) dodávat pasy pouze veterinárním lékařům
schváleným k vydávání pasů podle § 4a,
§ 4b (3) Distributor pasů je povinen
b) uchovávat záznamy o dodaných pasech podle čl. 23
odst. 2 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48), po dobu nejméně 3 let,
§ 31a (2) Zvířata v zájmovém chovu uvedená v odstavci
1, která jsou mladší dvanácti týdnů a nejsou očkována
proti vzteklině, nebo jsou ve věku mezi dvanácti a
šestnácti týdny, jsou očkována proti vzteklině, ale dosud
nesplňují požadavky na platnost uvedené v bodě 2 písm.
e) přílohy III předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48), mohou být přemístěna z ostatních členských
států nebo území a třetích zemí uvedených v části 1
přílohy II předpisu Evropské unie50) o vzorových
identifikačních dokladech pro neobchodní přesuny psů,
koček a fretek do České republiky, jsou-li splněny
podmínky stanovené v čl. 7 odst. 2 předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní
přesuny zvířat v zájmovém chovu48).
§ 31a (3) Ústřední veterinární správa může na žádost
chovatele v souladu s čl. 32 odst. 1 předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní
přesuny zvířat v zájmovém chovu48) povolit přemístění
zvířete v zájmovém chovu uvedeného v odstavci 1, které
nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 a stanovit
podmínky tohoto přemístění.
§ 31a (4) Kontrolu zvířat v zájmovém chovu uvedených
v odstavci 1 podle čl. 33 předpisu Evropské unie o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48) provádí formou
nediskriminujících namátkových kontrol krajská
veterinární správa. Je-li kontrolou zvířat zjištěno
porušení požadavku stanoveného předpisem Evropské

32013R0576

Čl. 23 odst. 1

32013R0576

Čl. 23 odst. 2

32013R0576

Čl.7 odst. 1 a 2

1. S výhradou odstavce 2 mohou členské státy odchylně od čl. 6
písm. b) povolit, aby na jejich území byla v rámci neobchodního
přesunu z jiného členského státu přemístěna zvířata v zájmovém
chovu druhů uvedených v části A přílohy I, která jsou:
a) buď mladší dvanácti týdnů a nebyla očkována proti vzteklině;
b) nebo ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny a byla očkována
proti vzteklině, ale ještě nesplňují požadavky na platnost uvedené v
bodě 2 písm. e) přílohy III.
2. Povolení uvedené v odstavci 1 lze udělit, pouze pokud:…

32013R0576

Čl. 32 odst. 1

Výjimka z podmínek stanovených v článcích 6, 9, 10 a 14
1. Odchylně od podmínek stanovených v článcích 6, 9, 10 a 14
mohou členské státy ve výjimečných situacích povolit, aby na
jejich území byla v rámci neobchodního přesunu přemístěna zvířata
v zájmovém chovu, která nesplňují podmínky stanovené v
uvedených článcích, za předpokladu, že:…

32013R0576

Čl. 33 odst. 1

1. Aniž je dotčen článek 16, a k ověření souladu s kapitolou II
provádějí členské státy nediskriminačním způsobem kontroly
dokladů a totožnosti u neobchodních přesunů zvířat v zájmovém
chovu z jiného členského státu nebo z určitého území či třetí země
uvedených na seznamu podle čl. 13 odst. 1 a tam, kde je to
relevantní, podle článku 15 na své území.

2

1. Příslušné orgány zajistí, aby tiskopisy identifikačních dokladů
byly distribuovány pouze schváleným veterinárním lékařům a aby u
jejich jména a kontaktních údajů byl uveden odkaz na číslo
stanovené v čl. 21 odst. 3.
2. Záznamy uvedené v odstavci 1 se uchovávají minimálně po
dobu, kterou stanoví příslušný orgán a která nesmí být kratší než tři
roky.

unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní
přesuny zvířat v zájmovém chovu48), rozhodne krajská
veterinární správa podle čl. 35 předpisu Evropské unie o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48).

Čl. 35 odst. 1

Bod 10
§ 38a odst. 6

(6) Celní úřady při kontrolách podle odstavce 5 vedou
32013R0576
záznamy o celkovém počtu provedených kontrol a o
případech nesplnění podmínek zjištěných těmito
kontrolami podle čl. 34 odst. 4 písm. b) a zaznamenávají
údaje podle čl. 34 odst. 4 písm. c) předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní
přesuny zvířat v zájmovém chovu48).

Čl. 34 odst. 4
písm. b) a c)

§ 38a odst. 7

(7) Zvířata v zájmovém chovu uvedená v části A přílohy 32013R0576
I předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48), která jsou mladší dvanácti
týdnů a nejsou očkována proti vzteklině, nebo jsou ve
věku mezi dvanácti
a šestnácti týdny, jsou očkována proti vzteklině, ale
dosud nesplňují požadavky na platnost uvedené v bodě 2
písm. e) přílohy III předpisu Evropské unie o
veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48), mohou být dovezena z třetí
země do České republiky, jsou-li splněny podmínky
stanovené v čl. 11 odst. 2 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny
zvířat v zájmovém chovu48).

Čl. 11 odst. 1 a
2

§ 38a odst. 8

(8) Ústřední veterinární správa může na žádost
32013R0576
chovatele v souladu s čl. 32 odst. 1 předpisu Evropské
unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní
přesuny zvířat v zájmovém chovu48) povolit dovoz
zvířete v zájmovém chovu uvedeného v části A přílohy I
předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro

Čl. 32 odst. 1

3

1. Pokud kontroly uvedené v článcích 33 a 34 odhalí, že zvíře v
zájmovém chovu nesplňuje podmínky stanovené v kapitolách II
nebo III, rozhodne příslušný orgán po konzultaci s úředním
veterinárním lékařem a v případě potřeby také s majitelem nebo
oprávněnou osobou, že:
4. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán, který pověřily
prováděním kontrol uvedených v odstavci 1:
b) vedl záznamy o celkovém počtu provedených kontrol a o
případech nesplnění podmínek zjištěných během těchto kontrol a
c) zaznamenával provedené kontroly do příslušné kolonky
identifikačního dokladu, pokud je takový záznam nezbytný
pro účely neobchodního přesunu do jiných členských států,
jak je stanoveno v čl. 24 odst. 1.
1. S výhradou odstavce 2 mohou členské státy odchylně od čl. 10
odst. 1 písm. b) povolit, aby na jejich území byla v rámci
neobchodního přesunu přemístěna z území nebo třetích zemí
uvedených na seznamu podle čl. 13 odst. 1 nebo 2 zvířata v
zájmovém chovu druhů uvedených v části A přílohy I, která jsou:
a) buď mladší dvanácti týdnů a nebyla očkována proti vzteklině;
b) nebo ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny a byla očkována
proti vzteklině, ale ještě nesplňují požadavky na platnost uvedené v
bodě 2 písm. e) přílohy III.
2. Povolení uvedené v odstavci 1 lze udělit, pouze pokud
a) buď majitel, nebo oprávněná osoba předloží podepsané
prohlášení, že daná zvířata v zájmovém chovu nepřišla od narození
až do okamžiku neobchodního přesunu do styku s volně žijícími
zvířaty druhů vnímavých ke vzteklině;
b) nebo jsou daná zvířata v zájmovém chovu přemisťována
společně se svou matkou, na které jsou dosud závislá, a z
identifikačního dokladu provázejícího jejich matku vyplývá,
že před jejich narozením byla očkována proti vzteklině
v souladu s požadavky na platnost stanovenými v příloze III.
1. Odchylně od podmínek stanovených v článcích 6, 9, 10
a 14 mohou členské státy ve výjimečných situacích povolit, aby
na jejich území byla v rámci neobchodního přesunu přemístěna
zvířata v zájmovém chovu, která nesplňují podmínky stanovené
v uvedených článcích, za předpokladu, že:…

neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48), které
nesplňuje podmínky stanovené v čl. 10 předpisu
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48) a
stanovit podmínky tohoto dovozu.
Bod 11
§ 45 odst. 2
písm. b)

§ 45 (2) Veterinární lékaři Ministerstva obrany a
Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízených
organizačních složek státu, kteří byli pověřeni touto
činností,
b) provádějí kontroly psů používaných těmito
ministerstvy k plnění jejich úkolů při vstupu těchto psů
ze třetích zemí v místech vstupu určených
Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra.

32013R0576

Čl. 10 odst. 3
písm. b)

Bod 12
§ 48 odst. 1
písm. r)

§ 48 (1) Ústřední veterinární správa

32013R0576

Čl. 21 odst. 3

Bod 17
§ 72 odst. 2
písm. c)

§ 72 (2) Podnikající fyzická osoba se dopustí správního 32013R0576
deliktu tím, že
c) jako výrobce pasů nebo distributor pasů nesplní nebo
poruší povinnost stanovenou v § 4b odst. 2 nebo 3.

r) přiděluje výrobcům pasů řady čísel v souladu s čl. 21
odst. 3 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48)

Číslo předpisu EU (kód celex)
32013R0576

Čl. 42

3. Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy povolit, aby
registrovaní vojenští nebo hledací a záchranářští psi byli přemístěni
přes jiné místo, než je místo vstupu, pokud:
a) majitel nebo oprávněná osoba předem požádali o povolení
a členský stát je udělil a
b) tito psi jsou v souladu s čl. 34 odst. 2 podrobeni kontrole splnění
podmínek na místě k tomu určeném příslušným orgánem a v
souladu s podmínkami stanovenými v povolení uvedeném v
písmenu a) tohoto odstavce.
3. Pas uvedený v odstavci 1 je opatřen číslem, které se skládá
z kódu ISO členského státu, kde byl pas vystaven, a jedinečného
alfanumerického kódu.

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou
veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování.
Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Název předpisu EU
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
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