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Ustanovení

(1) Osobami odborně způsobilými k 32013L0055
výkonu odborné veterinární činnosti jsou
veterinární lékaři, za něž se považují
absolventi vysoké školy, kteří
a)

b)

dosáhli požadovaného vzdělání během
nejméně
pětiletého
denního
teoretického a praktického studia v
magisterském studijním programu v
oblasti veterinárního lékařství a
hygieny30),
zahrnujícím
studijní
předměty
vymezené
prováděcím
právním předpisem, přičemž délka
studia může být dodatečně vyjádřena
rovněž odpovídajícím počtem kreditů
ECTS31) stanoveném vysokou školou
pro magisterský studijní program v
oblasti veterinárního lékařství a
hygieny30),
zahrnující
studijní
předměty
vymezené
prováděcím
právním předpisem, a
získali znalosti a dovednosti stanové v
prováděcím právním předpisu, na
nichž je založena odborná činnost
veterinárních lékařů.

a)

1

Článek 38
1. Délka odborné přípravy v oboru veterinárního lékařství
celkem zahrnuje nejméně pět let řádné denní teoretické a
praktické výuky předmětů, které jsou vyjmenovány v
příloze V bodě 5.4.1, na vysoké škole, ve vyšším
vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní
nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž tato výuka
může být dodatečně vyjádřena rovněž odpovídajícími
kredity ECTS.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci v souladu s článkem 57c, pokud jde o úpravy
seznamu stanoveného v příloze V bodě 5.4.1 za účelem
jeho přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku.
Změny uvedené v druhém pododstavci nesmí mít za
důsledek změnu stávajících základních legislativních
zásad členských států týkajících se struktury povolání,
pokud jde o odbornou přípravu a podmínky pro přístup
fyzických osob. Tyto změny musí respektovat
odpovědnost členských států za organizaci svých
vzdělávacích systémů dle čl. 165 odst. 1 Smlouvy o
fungování EU.
3. Odborná příprava veterinárního lékaře zaručí, že
dotyčný příslušník povolání získal tyto znalosti a
dovednosti:
a) přiměřené znalosti z věd, o které se opírá činnost
veterinárního lékaře, a znalosti právních předpisů Unie
vztahujících se na tyto činnosti;
b) přiměřené znalosti o anatomii, fyziologii, chování a
fyziologických potřebách zvířat, jakož i o obecné
schopnosti a dovednosti pro jejich chov, krmení, dobré
životní podmínky, reprodukci a hygieně;
c) přiměřené klinické, epidemiologické a analytické
dovednosti a schopnosti pro prevenci, diagnostiku a
nemocí zvířat jednotlivě i skupinově, včetně anestezie,
aseptické chirurgie a bezbolestné smrti, včetně zvláštních
znalostí o nemocích přenosných na člověka;
d) přiměřené znalosti, dovednosti a schopnosti pro
preventivní medicínu, včetně schopností v oblasti
vyšetřování a certifikace;
e) přiměřené znalosti o hygieně a technologii získávání,
výroby a uvádění do oběhu živočišných krmiv nebo
potravin živočišného původu určených k lidské spotřebě,
včetně dovedností a schopností potřebných pro pochopení
a vysvětlení osvědčených postupů v tomto ohledu;
f) znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné pro
odpovědné a rozumné používání veterinárních léčiv k
léčbě zvířat a zajištění bezpečnosti potravinového řetězce

a ochrany životního prostředí.
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