
II. 
Návrh 

 
VYHLÁŠKA 

ze dne ………………………., 
 

kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,  
o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých 

odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů  
 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona  
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., 
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona  
č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., 
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. …/2017 Sb. k provedení § 42 
odst. 10, § 59 odst. 6, § 64b a § 64c odst. 4 písm. b) veterinárního zákona: 
 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě 
a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, 
ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb., vyhlášky č. 313/2014 Sb. a vyhlášky č. 164/2016 Sb., se 
mění takto:  

 
1. V § 1 písm. h) se za slovo „odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána,“. 

 
2. V § 1 písm. p) se na konci textu slovo „a“ zrušuje.  

 

3. V § 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje slovem „, a“ a doplňují se písmena r) až v), 
která znějí: 

„r) odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich seznam 
a podrobnosti jejich provádění chovatelem hospodářských zvířat,  

s) podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů spočívajících v injekční aplikaci léčiv  
u hospodářských zvířat chovateli hospodářských zvířat, 

t) další odborné úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich seznam 
a podrobnosti jejich provádění k tomu oprávněnými chovateli hospodářských zvířat, 

u) obsah, rozsah a organizace specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění 
dalších odborných veterinárních úkonů, způsob a organizace ověřování získaných 
znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou 
odbornou průpravu absolvovaly, 

v) obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev 
s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev.“. 

 
4. V § 20 se odstavec 4 zrušuje. 

 
5. Nadpis nad § 27 zní: 

 
„Odborné kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení 

s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování 
kadáverů zvířat v zájmovém chovu 

 
(K § 42 odst. 10 zákona)“. 

 
6. V § 27 větě první se za slova „pro odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána,“. 



 
7. Za § 39 se vkládají nové § 39a až 39i, které včetně nadpisů znějí: 

 
„§ 39a 

 
Odborné veterinární úkony chovatele hospodářských zvířat  

 
(K § 64b odst. 1 zákona) 

 
(1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn provádět  

a) poslechové vyšetření a vyšetření pohmatem, 
b) měření tělesné teploty, 
c) vyšetření porodních cest intravaginálně v době porodu s normálním průběhem, 
d) vedení porodu hospodářských zvířat s normálním průběhem, 
e) neinvazivní odběr vzorků pro účely laboratorního vyšetření, zejména mléka, moči při 

spontánním močení, trusu při kálení, 
f) nálev sondou do bachoru podle pokynů ošetřujícího veterinárního lékaře a  
g) neinvazivní veterinární úkony, které je možné provádět bez znecitlivění, pokud je cílem 

předcházení poškození zdraví, udržení a zlepšení zdravotního stavu hospodářských 
zvířat. 
   

(2) Odborné veterinární úkony chovatel hospodářských zvířat provádí za dodržení 
zásad a postupů zajišťujících prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásad 
biologické bezpečnosti a dodržení bezpečnosti práce.  
 

§ 39b 
 

Podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů spočívajících v injekční aplikaci 
léčiv u hospodářských zvířat chovateli hospodářských zvířat  

 
(K § 64b odst. 2 zákona) 

 
Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn k injekční aplikaci léčiv, pokud byl poučen 

ošetřujícím veterinárním lékařem o diagnóze, způsobu podání, indikaci, dávkování, době 
podání léčiv, kontraindikaci, negativních účincích, ochranné lhůtě a cílovém druhu zvířat  
a pokud při injekční aplikaci léčiv dodrží zásady a postupy zajišťující prevenci před 
znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásady bezpečného a účinného podání léčivého 
přípravku, ochrany zvířat a chovů před nákazami, nemocemi přenosnými ze zvířat na 
člověka, jinými onemocněními a zásady bezpečnosti práce.  
 
 

Další odborné veterinární úkony chovatele hospodářských zvířat, k nimž je třeba 
získání osvědčení o odborné způsobilosti a obsah, rozsah a organizace 

specializované odborné průpravy se zaměřením na jejich provádění, způsob  
a organizace ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu 

osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly 
 

(K § 64b odst. 3 a 4 zákona) 
 

§ 39c 
 

(1) Chovatel hospodářských zvířat, který získal osvědčení o odborné způsobilosti, je 
oprávněn provádět  
a) kastraci samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz nebo 

králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,  



b) krácení ocasu u selat mladších 7 dnů a jehňat mladších 8 dnů, 
c) odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů provedenou 

chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací přístrojem, který vyvíjí potřebné teplo po 
dobu nejméně 10 sekund,  

d) ošetření a úpravu zdravých kopyt, paznehtů a spárků zvířat,  
e) odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, 

nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, odstraňování drápů a 
zkrácení horní části zobáku u pižmových kachen do 21 dní věku,  

f) kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší 10 dnů, která je určena k produkci 
konzumních vajec, 

g) úpravu zubů savých selat.  
 

(2) Odborné veterinární úkony podle odstavce 1 chovatel hospodářských zvířat 
provádí při dodržení zásad správného používání chirurgických nástrojů, ochrany zvířat  
a chovů před nákazami, nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, jinými onemocněními  
a dodržení bezpečnosti práce.  
 

§ 39d 
 

(1) Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění dalších 
odborných veterinárních úkonů organizuje organizátor v rozsahu 10 hodin teoretické výuky. 

 
(2) Obsahem školení jsou  

a) výuka provádění odborných veterinárních úkonů stanovených v § 39c odst. 1,  
b) přehled a zásady správného používání pomůcek a vybavení nezbytných pro tyto činnosti,  
c) zásady a postupy zajišťující prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, 

zásady biologické bezpečnosti, znalosti zdravotních rizik a bezpečnosti práce při 
provádění těchto činností, a 

d) právní předpisy, které se vztahují k činnostem uvedeným v písmenech a) až c). 
 

§ 39e 
 

(1) Na závěr specializované odborné průpravy podle § 39d se její účastníci podrobí 
zkoušce před zkušební komisí, která je tříčlenná. Předsedu a další členy zkušební komise 
jmenuje a odvolává organizátor ze zástupců Ministerstva zemědělství, Státní veterinární 
správy, Komory veterinárních lékařů České republiky a organizátora. Organizátor určuje 
termín a místo konání zkoušky. Zkouška probíhá formou písemného testu. 

 
(2) Písemný test je sestavován náhodným výběrem 30 zkušebních otázek 

vypracovaných organizátorem z oblasti specializované odborné průpravy podle § 39d. Ke 
každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž více odpovědí může být správných. 
Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Na vypracování písemného testu se 
stanoví doba 45 minut. Pro úspěšné složení písemného testu je třeba dosažení nejméně  
75 % správných odpovědí. 

 
 (3) O výsledku zkoušky podle odstavce 1 vyhotoví předseda zkušební komise 

protokol, ve kterém uvede jméno a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání 
zkoušky, identifikační údaje účastníků specializované odborné průpravy a výsledky jejich 
hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován  
a uchováván organizátorem po dobu nejméně 5 let. 

 
(4) Na základě složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník specializované 

odborné průpravy osvědčení o způsobilosti k provádění dalších odborných veterinárních 
úkonů stanovených v § 39c. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce. 

 



(5) Účastník specializované odborné průpravy podle § 39d, který zkoušku nesložil, 
může písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících 
následujících po dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil. 

 
(6) Účastník specializované odborné průpravy podle § 39d, který zkoušku nesložil  

a nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že 
tuto zkoušku nesložil, není oprávněn provádět další odborné veterinární úkony stanovené  
v § 39c a před další zkouškou absolvuje znovu specializovanou odbornou průpravu podle  
§ 39d. 

 
§ 39f 

 
(1) Organizátor vede seznam účastníků specializované odborné průpravy podle § 39d 

v elektronické podobě. 
 
(2) Seznam účastníků tvoří údaje o 

a) jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka specializované odborné průpravy, datu  
a místu narození a adrese bydliště účastníka specializované odborné průpravy a 

b) datu a výsledku zkoušky podle § 39e. 
 

(3) Zápis do seznamu účastníků provede organizátor bez zbytečného odkladu po 
vyhodnocení zkoušky zkušební komisí podle § 39e, nejpozději však do 5 dnů ode dne 
vyhodnocení zkoušky zkušební komisí. 

 
(4) Systém vedení seznamu účastníků zabezpečuje uchování všech údajů uvedených 

v odstavci 2. Organizátor při vedení seznamu účastníků zajistí pravidelné zálohování dat, ze 
kterých je možné údaje vedené v seznamu účastníků rekonstruovat. Zálohování dat se 
provádí bez zbytečného odkladu po zápisu údajů uvedených v odstavci 2 do seznamu 
účastníků. 
 

Obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku 
včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů 

včelstev 
 

(K § 64c odst. 4 zákona) 
 

§ 39g 
 

(1) Specializované školení se zaměřením na prohlídku včelstev a rozebrání včelího 
díla organizuje organizátor v rozsahu 8 hodin teoretické výuky a 8 hodin praktického cvičení. 

 
(2) Obsahem školení jsou 

a) teoretická výuka zaměřená na získání znalostí v oblasti 
1. nebezpečných nákaz včel a jejích klinických projevů ve včelstvech, 
2. současného výskytu nákaz včel,  
3. informačních zdrojů k aktuální nákazové situaci, 
3. nákaz včel, 
4. zoohygieny chovu včel a správné praxe v chovu včel, 
5. právní problematiky související s výskytem nákaz včel a 

b) praktická výuka zaměřená na získání dovedností při prohlídce včelstev na stanovišti, při 
rozebrání včelího díla a při posouzení klinického stavu dospělých včel a včelího plodu,  
a dovedností při odběrech vzorků, při jejich označování, uchovávání a odesílání do 
laboratoře k požadovanému vyšetření. 

 
 



§ 39h 
 

(1) Na závěr specializovaného školení podle § 39g se její účastníci podrobí zkoušce 
před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná. Předsedu, kterým je zástupce Státní 
veterinární správy, a další členy zkušební komise jmenuje a odvolává organizátor ze 
zástupců Státní veterinární správy a organizátora. Organizátor určuje termín a místo konání 
zkoušky. Zkouška probíhá formou písemného testu a praktické části. 

 
(2) Písemný test je sestavován náhodným výběrem 30 zkušebních otázek 

vypracovaných organizátorem z oblasti specializovaného školení podle § 39g. Ke každé 
otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž více odpovědí může být správných. Každá 
správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Na vypracování písemného testu se stanoví doba 
30 minut. Pro úspěšné složení písemného testu je třeba dosažení nejméně 80 % správných 
odpovědí. Nedosáhl-li účastník potřebného hodnocení pro úspěšné složení písemného testu, 
praktickou část zkoušky již nevykonává. 

 
(3) Obsahem praktické části je rozebrání včelstva s posouzením stavu včelího díla  

a odběr vzorku k laboratornímu vyšetření. Pro úspěšné složení praktické části je třeba 
bezchybné provedení rozebrání včelstva a posouzení klinického stavu včelího díla při 
splnění všech podmínek a zásad práce s infekčním materiálem. 

 
(4) Výsledek zkoušky hodnotí zkušební komise stupni: zkouška složena, zkouška 

nesložena. Zkouška je složena, pokud účastník složil úspěšně písemný test a vyhověl při 
praktické části. O výsledku zkoušky podle odstavce 1 vyhotoví předseda zkušební komise 
protokol, ve kterém uvede jméno a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání 
zkoušky, identifikační údaje účastníků specializované odborné průpravy a výsledky jejich 
hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován  
a uchováván organizátorem po dobu nejméně 5 let. 

 
(5) Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník 

specializovaného školení osvědčení o způsobilosti k prohlídkám včelstev s rozebráním 
včelího díla. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.  

 
(6) Účastník specializovaného školení podle § 39g, který zkoušku nesložil, může 

písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících následujících po 
dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil. 

 
(7) Účastník specializovaného školení podle § 39g, který zkoušku nesložil  

a nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že 
tuto zkoušku nesložil, absolvuje před další zkouškou znovu specializované školení. 

 
§ 39i 

 
(1) Organizátor vede seznam účastníků specializovaného školení v elektronické 

podobě. 
 

(2) Seznam účastníků tvoří údaje o 
a) jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka specializovaného školení, datu a místu 

narození a adrese bydliště účastníka specializovaného školení a 
b) datu a výsledku zkoušky podle § 39h. 

 
(3) Zápis do seznamu účastníků provede organizátor bez zbytečného odkladu po 

vyhodnocení zkoušky zkušební komisí podle § 39h, nejpozději však do 5 dnů ode dne 
vyhodnocení zkoušky zkušební komisí a aktualizovaný seznam osob, které jsou držiteli 
osvědčení podle odst. 5, poskytne neprodleně Státní veterinární správě. 



(4) Systém vedení seznamu účastníků zabezpečuje uchování všech údajů 
uvedených v odstavci 2. Organizátor při vedení seznamu účastníků zajistí pravidelné 
zálohování dat, ze kterých je možné údaje vedené v seznamu účastníků rekonstruovat. 
Zálohování dat se provádí bez zbytečného odkladu po zápisu údajů uvedených v odstavci 2 
do seznamu účastníků.“. 
 
8. Za přílohu č. 10 se doplňují přílohy č. 11 a 12, které znějí: 

 
„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 342/2012 Sb. 

 

Vzor osvědčení o způsobilosti k provádění dalších odborných veterinárních úkonů 

chovatelem hospodářských zvířat 

 

Číslo katalogu:                                                  Evidenční číslo: 

 

 

OSVĚDČENÍ 

o způsobilosti k provádění dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem 

hospodářských zvířat 

 

Osvědčujeme, že pan(í): 

 

Jméno, popřípadě jména, příjmení 

 

datum a místo narození: 

 

Den, měsíc, rok, místo 

 

absolvoval(a) specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění 

dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat podle ustanovení  

§ 64b odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a složil(a) závěrečnou zkoušku. 

 

 

V .......... dne 

 

L. S. 

 

 

........................ 

předseda zkušební komise 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 12 k vyhlášce č. 342/2012 Sb. 

 

Vzor osvědčení prohlížitele včelstev 

 

Číslo katalogu:                                                  Evidenční číslo: 

 

 

OSVĚDČENÍ 

p r o h l í ž i t e l e   v č e l s t e v 

 

Osvědčujeme, že pan(í): 

 

Jméno, popřípadě jména, příjmení 

 

datum a místo narození: 

 

Den, měsíc, rok, místo 

 

absolvoval(a) specializované školení se zaměřením na prohlídku včelstev  

s rozebráním včelího díla podle ustanovení § 64c zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

a složil(a) závěrečnou zkoušku. 

 

 

V .......... dne 

 

L. S. 

 

 

........................ 

předseda zkušební komise“. 

 

 

 

 

Čl. II 

 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ………………….. 2017. 

 



V.  
PL ATNÉ ZNĚNÍ  

vybraných ustanovení vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,  
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu 
některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů, 
s  v y z n a č e n í m  n a v r h o v a n ý c h  z m ě n :  

 
 

*** 
§ 1  

 
Předmět úpravy  

 
 Touto vyhláškou se stanoví  
a) veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou zvířata chována, na jejich ošetřování a 

ochranu před nákazami a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka a na jejich uvádění 
na trh,  

b) podmínky vydávání veterinárního osvědčení a zdravotního potvrzení k přemístění zvířete 
a jejich obsahové náležitosti,  

c) veterinární požadavky na umístění a držení zvířat v izolaci, včetně stanovení odborných 
veterinárních úkonů, které se provádějí v souvislosti s umístěním a držením zvířat v 
izolaci,  

d) způsob a postupy čištění a dezinfekce dopravních prostředků použitých k přepravě zvířat, 
požadavky na prostory určené k čištění a dezinfekci těchto dopravních prostředků, jakož i 
další požadavky na předcházení nákazám a jejich šíření při přepravě zvířat,  

e) uspořádání, materiální a personální vybavení shromažďovacího střediska, veterinární 
požadavky na zvířata přijímaná do shromažďovacího střediska, náležitosti žádosti o 
schválení shromažďovacího střediska a údaje zaznamenávané provozovatelem 
shromažďovacího střediska,  

f) veterinární požadavky, kterým musí odpovídat budovy, popřípadě jiná zařízení používané 
obchodníkem k držení nakoupených zvířat, náležitosti žádosti o schválení obchodníka, 
způsob ověřování základních znalostí uvedených v § 9b odst. 1 písm. d) zákona,  

g) podrobnosti pro zařazování stád, hospodářství a osob za ně odpovědných do sítě 
sledování, podrobnosti schvalování veterinárních lékařů pro hospodářství,  

h) organizace, obsah a podmínky odborných kurzů pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a 
opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a 
neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, jakož i organizaci a obsah 
závěrečné zkoušky,  

i) náležitosti žádosti o vydání povolení podle § 50 odst. 1 zákona a žádosti o vydání povolení 
podle § 51 odst. 1 zákona,  

j) vzor služebního průkazu veterinárního inspektora, úředního veterinárního asistenta a 
inspektora státního dozoru nad prováděním klasifikace těl jatečných zvířat,  

k) studijní předměty, které musí být zahrnuty v magisterském studijním programu v oblasti 
veterinárního lékařství a hygieny, znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem k 
získání diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o požadovaném vzdělání ve 
veterinárním lékařství a hygieně, diplomy, vysvědčení a jiné doklady o požadovaném 
vzdělání, uvedené v § 59 odst. 2 písm. a) zákona, formy, obsah a organizaci atestačního 
studia úředních veterinárních lékařů, způsob a organizaci ověřování znalostí a vydávání 
osvědčení,  

l) náležitosti žádosti o registraci podle § 64 odst. 1 zákona, podrobnosti výkonu odborných 
veterinárních úkonů soukromými veterinárními techniky,  

m) podrobnější postup při uplatňování náhrady podle § 67 zákona a náležitosti žádosti o její 
poskytnutí,  

n) obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na vyšetřování těl 
ulovené volně žijící zvěře, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, vydávání 
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osvědčení a vedení seznamu proškolených osob,  
o) limity poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti 

drůbeže, při jejichž překročení jsou chovatelé, kteří jako podnikatelé chovají drůbež pro 
účely podnikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské veterinární správě,  

p) obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy se zaměřením na 
vyšetřování zvěřiny na přítomnost svalovce (trichinel), způsob a organizaci ověřování 
získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto 
specializovanou odbornou průpravu absolvovaly, a  

q) obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy se zaměřením na 
označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona výžehem nebo injekční 
aplikací elektronického identifikátoru, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, 
vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou 
průpravu absolvovaly., a  

 r) odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich 
seznam a podrobnosti jejich provádění chovatelem hospodářských zvířat,  

s) podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů spočívajících v injekční 
aplikaci léčiv u hospodářských zvířat chovateli hospodářských zvířat, 

t) další odborné úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich seznam 
a podrobnosti jejich provádění k tomu oprávněnými chovateli hospodářských 
zvířat, 

u) obsah, rozsah a organizace specializované odborné průpravy se zaměřením na 
provádění dalších odborných veterinárních úkonů, způsob a organizace ověřování 
získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto 
specializovanou odbornou průpravu absolvovaly, 

v) obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku 
včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu 
prohlížitelů včelstev. 

 
*** 

§ 20  
 
 (1) Základní část atestačního studia je společná pro všechny účastníky tohoto studia 
a je organizována formou týdenních soustředění ke 3 odborným blokům: veřejné 
veterinářství a ekologie, veterinární hygiena a laboratorní diagnostika ve veterinární hygieně, 
epizootologie a laboratorní diagnostika v epizootologii.  
  (2) Specializační část atestačního studia se uskutečňuje ve 4 specializovaných 
oborech: veterinární hygiena, epizootologie, pohoda zvířat a laboratorní diagnostika. 
Zahrnuje výuku v rozsahu týdenního soustředění a vypracování atestační práce. Atestační 
práce má charakter odborné kvalifikační práce, kterou účastník specializační části 
atestačního studia prokazuje svou odbornou úroveň ve zvoleném oboru.  
  (3) Na závěr každé části atestačního studia se jeho účastníci podrobí závěrečné 
atestační zkoušce (dále jen „atestační zkouška“) před zkušební komisí. Předseda a další 
členové zkušební komise jsou jmenováni ústředním ředitelem Státní veterinární správy (dále 
jen „ústřední ředitel“) z odborníků Státní veterinární správy a Veterinární a farmaceutické 
univerzity v Brně. Předseda zkušební komise organizuje její práci a průběh atestační 
zkoušky a dbá na její úroveň. Součástí atestační zkoušky k získání atestace II. stupně je 
obhajoba atestační práce.  
 (4) Ústřední ředitel může vypracování atestační práce a její obhajobu prominout 
účastníkovi specializační části atestačního studia, který prokáže, že absolvoval studium v 
doktorském studijním programu nebo obdobné studium a že mu byl udělen akademický titul 
„doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem) anebo titul obdobný.  
 

*** 
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Odborné kurzy pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi včetně 

péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v 
zájmovém chovu  

 
(K § 42 odst. 6 zákona)  

 
Odborné kurzy pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení 

s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování 
kadáverů zvířat v zájmovém chovu 

 
(K § 42 odst. 10 zákona) 

 
§ 27  

 
 Odborný kurz pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných zvířat a zacházení 
s nimi včetně péče o ně v útulcích pro zvířata se organizuje v rozsahu 30 hodin teoretické 
výuky a 5 hodin praktického cvičení. Účastník odborného kurzu získá základní znalosti 
anatomie a fyziologie psů a koček, etologie zvířat, onemocnění psů a koček, zejména se 
zřetelem na onemocnění přenosná ze zvířat na člověka, znalosti techniky odchytu psů  
a koček, používaných metod a pomůcek, zdravotních rizik a bezpečnosti práce při odchytu 
psů a koček, regulace populace psů a koček, zásad zřizování, provozu a kontrol útulků pro 
odchycená a opuštěná zvířata, jakož i právních předpisů, které se vztahují k odchytu 
toulavých zvířat a zacházení s nimi. 
 

*** 
§ 39a 

 
Odborné veterinární úkony chovatele hospodářských zvířat  

 
(K § 64b odst. 1 zákona) 

 
(1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn provádět  

a) poslechové vyšetření a vyšetření pohmatem, 
b) měření tělesné teploty, 
c) vyšetření porodních cest intravaginálně v době porodu s normálním průběhem, 
d) vedení porodu hospodářských zvířat s normálním průběhem, 
e) neinvazivní odběr vzorků pro účely laboratorního vyšetření, zejména mléka, moči 

při spontánním močení, trusu při kálení, 
f) nálev sondou do bachoru podle pokynů ošetřujícího veterinárního lékaře a  
g) neinvazivní veterinární úkony, které je možné provádět bez znecitlivění, pokud je 

cílem předcházení poškození zdraví, udržení a zlepšení zdravotního stavu 
hospodářských zvířat. 

(2) Odborné veterinární úkony chovatel hospodářských zvířat provádí za 
dodržení zásad a postupů zajišťujících prevenci před znečištěním a přenosem 
mikroorganismů, zásad biologické bezpečnosti a dodržení bezpečnosti práce.  
 

§ 39b 
 

Podrobnosti výkonu odborných veterinárních úkonů spočívajících v injekční aplikaci 
léčiv u hospodářských zvířat chovateli hospodářských zvířat  

 
(K § 64b odst. 2 zákona) 

 
Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn k injekční aplikaci léčiv, pokud byl 

aspi://module='ASPI'&link='166/1999%20Sb.%252342'&ucin-k-dni='30.12.9999'


4 
 

poučen ošetřujícím veterinárním lékařem o diagnóze, způsobu podání, indikaci, 
dávkování, době podání léčiv, kontraindikaci, negativních účincích, ochranné lhůtě a 
cílovém druhu zvířat a pokud při injekční aplikaci léčiv dodrží zásady a postupy 
zajišťující prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásady 
bezpečného a účinného podání léčivého přípravku, ochrany zvířat a chovů před 
nákazami, nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, jinými onemocněními a zásady 
bezpečnosti práce.  
 

Další odborné veterinární úkony chovatele hospodářských zvířat, k nimž je třeba 
získání osvědčení o odborné způsobilosti a obsah, rozsah a organizace 

specializované odborné průpravy se zaměřením na jejich provádění, způsob  
a organizace ověřování získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu 

osob, které tuto specializovanou odbornou průpravu absolvovaly 
 

(K § 64b odst. 3 a 4 zákona) 
 

§ 39c 
 

(1) Chovatel hospodářských zvířat, který získal osvědčení o odborné 
způsobilosti, je oprávněn provádět  
a) kastraci samců mladších 7 dnů u prasat a mladších 8 týdnů u skotu, ovcí, koz 

nebo králíků, kteří netrpí anatomickou vadou pohlavních orgánů,  
b) krácení ocasu u selat mladších 7 dnů a jehňat mladších 8 dnů, 
c) odrohování nebo tlumení růstu rohů u telat a kůzlat ve věku do 4 týdnů 

provedenou chemickou kauterizací, tepelnou kauterizací přístrojem, který vyvíjí 
potřebné teplo po dobu nejméně 10 sekund,  

d) ošetření a úpravu zdravých kopyt, paznehtů a spárků zvířat,  
e) odstraňování ostruh, hřebenů, posledních článků křídel, krácení zobáků, drápů, 

nastřihování meziprstních blan během prvního dne života drůbeže, odstraňování 
drápů a zkrácení horní části zobáku u pižmových kachen do 21 dní věku,  

f) kauterizaci zobáků hrabavé drůbeže mladší 10 dnů, která je určena k produkci 
konzumních vajec, 

g) úpravu zubů savých selat.  
(2) Odborné veterinární úkony podle odstavce 1 chovatel hospodářských zvířat 

provádí při dodržení zásad správného používání chirurgických nástrojů, ochrany 
zvířat a chovů před nákazami, nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, jinými 
onemocněními a dodržení bezpečnosti práce.  
 

§ 39d 
 

(1) Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění dalších 
odborných veterinárních úkonů organizuje organizátor v rozsahu 10 hodin teoretické 
výuky. 

(2) Obsahem školení jsou  
a) výuka provádění odborných veterinárních úkonů stanovených v § 39c odst. 1,  
b) přehled a zásady správného používání pomůcek a vybavení nezbytných pro tyto 

činnosti,  
c) zásady a postupy zajišťující prevenci před znečištěním a přenosem 

mikroorganismů, zásady biologické bezpečnosti, znalosti zdravotních rizik a 
bezpečnosti práce při provádění těchto činností, a 

d) právní předpisy, které se vztahují k činnostem uvedeným v písmenech a) až c). 
 

§ 39e 
 

(1) Na závěr specializované odborné průpravy podle § 39d se její účastníci 
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podrobí zkoušce před zkušební komisí, která je tříčlenná. Předsedu a další členy 
zkušební komise jmenuje a odvolává organizátor ze zástupců Ministerstva 
zemědělství, Státní veterinární správy, Komory veterinárních lékařů České republiky a 
organizátora. Organizátor určuje termín a místo konání zkoušky. Zkouška probíhá 
formou písemného testu. 

(2) Písemný test je sestavován náhodným výběrem 30 zkušebních otázek 
vypracovaných organizátorem z oblasti specializované odborné průpravy podle § 39d. 
Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž více odpovědí může být 
správných. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Na vypracování 
písemného testu se stanoví doba 45 minut. Pro úspěšné složení písemného testu je 
třeba dosažení nejméně 75 % správných odpovědí. 

(3) O výsledku zkoušky podle odstavce 1 vyhotoví předseda zkušební komise 
protokol, ve kterém uvede jméno a příjmení členů zkušební komise, datum a místo 
konání zkoušky, identifikační údaje účastníků specializované odborné průpravy a 
výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. 
Protokol je evidován a uchováván organizátorem po dobu nejméně 5 let. 

(4) Na základě složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník specializované 
odborné průpravy osvědčení o způsobilosti k provádění dalších odborných 
veterinárních úkonů stanovených v § 39c. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 11  
k této vyhlášce. 

(5) Účastník specializované odborné průpravy podle § 39d, který zkoušku 
nesložil, může písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 
měsících následujících po dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil. 

(6) Účastník specializované odborné průpravy podle § 39d, který zkoušku 
nesložil a nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo 
oznámeno, že tuto zkoušku nesložil, není oprávněn provádět další odborné veterinární 
úkony stanovené v § 39c a před další zkouškou absolvuje znovu specializovanou 
odbornou průpravu podle § 39d. 

 
§ 39f 

 
(1) Organizátor vede seznam účastníků specializované odborné průpravy podle 

§ 39d v elektronické podobě. 
(2) Seznam účastníků tvoří údaje o 

a) jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka specializované odborné průpravy, 
datu a místu narození a adrese bydliště účastníka specializované odborné 
průpravy a 

b) datu a výsledku zkoušky podle § 39e. 
(3) Zápis do seznamu účastníků provede organizátor bez zbytečného odkladu po 

vyhodnocení zkoušky zkušební komisí podle § 39e, nejpozději však do 5 dnů ode dne 
vyhodnocení zkoušky zkušební komisí. 

(4) Systém vedení seznamu účastníků zabezpečuje uchování všech údajů 
uvedených v odstavci 2. Organizátor při vedení seznamu účastníků zajistí pravidelné 
zálohování dat, ze kterých je možné údaje vedené v seznamu účastníků rekonstruovat. 
Zálohování dat se provádí bez zbytečného odkladu po zápisu údajů uvedených  
v odstavci 2 do seznamu účastníků. 
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Obsah, rozsah a organizace specializovaného školení se zaměřením na prohlídku 
včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů 

včelstev 
 

(K § 64c odst. 4 zákona) 
 

§ 39g 
 

(1) Specializované školení se zaměřením na prohlídku včelstev a rozebrání 
včelího díla organizuje organizátor v rozsahu 8 hodin teoretické výuky a 8 hodin 
praktického cvičení. 

(2) Obsahem školení jsou 
a) teoretická výuka zaměřená na získání znalostí v oblasti 

1. nebezpečných nákaz včel a jejích klinických projevů ve včelstvech, 
2. současného výskytu nákaz včel,  
3. informačních zdrojů k aktuální nákazové situaci, 
3. nákaz včel, 
4. zoohygieny chovu včel a správné praxe v chovu včel, 
5. právní problematiky související s výskytem nákaz včel a 

b) praktická výuka zaměřená na získání dovedností při prohlídce včelstev na 
stanovišti, při rozebrání včelího díla a při posouzení klinického stavu dospělých 
včel a včelího plodu, a dovedností při odběrech vzorků, při jejich označování, 
uchovávání a odesílání do laboratoře k požadovanému vyšetření. 

 
§ 39h 

 
(1) Na závěr specializovaného školení podle § 39g se její účastníci podrobí 

zkoušce před zkušební komisí, která je nejméně tříčlenná. Předsedu, kterým je 
zástupce Státní veterinární správy, a další členy zkušební komise jmenuje a odvolává 
organizátor ze zástupců Státní veterinární správy a organizátora. Organizátor určuje 
termín a místo konání zkoušky. Zkouška probíhá formou písemného testu a praktické 
části. 

(2) Písemný test je sestavován náhodným výběrem 30 zkušebních otázek 
vypracovaných organizátorem z oblasti specializovaného školení podle § 39g. Ke 
každé otázce jsou přiřazeny 3 možné odpovědi, z nichž více odpovědí může být 
správných. Každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Na vypracování 
písemného testu se stanoví doba 30 minut. Pro úspěšné složení písemného testu je 
třeba dosažení nejméně 80 % správných odpovědí. Nedosáhl-li účastník potřebného 
hodnocení pro úspěšné složení písemného testu, praktickou část zkoušky již 
nevykonává. 

(3) Obsahem praktické části je rozebrání včelstva s posouzením stavu včelího 
díla a odběr vzorku k laboratornímu vyšetření. Pro úspěšné složení praktické části je 
třeba bezchybné provedení rozebrání včelstva a posouzení klinického stavu včelího 
díla při splnění všech podmínek a zásad práce s infekčním materiálem. 

(4) Výsledek zkoušky hodnotí zkušební komise stupni: zkouška složena, 
zkouška nesložena. Zkouška je složena, pokud účastník složil úspěšně písemný test a 
vyhověl při praktické části. O výsledku zkoušky podle odstavce 1 vyhotoví předseda 
zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno a příjmení členů zkušební komise, 
datum a místo konání zkoušky, identifikační údaje účastníků specializované odborné 
průpravy a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební 
komise. Protokol je evidován a uchováván organizátorem po dobu nejméně 5 let. 

(5) Na základě úspěšně složené zkoušky podle odstavce 1 získá účastník 
specializovaného školení osvědčení o způsobilosti k prohlídkám včelstev  
s rozebráním včelího díla. Vzor osvědčení je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.  
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(6) Účastník specializovaného školení podle § 39g, který zkoušku nesložil, 
může písemně požádat organizátora o její opakování, a to nejdříve po 3 měsících 
následujících po dni, kdy mu bylo oznámeno, že zkoušku nesložil. 

(7) Účastník specializovaného školení podle § 39g, který zkoušku nesložil  
a nepožádal o její opakování nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, 
že tuto zkoušku nesložil, absolvuje před další zkouškou znovu specializované školení. 

 
§ 39i 

 
(1) Organizátor vede seznam účastníků specializovaného školení  

v elektronické podobě. 
(2) Seznam účastníků tvoří údaje o 

a) jménu, popřípadě jménech, a příjmení účastníka specializovaného školení, datu  
a místu narození a adrese bydliště účastníka specializovaného školení a 

b) datu a výsledku zkoušky podle § 39h. 
(3) Zápis do seznamu účastníků provede organizátor bez zbytečného odkladu 

po vyhodnocení zkoušky zkušební komisí podle § 39h, nejpozději však do 5 dnů ode 
dne vyhodnocení zkoušky zkušební komisí a aktualizovaný seznam osob, které jsou 
držiteli osvědčení podle odst. 5, poskytne neprodleně Státní veterinární správě. 

(4) Systém vedení seznamu účastníků zabezpečuje uchování všech údajů 
uvedených v odstavci 2. Organizátor při vedení seznamu účastníků zajistí pravidelné 
zálohování dat, ze kterých je možné údaje vedené v seznamu účastníků rekonstruovat. 
Zálohování dat se provádí bez zbytečného odkladu po zápisu údajů uvedených  
v odstavci 2 do seznamu účastníků. 

 

*** 
 

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 342/2012 Sb. 
 

Vzor osvědčení o způsobilosti k provádění dalších odborných veterinárních úkonů 

chovatelem hospodářských zvířat 

 

Číslo katalogu:                                                  Evidenční číslo: 

 

 

OSVĚDČENÍ 

o způsobilosti k provádění dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem 

hospodářských zvířat 

 

Osvědčujeme, že pan(í): 

 

Jméno, popřípadě jména, příjmení 

 

datum a místo narození: 

 

Den, měsíc, rok, místo 

 

absolvoval(a) specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění 

dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat podle 

ustanovení § 64b odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 
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některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

složil(a) závěrečnou zkoušku. 

 

 

V .......... dne 

 

L. S. 

 

 

........................ 

předseda zkušební komise 

 

 

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 342/2012 Sb. 

 

Vzor osvědčení prohlížitele včelstev 

 

Číslo katalogu:                                                  Evidenční číslo: 

 

 

OSVĚDČENÍ 

p r o h l í ž i t e l e   v č e l s t e v 

 

Osvědčujeme, že pan(í): 

 

Jméno, popřípadě jména, příjmení 

 

datum a místo narození: 

 

Den, měsíc, rok, místo 

 

absolvoval(a) specializované školení se zaměřením na prohlídku včelstev  

s rozebráním včelího díla podle ustanovení § 64c zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a složil(a) závěrečnou zkoušku. 

 

 

V .......... dne 

 

L. S. 

 

 

........................ 

předseda zkušební komise 

 



IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,  
o přemísťování a přepravě a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých 
odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  

 
Návrh vyhlášky se předkládá v souvislosti s vládním návrhem 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 některé související zákony, který 
v současné době projednává Senát Parlamentu České republiky (senátní tisk č. 171). Tato 
novela veterinárního zákona významnou měrou rozšiřuje rozsah legálních odborných 
veterinárních úkonů chovatelů hospodářských zvířat, když doplňuje ustanovení § 64b – 
úkony chovatele.  

 
Předložený návrh vyhlášky provádí jednotlivá ustanovení § 64b, když stanoví 

podrobnosti k provádění některých odborných veterinárních úkonů za podmínek vymezených 
zákonem přímo chovatelem. 

 
Navrhovaná úprava rovněž reaguje na požadavky chovatelů hospodářských zvířat, 

kteří poukazovali na běžnou praxi v řadě zemí Evropské unie, kde chovatel má postavení 
odpovídající novele veterinárního zákona, tj. je mu umožněno, za splnění podmínek, 
provádět některé odborné veterinární úkony na hospodářství, ve kterém chová svá 
hospodářská zvířata. 

 
Ve většině vyspělých zemí mohou chovatelé po patřičném proškolení vyhláškou 

navrhované veterinární úkony sami provádět. 

 
Hlavním cílem předkládaného návrhu vyhlášky je stanovit seznamy odborných 

veterinárních úkonů, které mohou za podmínek vymezených zákonem provádět sami 
chovatelé hospodářských zvířat. 
 

Účelem novely vyhlášky je rozšířit výčet osob, které jsou považovány za odborně 
způsobilé k výkonu některé odborné veterinární činnosti v rozsahu a způsobem 
odpovídajícím jejich odborné způsobilosti. Vyhláška definuje obsah, rozsah a organizaci 
specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění odborných veterinárních 
úkonů a obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na prohlídku 
včelstev s rozebráním včelího díla.  
 

Návrh vyhlášky též doplňuje ustanovení § 64c veterinárního zákona. 
 

S ohledem na nákazovou situaci v případě výskytu nebezpečných nákaz včel podle 
přílohy č. 2 k veterinárnímu zákonu je velmi obtížné pro krajské veterinární správy zajistit 
prohlídku včelstev na stanovištích a v ochranných pásmech. Z důvodu účinnějšího bránění 
šíření této nákazy novela veterinárního zákona navrhuje zřídit institut „prohlížitele včelstev“, 
který umožní speciálně proškoleným osobám prohlídky včelstev s případným odběrem 
vzorku provádět. 
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Navrhovaná úprava umožní rychlejší provádění prohlídek včelstev, což může výrazně 
snížit riziko dalšího šíření nákazy do okolí, protože k odhalení dalších případných ohnisek 
nákazy prohlížiteli včelstev bude moci dojít mnohem dříve než doposud. 

 
Návrh vyhlášky provádí příslušná ustanovení § 64b a § 64c novely veterinárního 

zákona, když stanoví 
- obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění 

odborných veterinárních úkonů, způsob a organizaci ověřování získaných znalostí, 
vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou 
průpravu absolvovaly, 

- obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev 
s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů včelstev. 

 
Nově navrhované ustanovení § 64b novely veterinárního zákona rozděluje odborné 

veterinární úkony chovatelů hospodářských zvířat do 3 kategorií, a to na 
- odborné veterinární úkony, k nimž není třeba odborné způsobilosti,  
- odborné veterinární úkony spočívající v injekční aplikaci léčiv, které bude moci provádět 

pouze ten chovatel, který splní požadavky odborné způsobilosti podle § 59a odst. 1 písm. 
a) až e) zákona a  

- další odborné veterinární úkony, k jejichž provádění bude vedle požadavků na odbornou 
způsobilost podle § 59a odst. 1 písm. a) až e) zákona nezbytné absolvovat 
specializovanou odbornou průpravu organizovanou vysokou školou uskutečňující 
akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny. 

 
Ve všech výše uvedených případech bude chovatele hospodářských zvířat oprávněn 

provádět tyto úkony pouze na jím provozovaném hospodářství a u hospodářských zvířat, 
které na tomto hospodářství chová. 

  
Předkládaný návrh vyhlášky předpokládá snížení finanční zátěže chovatelů. Toho je 

docíleno tím, že je umožněno chovatelům hospodářských zvířat provádět ve svém 
hospodářství některé veterinární úkony jako např. injekční aplikaci léčiv, kastraci zvířat bez 
použití znecitlivění. Dochází tak ke značnému posunu v oblasti postavení chovatele 
hospodářských zvířat. 
 

Návrh vyhlášky na základě novely veterinárního zákona zavádí: 

 seznamy jednotlivých kategorií odborných veterinárních úkonů prováděných za 
podmínek vymezených zákonem přímo chovateli hospodářských zvířat, 

 podrobnosti jejich provádění, 

 obsah, rozsah a organizaci specializované odborné průpravy se zaměřením na 
provádění odborných veterinárních úkonů, způsob a organizaci ověřování získaných 
znalostí, vydávání osvědčení a vedení seznamu osob, které tuto specializovanou 
odbornou průpravu absolvovaly, 

 obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se zaměřením na prohlídku 
včelstev s rozebráním včelího díla, vydávání osvědčení a vedení seznamu prohlížitelů 
včelstev. 

 
V souvislosti s navrhovanými změnami dochází i k úpravě příslušných ustanovení 

veterinárního zákona týkajících se správních deliktů.  
 

Předloženým návrhem vyhlášky se v maximální možné míře vychází vstříc 
požadavkům chovatelské veřejnosti. Cílem je významně rozšířit rozsah legálních úkonů 
chovatelů hospodářských zvířat a v maximální možné míře akceptovat obdržené náměty 
jednotlivých chovatelských svazů. 
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 
 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární 

péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a jeho zmocňovacími ustanoveními. 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
 

Návrh vyhlášky je slučitelný s předpisy Evropské unie. 
 
Předložený návrh nezapracovává žádné předpisy Evropské unie.  

 
V rámci Evropské unie nejsou stanovena jednotná pravidla pro provádění odborných 

veterinárních úkonů. Řada zemí již povoluje provádění některých odborných veterinárních 
úkonů přímo chovateli. Současná situace v České republice rovněž vyžaduje uvolnění 
přísných pravidel pro provádění některých odborných veterinárních úkonů chovateli, tak, aby 
chovatelé byli co nejvíce konkurence schopni vůči ostatním členským státům. 

 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 

s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality  
a zákazem diskriminace). 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

 
Ustanovení § 64b novely veterinárního zákona: 
 

V současné době je podání veterinárních léčiv vlastním zvířatům chovateli umožněno 
již nyní, a to konkrétně ustanovením § 9 odst. 12 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech  
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů, avšak pouze v případě, že veterinární léčivo předepsal soukromý veterinární lékař: 
„při poskytování veterinární péče může předepisovat, vydávat nebo používat léčivé 
přípravky, jde-li o činnosti prováděné za účelem podnikání, pouze soukromý veterinární 
lékař, který splňuje požadavky pro výkon odborné veterinární činnosti podle zákona  
č. 166/1999 Sb. V případě léčivých přípravků, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, smí 
být léčivý přípravek předepsán, vydán nebo použit pouze v takovém množství, které je 
nezbytně nutné pro příslušné ošetření či léčbu. Při dodržení podmínek stanovených 
zákonem o léčivech smí chovatelé podávat léčivé přípravky zvířatům, která vlastní nebo 
která jsou jim svěřena.“ 
 

Zároveň vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých 
přípravků při poskytování veterinární péče, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 344/2008 Sb.“) stanoví, že pokud chovatel podává léčivý přípravek zvířatům podle § 9 
odst. 12 zákona, dbá na naplnění podmínek pro bezpečné a účinné použití léčivého 
přípravku obdobně jako soukromý veterinární lékař, tj. před použitím, předepsáním nebo 
výdejem léčivého přípravku se přesvědčí, že jsou splněny podmínky pro bezpečné a účinné 
použití léčivého přípravku, se zvláštním ohledem na nebezpečí plynoucí z použití léčivého 
přípravku pro ošetřované zvíře či zvířata, člověka a životní prostředí, nebezpečí plynoucí  
z přenosu reziduí léčiv do potravin a nebezpečí vzniku a rozvoje rezistence k účinné látce či 
látkám obsaženým v léčivém přípravku. Léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský 
předpis, používá chovatel v souladu s pokyny soukromého veterinárního lékaře. 
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Ustanovení § 7 vyhlášky č. 344/2008 Sb. stanoví rovněž i povinnost vést záznamy  
o použití léčivých přípravků u chovatele, který jako podnikatel chová hospodářská zvířata, 
která produkují živočišné produkty určené k výživě člověka. V případě, že léčivý přípravek 
použije v souladu s § 9 odst. 12 zákona chovatel - podnikatel, zajistí provedení záznamu  
o použití léčivého přípravku v rozsahu stanoveném vyhláškou chovatel - podnikatel. 
 

Tato současná úprava se ukázala jako nedostatečná.  
 

Samotnému návrhu § 64b, který je součástí novely veterinárního zákona, 
předcházela četná jednání se zástupci Ministerstva zemědělství, Komory veterinárních 
lékařů České republiky a chovatelských svazů, konkrétně Svazu chovatelů holštýnského 
skotu České republiky, Svazu chovatelů českého strakatého skotu, Českého svazu 
chovatelů masného skotu, Svazu chovatelů prasat a Zdravotní komise Českomoravské 
drůbežářské unie.  
 

Chovatelské svazy ve stanovené lhůtě poskytly Ministerstvu zemědělství náměty 
odborných veterinární činností a konkrétních úkonů odborné veterinární činnosti, které by 
podle jejich názoru bylo možné a vhodné umožnit chovatelům v rámci péče o vlastní zvířata 
provádět. Tyto náměty byly následně postoupeny Státní veterinární správě k dalšímu 
věcnému posouzení a legislativnímu zpracování.  
 

Náměty chovatelů byly pečlivě posouzeny a následně využity při zpracování 
příslušných ustanovení novely veterinárního zákona; při formulování návrhu byly využity  
i podněty představitelů Komory veterinárních lékařů České republiky a výsledky 
veterinárního dozoru. Navrhovaná úprava v maximální možné míře akceptuje náměty 
chovatelů. 
 
Ustanovení § 64c novely veterinárního zákona: 
 

Vzhledem k současné nákazové situaci (zejm. mor včelího plodu) a množstvím 
souvisejících vydaných mimořádných veterinárních opatření k tlumení této nákazy, jejichž 
součástí je prohlídka včelstev s rozborem včelího díla na všech stanovištích v ochranných 
pásmech, vzniká potřeba tyto prohlídky zabezpečit. Běžnou praxí bývá, že v krátkém 
časovém období, kdy je potřeba prohlídky provést, je pro krajské veterinární správy velmi 
obtížné naplnit tuto povinnost v rozsahu, který vyžaduje nákazová situace tak, aby se co 
nejúčinněji bránilo dalšímu šíření této nákazy. Z tohoto důvodu novela veterinárního zákona 
navrhuje zřídit institut „prohlížitele včelstev“, který umožní speciálně proškoleným osobám, 
pokud budou chovatelem včel k provedení prohlídky povoláni, provádět prohlídky včelstev 
s rozebráním včelího díla včetně případného odběru vzorku. Bude tak na rozhodnutí 
chovatele včel, zda si rozebrání včelího díla nechá rozebrat tímto prohlížitelem včelstev, 
nebo si tuto prohlídku svých včelstev provede, tak jako doposud, sám. 

 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 

Návrh vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet  
a ostatní veřejné rozpočty.  
 

Náklady chovatelů hospodářských zvířat – pouze těch, kteří budou mít zájem 
provádět další odborné veterinární úkony, představují náklady na absolvování kurzu v ceně 
1 700 Kč.   
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Náklady fyzické osoby, která se rozhodne, že se bude chtít stát prohlížitelem 
včelstev, budou spočívat v absolvování požadovaného specializovaného školení se 
zaměřením na rozebrání včelího díla v rozsahu 8 hodin teoretické výuky a 8 hodin 
praktického cvičení, finanční náročnost specializované odborné průpravy se předpokládá cca 
2800 Kč.  
 

Návrh novely vyhlášky nemá žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 
 
Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 

Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  

 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 
k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodům 1, 5 a 6  
 

Navrhované je reakcí na novelu veterinárního zákona, kde se doplňují i zvířata bez 
pána. I k jejich odchytu bude třeba, aby osoba, která bude tuto činnost provádět, absolvovala 
odborný kurz a získala tak osvědčení o způsobilosti k této činnosti. 
 
K bodům 2 a 3  

 
Jedná se rozšíření předmětu úpravy vyhlášky s ohledem na novelu veterinárního 

zákona, zejm. se doplňují písmena r) až v), která provádí ustanovení § 64b a § 64c novely 
veterinárního zákona.    
 
K bodu 4  
 

Ruší se možnost prominutí atestační práce ústředním ředitelem, která je součástí 
specializační části atestačního studia. Nyní všichni atestanti, bez rozdílu, budou povinni 
zpracovat atestační práci.  
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K bodu 7  
(k § 39a až 39i) 
 

Nově se vkládají paragrafy 39a až 39i, které blíže provádí zákonem stanovené 
rozšíření legálních úkonů chovatelů v oblasti provádění odborných veterinárních úkonů, a to: 
 

 § 39a odborné veterinární úkony prováděné chovatelem u hospodářských zvířat – bez 
absolvování školení. Jedná se zejména o neinvazivní zákroky zahrnující odběr vzorků, 
vyšetření poslechem, poklepem, pohmatem, adspekcí a dále o zákroky, které s ohledem 
na rutinní používání nepředstavují riziko pro zdraví zvířete. Všechny tyto zákroky, které 
jsou umožněny provádět chovatelům u svých zvířat, přispějí k pohodě zvířat a je žádoucí, 
aby bylo v moci chovatele, tyto úkony běžně provádět. 

 

 § 39b odborné veterinární úkony spočívajících v injekční aplikaci. 
 

Zavedením tohoto ustanovení dochází k zpřesnění podmínek, za kterých je možné 
injekční aplikaci léčiva provádět, tzn. vždy dle pokynů a rozsahu, který určí soukromý 
veterinární lékař. Chovatelé, kteří chovají zvířata pro podnikatelské účely, musí vést 
záznamy o použití léčiva. 

 

 § 39c odborné veterinární úkony chovatele hospodářských zvířat, k nimž je třeba získání 
osvědčení o odborné způsobilosti. 

 
Jedná se o úkony, které byly dosud pouze v kompetenci soukromých veterinárních 

techniků popř. veterinárních lékařů. 
 

V současné době praxe poukazuje na skutečnost, že chovatelé, kteří mají zkušenosti 
s chovem zvířat, mají stejné předpoklady pro provádění těchto úkonů s ohledem na 
znalost fyziologických potřeb a chování zvířat, jako při absolvování odborného studia. 
Některé úkony a ošetření navíc vyžadují urychlený zásah nebo přizpůsobení provádění 
úkonů v zavedeném dennímu režimu chovu. Tuto skutečnost komplikuje stálá 
nepřítomnost soukromého veterinárního lékaře/technika na hospodářství, se kterou 
souvisí odklad povedení úkonů nebo provedení úkonů v méně vhodné denní době nebo 
v případě jejich nezbytného pravidelného opakování provedení v jiném termínu. Po 
absolvování specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění odborných 
veterinárních úkonů bude chovatel disponovat znalostmi, které ho opravňují dané úkony 
provádět. 

 

 § 39d Specializovaná odborná průprava k provádění dalších odborných veterinárních 
úkonů. 

 
Nově zavedené ustanovení stanoví rozsah a obsah školení v oblasti specializované 

odborné průpravy k provádění dalších odborných veterinárních úkonů. 
 

 § 39e určuje požadavky na organizaci, průběh, náležitosti a závěr zkoušky k získání 
osvědčení po absolvování specializované odborné průpravy k provádění dalších 
odborných veterinárních úkonů. 
 

 § 39f stanoví požadavky pro Organizátora k vedení seznamu účastníků specializované 
odborné průpravy.  

 

 § 39g zavádí požadavky na obsah, rozsah a organizaci specializovaného školení se 
zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla.  
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 § 39h určuje požadavky na organizaci, průběh, náležitosti a závěr zkoušky 
specializovaného školení se zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla. 

 

 § 39i definuje požadavky na vedení seznamu prohlížitelů včelstev. 
 
K bodu 8  
 

Vkládají se nové přílohy č. 10 a č. 11 – vzor osvědčení o způsobilosti k provádění 
dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat a vzor osvědčení 
prohlížitele včelstev. 

 
 
K čl. II – Účinnost 
 

Navrhuje se nabytí účinnosti vyhlášky dnem ……..2017 (datum nabytí účinnosti bude 
stanoveno shodně s datem nabytí účinnosti novely veterinárního zákona). 
 


