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Legislativa EU 

Národní legislativa 



Nařízení EP a Rady č. 2017/625 

 

Cíl  

zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 

týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví 

rostlin a přípravků na ochranu rostlin, které nabývá účinnosti         

dne 14. prosince 2019   

 

Připravena novela veterinárního zákona – zahájeno projednávání     

v Parlamentu ČR 

 



Nařízení EP a Rady č. 2017/625 

 

Příprava veterinárního dozoru na nová ustanovení upravující 

úřední kontroly pokud jde o:  

• Možnosti rozšíření účasti personálu jatek při provádění úředních 

kontrol 

• Právo na druhé odborné stanovisko  

• Kontrola prodeje na dálku  

• Vydávání veterinárních osvědčení 

• Správní spolupráci mezi členskými státy 

• Opatření v případě podezření nebo zjištění nesouladu s právními 

předpisy  



Nařízení EP a Rady č. 2017/625 

 

Příprava veterinárního dozoru na nová ustanovení upravující 

úřední kontroly pokud jde o:  

• Shodnou úpravu vnitrostátních úředních kontrol a kontrol 

prováděných při obchodování 

• Rozšíření některých postupů, které se dosud týkaly jen potravin 

a krmiv, i na ostatní kontrolované zboží, tzn. na zvířata               

a suroviny živočišného původu     



Nařízení EP a Rady č. 2017/625, o úředních kontrolách, zruší také 

směrnici Rady 96/23/ES (naše vyhláška č. 291/2003 Sb.,              

o cizorodých látkách) 

Nový systém (stále v přípravě) bude zaměřen na tři oblastí: 

 „kontrolu národní produkce“ prováděnou na základě analýzy rizika 

členskými státy v oblasti jejich domácí výroby 

 „surveillance“ k ověření účinnosti a vhodnosti kontrol prováděných  

členskými státy a k získání potřebných informací o expozici spotřebitelů 

farmakologicky účinným látkám v potravinách živočišného původu              

na základě statistické dostatečnosti pro hodnocení výsledků 

 „kontrolu dovozů“ k ověření účinnosti kontrol ve třetích zemích 

a kontrolu souladu dovážených výrobků s požadavky legislativy EU  

 

 

Monitoring reziduí a kontaminatů (cizorodých látek) 



Novela zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon 

 

Významné změny:  

• Základní právní úprava veterinárních podmínek chovu hmyzu 

jako hospodářského zvířete, je-li určen k lidské spotřebě nebo     

k výrobě zpracované živočišné bílkoviny, veterinární a hygienické 

požadavky na podniky, které zpracovávají a uvádějí na trh 

produkty hmyzu určeného k lidské spotřebě 

• Zvláštní opatření ve formě úřední veterinární závěry  

• Zpřesnění a doplnění obsahu mimořádných veterinárních 

opatření ukládaných Státní veterinární správou      



Nařízení EP a Rady (EU) 2016/429 

 

Legislativní práce:  

• Zahájeny legislativní práce s významným dopadem na 

dozorovou činnost úředních veterinárních lékařů a to novela 

veterinárního zákona, kterou bude implementováno nařízení     

EP a Rady (EU) 2016/429 o nákazách zvířat a o změně 

některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví 

zvířat“), které nabývá účinnosti dne 21. dubna 2021 



 Nová evropská legislativa (Nařízení EP a Rady 2019/6                

o veterinárních léčivých přípravcích a zrušení směrnice 

2001/82/ES), která přináší nové požadavky na sběr dat               

o antimikrobních přípravcích používaných u zvířat 

– do 2 let od nabytí účinnosti nařízení = 2024: druhy 

a kategorie zahrnuté do prováděcího rozhodnutí Komise 

2013/652/EU = nosnice, brojleři, krůty (výkrm), prasata 

(výkrm), skot (výkrm) 

– do 5 let od nabytí účinnosti nařízení = 2027: Všechna 

potravinová zvířata 

– do 8 let od nabytí účinnosti nařízení = 2030: Všechna zvířata 

držená v zajetí  

 

Priority v oblasti používání veterinárních léčivých přípravků 



Zdraví zvířat 



 Plnění cílů Akčního plánu Národního antibiotického 

programu ČR na období let 2019–2022 

− Prohloubení povědomí o zodpovědném používání antibiotik 

 

− Zachování účinnosti antibiotik a omezení šíření antibiotické 

rezistence 

 

− Prevence a kontrola infekcí 

 

− Podpora výzkumu a vývoje 

 

Priority v oblasti používání veterinárních léčivých přípravků 



1. Ochrana území před zavlečením aktuálně se vyskytujících nákaz       

v zemích EU nebo ve třetích zemích (např. africký mor prasat - AMP, 

slintavka a kulhavka, vzteklina, nodulární dermatitida skotu, katarální 

horečka ovcí) 

2. Udržení statusů země prosté nákaz  

3. Ozdravování od nebezpečných nákaz a snížení prevalence původců 

nebezpečných nákaz 

-   dokončení ozdravování od infekční rinotracheitidy skotu (IBR),  

-    monitoring transmisivní spongiformní encefalopatie u skotu, ovcí a koz 

(TSE),  

- monitoring katarální horečky ovcí,  

- monitoring aviární influenzy;  

- národní program pro tlumení salmonel v chovech drůbeže,  

4. Monitoring AMP a udržení statusu země prosté AMP 

 

Priority dozoru v oblasti  zdraví zvířat 



• Dozor nad uplatňováním minimálních standardů při porážení 

hospodářských zvířat 

• Dozor nad uplatňováním minimálních standardů při dlouhotrvající 

přepravě zvířat 

• Dozor nad uplatňováním akčního plánu k ukončení rutinního krácení 

ocásků selat 

• Novela zákona č. 246/1992 Sb. – úprava podmínek pro držení 

šelem a chov psů 

• Zefektivnění provádění kontrol dotačních titulů 

Dozor nad dodržováním dobrých životních podmínek zvířat 



Dovozy, vývozy 

a zahraniční vztahy 



Vývozy do třetích zemí 

• SVS aktivně vyjednává podmínky vývozu veterinárního zboží   

do různých třetích zemí a v této aktivitě bude pokračovat 

 

• SVS informuje příslušné orgány třetích zemí o aktuální nákazové 

situaci  

 

• v ČR, vyplňuje obsáhlé dotazníky, organizuje audity, vyjednává 

podmínky veterinárních osvědčení 

 

• Vzory bilaterálně odsouhlasených veterinárních osvědčení          

k vývozu lze najít na webových stránkách SVS: 

     https://www.svscr.cz/obchodovani-s-veterinarnim-zbozim/ 
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Vývozy do třetích zemí 

 

V prvním pololetí roku 2019 již proběhly či jsou plánovány 

následující audity třetích zemí:  

• Kanady – k vývozu hovězího, vepřového a drůbežího masa 

• Kuby – k vývozu mléka a mléčných výrobků 

• Hongkongu – k vývozu vepřového masa a výrobků z vepřového 

masa 

• Jižní Koreje – k vývozu ZOO zvířat 



Vývozy do třetích zemí 

 

Sankce RF vůči západním zemím (politické embargo) 

Omezení dovozu zavedla RF od 7. srpna 2014 jako odvetné 

politicko-ekonomické opatření v reakci na sankce uplatňované vůči 

RF ze strany EU, USA a některých dalších zemí v souvislosti          

s válečným konfliktem na Ukrajině. Toto politické embargo bylo již 

několikrát prodlouženo, naposledy do 31. prosince 2019.  

SVS se snaží dojednat podmínky pro vývoz do náhradních třetích 

zemí. Jednání jsou však často zdlouhavá a trvají několik měsíců        

i let. 



Vývozy do třetích zemí 

 

Rozjednán vývoz následujících komodit 

• Čína – hovězí maso, vepřové maso, drůbež a ptáci, koně; 

• Vietnam – vepřové a drůbeží maso; 

• Turecko – hovězí maso; 

• Izrael – skot; 

• Mexiko – mléko a mléčné výrobky; 

• Malajsie – násadová vejce a jednodenní kuřata. 

 



Příprava na Předsednictví v Radě EU v 2. pololetí 2022 

 

• 4 PS Rady v gesci SVS: CVO, zdraví zvířat, Potsdam, veřejné 

zdraví; 

• Zapojení i do 5. PS k animal welfare (spadá pod MZe) 

• Sestavování programu, příprava podkladových materiálů, 

předsedání PS v Bruselu, zapojení do trialogů apod. 

• Úzká spolupráce v rámci TRIA PRES s FR a SE 

• Organizace neformálního zasedání CVO v Praze 

• Postupně se do přípravy zapojí až 28 stávajících pracovníků 

• Vzdělávání v oblasti jazyků, negociační techniky pro předsedy 

PS 



Personální 



Požadavky na ÚVL: veterinární zákon a zákon o státní službě 

• Atestace I. a II. stupně 

• Úřednická zkouška v oborech služby Veterinární péče                   

a Potravinářská výroba a bezpečnost potravin 

 

Výkon služby a zabezpečení ÚVL:  

• Zákon o státní službě (slaďování pracovního a osobního života, 

individuální vzdělávací cíle až 6 dnů v roce apod.) 

• Kolektivní dohoda vyššího stupně (rovné zacházení, pracovní 

podmínky, odměňování, indispoziční volno atd.) 

 

Zákonný rámec fungování úředního veterinárního lékaře 



 

Počet dozorovaných subjektů:  

 

hospodářství      více než 120 000 

stanoviště včel     více než   80 000  

zpracovatelé živočišných produktů   více než   32 000 

stravovací zařízení     více než   17 000 

zpracovatelé vedlejších živočišných produktů  více než     2 900 

 

vs. počet ÚVL 750  

 

Zákonný rámec fungování úředního veterinárního lékaře 



Interní audit a kontrola 



Systém managementu kvality: 

• Trvale udržet profesionální úroveň systému řízení kvality SVS 

• Získat platný certifikát ISO 9001:2015 na nové 3leté období 

2019–2021 

• V plném rozsahu aplikovat Metodický pokyn MV pro řízení kvality 

ve služebních úřadech 

Audity systému úředních kontrol: 

• Rozšířit „Audit universe SVS“ o nové oblasti vyplývající                

z Nařízení EP a Rady č. 2017/625 

• Zahájit interní audity v nových oblastech úředních kontrol           

a jiných úředních činností v souladu s novými právními předpisy 

Interní finanční audity: 

• Zakotvit pevný a stabilní Statut interního auditu v prostředí SVS, 

vycházející jak z platných právních předpisů, tak                          

i z mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu 

• Vnitřní metodika interního finančního auditu v prostředí SVS 




