
Novela veterinárního zákona – p emíst ní v el mimo kraj i nadále podléhá 
veterinárnímu osv ení 

Dne 21. 10. 2011 vyšel ve Sbírce zákon  Zákon . 308/2011 Sb., kterým se m ní zákon . 166/1999 
Sb., o veterinární pé i a o zm  n kterých souvisejících zákon  (veterinární zákon). 

Níže jsou uvedeny a komentovány pouze zm ny ustanovení, která se bezprost edn  týkají oblasti 
ela ství.   

HLAVA II 
ZDRAVÍ ZVÍ AT A JEHO OCHRANA 

Oddíl 2 
emíst ní a vnitrostátní p eprava zví at 

§ 6 odst. 1 takto: 

Není-li tímto zákonem nebo p edpisy EU stanoveno jinak, je chovatel, od n hož je zví e 
emís ováno, povinen vyžádat si veterinární osv ení k p emíst ní 

a) zví ete do shromaž ovacího st ediska, nebo 
b) pokusného zví ete, pokud nejde o zví e z chovného nebo dodavatelského za ízení, nebo 
c) el mimo území kraje 

§ 6 odst. 7 takto: 

Jde-li o p emíst ní zví ete podle odstavce 1, musí si chovatel vyžádat ješt  p ed podáním žádosti o 
vydání veterinárního osv eni také zdravotní potvrzení, které vydává soukromý veterinární léka , to 
neplatí pro p emís ování v el. Soukromý veterinární léka , který vydal zdravotní potvrzení, je 
povinen uchovávat jeho kopii po dobu 3 let. 

Komentá : 

vodn  Státní veterinární správou R navrhovaný text písmeno c) v bec neobsahoval. eský svaz 
ela , o.s. však navrhoval ud lat ohledn  uvoln ní p emís ování zví at mimo kraj pro v ely výjimku. 
vodem byla p edevším ta skute nost, že v ely nejsou chovány v uzav ených prostorách, což p ináší 

vyšší riziko rozvlékání nákaz, a  dále p emís ování v el není na rozdíl od p esun  jiných hospodá ských 
zví at evidováno v rámci úst ední evidence. Chovatel  v el je v R cca 50 tis., p emž se jedná 

tšinou o chovatele zájmové (nepodnikatele). V kone ném d sledku by se sice zjednodušila 
administrativa, ale krom  nekontrolovatelného rozši ování nemocí v el, zejména moru v elího plodu, 
by stoupla i výše náhrad za utracené v ely a za likvidaci dalšího v ela ského majetku. 

Tento od vodn ný požadavek SV, o.s. Státní veterinární správa R akceptovala a veterinární 
osv ení jako podmínku p esunu v el mimo kraj v zákon  ponechala. 

V souvislosti s tím, že veterinární osv ení pro p esun v elstev mimo kraj bylo v zákon  ponecháno, 
stala i výjimka pro vydávání zdravotního potvrzení v tom smyslu, že zdravotní potvrzení pro 
emís ování v el mimo kraj se nevyžaduje.   

 

 



HLAVA III 
ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST ŽIVO IŠNÝCH PRODUKT  

Oddíl 2 
Povinnosti osob, které vyráb jí, zpracovávají a uvád jí do ob hu živo išné produkty 

 

§ 22 odst. 1 byl dopln n o nové písmeno j) a zní: 

Osoby, které jako podnikatelé získávají, vyráb jí, zpracovávají, ošet ují, balí, skladují, p epravují a 
uvád jí do ob hu živo išné produkty v podniku, závod , pop ípad  jiném za ízení, jež jsou pod 
státním veterinárním dozorem, mají v souladu s p edpisy Evropských spole enství odpov dnost za to, 
aby v jednotlivých fázích potravinového et zce nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost živo išných 
produkt . Jsou povinny  

j) jde-li o podnik, který zpracovává a uvádí do ob hu med r zných chovatel , požádat krajskou 
veterinární správu o schválení a registraci podniku, jde-li o podnik, který zpracovává a uvádí do 
ob hu med pocházející výhradn  z vlastního chovu v el, požádat o registraci podniku, 

Komentá : 

Nov  se stanoví pravidla pro schvalování, resp. registraci subjekt , které zpracovávají a uvád jí do ob hu 
med. Schválení se vyžaduje pouze v p ípadech podnik , které zpracovávají a uvád jí do ob hu med r zných 
výrobc . Med je živo išný produkt (komodita), pro jehož produkci p edpisy EU nestanoví harmonizované 
veterinární a hygienické podmínky. Podniky, které zpracovávají a uvád jí do ob hu med r zných výrobc , 
podléhaly schválení podle vnitrostátních právních p edpis eské republiky. A koli právní p edpisy EU jejich 
schvalování výslovn  nepožadují, je žádoucí pro zachování vysokého standardu hygieny tyto podniky 
schvalovat. D vodem je p edevším to, že u zpracovatel  medu od r zných výrobc  dochází k míchání medu 
v rámci receptur, balení, zna ení, skladování a distribuci.  

 

HLAVA IX. 
Náhrada náklad  a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpe nými nákazami 

 

§ 67 byl dopln n o nový odstavec 6: 

Náhrada náklad  a ztrát, které vznikly v d sledku provád ní mimo ádných veterinárních opat ení … 
se sníží o 10% pokud, 
 

a) chovatel nezabezpe il provedení stanovených vyšet ení, zdravotních zkoušek a povinných 
preventivních a diagnostických úkon  v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly d di nosti 
zdraví a kontroly pohody zví at, nebo 

b) chovatel nesplnil povinnosti chovatele týkající se ozna ování a evidence zví at podle 
plemená ského zákona. 

§ 70 odst. 1 v ta t etí - byl upraven nový text ohledn  lh t pro podání žádosti v p ípad  nebezpe né 
nákazy v el takto: 



Jedná-li se o náhradu v p ípad  nebezpe né nákazy v el, že být žádost podána nejd íve první den 
následující po dni utracení v el, a nedochází-li k utracení v el, nejd íve první den následující po 
oznámení nebo vyhlášení na ízených ochranných a zdolávacích opat ení, a nejpozd ji do 12 týdn  
ode dne utracení v el, a nedochází-li k utracení v el, nejpozd ji do 12 týdn  ode dne ukon ení 
na ízení ochranných a zdolávacích opat ení. 

§70 odst. 2 byl zm n takto: 

Chovateli m že být na náhradu podle § 67 poskytnuta p im ená záloha. 

Komentá : 

Nový odstavec 6 § 67 hovo í jasn  o tom, za jakých podmínek lze snížit náhrady – a to pokud chovatel 
nezabezpe il provedení stanovených vyšet ení, zdravotních zkoušek a dalších úkon  nebo nesplnil 
povinnosti týkající se ozna ování a evidence zví at. 

V odst. 1 § 70 navržená úprava podávání žádosti o náhradu náklad  a ztrát v p ípad  nebezpe ných nákaz 
el reaguje na dosavadní zkušenosti z etných ešení (cca 250 p ípad  ro ) náhrad náklad  

vynaložených zejména základními organizacemi eského svazu v ela , o.s.  p i zajiš ování na ízených 
mimo ádných veterinárních opat ení, která nezahrnují utrácení v el. Tato opat ení (vyhlášení 
ochranných pásem, ve kterých je nutné pravideln  zajiš ovat veterinární vyšet ení m li) mají 
dlouhodobou platnost. Možnost uplatnit žádost o náhradu odpovídajících náklad  bezprost edn  po 
zajišt ní t chto vyšet ení je žádoucí vzhledem k tomu, že základní organizace eského svazu v ela , 
o.s.  nedisponují finan ními rezervami. Délka lh ty z stává nezm na. 

V odst. 2 § 70 byla pro získání zálohy vypušt na podmínka dlouhodobého trvání ochranných a 
zdolávacích opat ení. D vodem k této zm  je pot eba v p ípad  utracení v tšího po tu zví at co 
nejd íve poskytnout chovateli náhrady za zví ata tak, aby mohl nahradit utracená zví ata novými. 

Novela veterinárního zákona . 308/2011 Sb. nabývá ú innosti 1. ledna 2012. 

Mgr. Jarmila Machová 


