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ZÁKON

ze dne 16. srpna 2017,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona

Čl. I

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární 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., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 126/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. i) se slovo „karanténou“
nahrazuje slovem „izolací“.

2. V § 3 odst. 1 písm. j) se slovo „izolací“ na-
hrazuje slovem „karanténou“.

3. V § 3 odst. 1 písm. n) se slova „med a“ na-
hrazují slovy „med, mateří kašička a“.

4. V § 3 odst. 1 písm. jj) se za slovo „obrany“
vkládají slova „nebo Ministerstva vnitra“ a slo-
va „ , který se seznámil se zdravotním stavem zvířat
chovaných nebo držených v tomto hospodářství
nebo v tomto chovu“ se zrušují.

5. V § 3 odst. 1 se tečka na konci písmene jj)

nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno kk),
které zní:

„kk) útulkem pro zvířata zařízení, které poskytuje
dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířa-
tům.“.

6. Poznámka pod čarou č. 7d se zrušuje, a to
včetně odkazů na poznámku pod čarou.

7. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) zabezpečit provádění vyšetření, zdravotních
zkoušek a povinných preventivních a diagnos-
tických úkonů v rámci veterinární kontroly
zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly
pohody zvířat, a to v rozsahu a lhůtách stano-
vených Ministerstvem zemědělství (dále jen
„ministerstvo“) podle § 44 odst. 1 písm. d),
uchovávat jejich výsledky po dobu nejmé-
ně 3 let a na požádání je předkládat úřednímu
veterinárnímu lékaři. Je-li třeba provést též la-
boratorní vyšetření vzorků, musí být toto vy-
šetření provedeno v laboratoři uvedené v § 52
odst. 3.“.

8. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Chovatel, který chová 5 a více psů sami-
čího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto sku-
tečnost oznámit krajské veterinární správě Státní ve-
terinární správy nebo Městské veterinární správě
v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská
veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne,
kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších
12 měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato po-
vinnost se nevztahuje na osobu, jejíž oznamovací
povinnost upravuje jiný právní předpis9), a na osobu,
jejíž právo nebo povinnost držet, cvičit nebo použí-
vat psa stanoví jiný právní předpis, zejména na cho-
vatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem,
vodicích psů, asistenčních psů, psů určených k odha-
lování výbušnin a loveckých psů. V oznámení cho-
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vatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich
chovu. Za chovatele tvořící domácnost může ozna-
movací povinnost splnit jeden z nich.“.

Poznámka pod čarou č. 9 zní:

„9) § 13a zákona č. 246/1992 Sb.“.

9. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně
poznámky pod čarou č. 65 zní:

„(4) Očkování psa proti vzteklině podle od-
stavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje pod-
mínky na označení zvířat v zájmovém chovu stano-
vené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o vete-
rinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zví-
řat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl
označen čitelným tetováním provedeným před
3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je po-
vinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zazna-
menáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním
číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený
transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost
konkrétního psa.

65) Čl. 17 odst. 1 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.“.

10. V § 4b odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „Ústřední veterinární správa“ nahrazují slovy
„Ústřední veterinární správa Státní veterinární
správy (dále jen „Ústřední veterinární správa“)“.

11. V § 4b odst. 2 se na konci písmene d) slo-
vo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno e),
které zní:

„e) oznámit Ústřední veterinární správě bez zby-
tečného odkladu změny údajů rozhodných
z hlediska registrace a“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

12. V § 4b odst. 3 se na konci písmene c) slovo
„a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno d),
které zní:

„d) oznámit Ústřední veterinární správě bez zby-
tečného odkladu změny údajů rozhodných
z hlediska registrace a“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

13. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„§ 5

(1) Chovatel hospodářských zvířat je dále povi-
nen

a) zabezpečit v rozsahu odpovídajícím druhu zví-
řat, způsobu jejich chovu a ustájení čištění, de-
zinfekci, dezinsekci a deratizaci stájí, jiných
prostorů a zařízení, v nichž jsou chována zví-
řata, jakož i čištění a dezinfekci technologických
zařízení, dopravních prostředků, strojů, ná-
strojů, nářadí, pracovních pomůcek a jiných
předmětů, které přicházejí do přímého styku
se zvířaty, používat k tomu přípravky schválené
podle tohoto zákona nebo zvláštních právních
předpisů9a), dodržovat návod k jejich použití
a zacházet s vedlejšími živočišnými produkty
způsobem stanoveným tímto zákonem a před-
pisy Evropské unie9b),

b) v případě nebezpečí zavlečení nákazy nebo ne-
moci přenosné ze zvířat na člověka zřídit, po-
případě umístit prostředky sloužící k ochraně
proti nákazám a nemocem přenosným ze zvířat
na člověka a dbát o jejich řádnou funkci,

c) k napájení zvířat používat vodu, která neohro-
žuje zdravotní stav zvířat a zdravotní nezávad-
nost jejich produktů, a ke krmení zvířat použí-
vat jen zdravotně nezávadná krmiva,

d) podávat zvířatům pouze léčivé přípravky v sou-
ladu s pravidly pro jejich používání při posky-
tování veterinární péče5), veterinární přípravky
schválené podle tohoto zákona, doplňkové
látky v souladu se zvláštními právními před-
pisy4) a dodržovat podmínky pro podávání ně-
kterých látek a přípravků zvířatům, jejichž pro-
dukty jsou určeny k výživě lidí (§ 19), posky-
tovat nezbytnou součinnost orgánům, které
provádějí odběr vzorků a šetření v souvislosti
s plněním plánu sledování přítomnosti někte-
rých látek a jejich reziduí u zvířat, v živočišných
produktech, krmivech a napájecí vodě (dále jen
„plán sledování některých látek a jejich rezi-
duí“), a dodržovat opatření přijatá na základě
tohoto šetření,

e) nepodávat zvířatům látky a přípravky, jejichž
používání u hospodářských zvířat nebo u zvířat,
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, není
povoleno (§ 19 odst. 1 a 3)9c),

f) předkládat na požádání úřednímu veterinár-
nímu lékaři záznamy stanovené zvláštním práv-
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ním předpisem9d) a umožnit přístup k těmto zá-
znamům také soukromému veterinárnímu lé-
kaři, který vydává potvrzení o zdravotním stavu
zvířete a o nákazové situaci v místě původu
(dále jen „zdravotní potvrzení“),

g) v případě, že chová zvěř ve farmovém chovu,
oznámit krajské veterinární správě nejméně
7 dnů předem zahájení a ukončení své chovatel-
ské činnosti ve vztahu k farmovému chovu
zvěře,

h) dodávat na jatky pouze jatečná zvířata s pravdivě
a úplně uvedenými informacemi o potravinovém
řetězci v souladu s přílohou II oddílu III na-
řízení (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živo-
čišného původu,

i) uvádět na trh pouze zvířata, kterým nebyly
podávány nepovolené nebo zakázané4) látky
nebo přípravky (§ 19), vést záznamy o tom,
kdy a které léčivé přípravky a látky, jimiž mo-
hou být nepříznivě ovlivněny živočišné pro-
dukty, byly podány zvířatům, neprodleně před-
kládat tyto záznamy veterinárnímu lékaři, aby
v nich zaznamenal podání léčivých přípravků
zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat tyto
záznamy nejméně po dobu 5 let a dodržovat
ochranné lhůty.

(2) Chovatel, který chová včelstva, je dále povi-
nen neprodleně po zjištění úhynu včelstev na stano-
višti včelstev hlásit úhyn nad limit stanovený prová-
děcím právním předpisem krajské veterinární správě.

(3) Mor včelího plodu a hnilobu včelího plodu
je zakázáno léčit.

(4) Chovatel, který jako podnikatel10) chová
hospodářská zvířata pro účely podnikání, je dále po-
vinen

a) oznámit krajské veterinární správě nejméně
7 dnů předem zahájení a ukončení podnikatel-
ské činnosti, jakož i informovat krajskou vete-
rinární správu bez zbytečného odkladu o změ-
nách, k nimž má dojít ve způsobu ustájení nebo
v druzích chovaných zvířat,

b) zajistit, aby práce při ošetřování zvířat a získá-
vání jejich produktů vykonávaly pouze osoby
způsobilé k takové činnosti podle zvláštních
právních předpisů11), které mají základní zna-

losti o péči o zvířata a o hygienických požadav-
cích na získávání živočišných produktů,

c) zpracovat podle schválených zásad pohoto-
vostní plán pro případ výskytu nebezpečných
nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člo-
věka, jakož i pro případ vzniku mimořádné si-
tuace (dále jen „pohotovostní plán“), zajistit,
aby pohotovostní plán byl přístupný všem oso-
bám uvedeným v písmenu b) a při každé změně
chovu zvířat, nejméně však jednou ročně, poho-
tovostní plán aktualizovat,

d) zpracovat vlastní ozdravovací program v sou-
ladu s celostátním programem tlumení jedné
nebo více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat
na člověka a původců těchto nákaz a nemocí
(dále jen „program ozdravování zvířat“), před-
ložit jej včetně příslušných změn ke schválení
krajské veterinární správě nejpozději do
60 dnů od data zveřejnění programu ozdravo-
vání zvířat ve Věstníku Ministerstva zemědělství
a postupovat podle tohoto programu.

(5) Chovatel, který chová drůbež v rámci svého
podnikání, je dále povinen neprodleně po zjištění
poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu v produkci
vajec nebo zvýšené úmrtnosti drůbeže nad limity
stanovené prováděcím právním předpisem hlásit tyto
skutečnosti krajské veterinární správě.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví

a) veterinární požadavky na prostředí, v němž jsou
zvířata chována, na jejich ošetřování a ochranu
před nákazami a nemocemi přenosnými ze zví-
řat na člověka a na jejich uvádění na trh,

b) které látky a přípravky nelze uvádět do oběhu
a podávat zvířatům, které látky a přípravky ne-
lze podávat zvířatům určitých druhů a které
látky a přípravky lze podávat zvířatům určitých
druhů jen za určitých podmínek a tyto pod-
mínky,

c) postup při zpracovávání pohotovostních plánů
a ozdravovacích programů chovatelů, hlediska,
podle nichž se tyto plány a programy zpraco-
vávají, a co mají obsahovat,

d) ve kterých případech a za jakých podmínek
může Státní veterinární správa povolit v mezích
stanovených právními akty Evropské unie
zmírnění veterinárních požadavků stanovených
na zdraví zvířat a jejich pohodu,
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e) limity poklesu v příjmu potravy a vody, poklesu
v produkci vajec nebo zvýšené úmrtnosti drů-
beže, při jejichž překročení jsou chovatelé, kteří
jako podnikatelé chovají drůbež pro účely pod-
nikání, povinni hlásit tyto skutečnosti krajské
veterinární správě,

f) limit zvýšené úmrtnosti včelstev, při jehož pře-
kročení jsou chovatelé povinni hlásit tyto
úhyny krajské veterinární správě.

10) § 420 a násl. občanského zákoníku.“.

14. V § 6 odst. 3 a v § 49 odst. 1 písm. b) se text
„§ 5 odst. 1 písm. a)“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 1
písm. i)“.

15. V § 6 odst. 8 písm. b) a v § 17a odst. 4
písm. c) se slovo „izolaci“ nahrazuje slovem „karan-
téně“.

16. V § 10 odst. 2 se slova „Ústřední veterinární
správě Státní veterinární správy (dále jen „Ústřední
veterinární správa“)“ nahrazují slovy „Ústřední ve-
terinární správě“.

17. V § 10 odst. 3 písm. f), § 30 odst. 1 písm. d),
§ 30 odst. 2 písm. a) a v § 42 odst. 3 písm. a) se slovo
„karanténě“ nahrazuje slovem „izolaci“.

18. V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 18 odst. 1
písm. a), § 18 odst. 3, § 19 odst. 4, nadpise oddílu 2
hlavy III, § 22 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 22
odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení a bodě 1,
§ 22 odst. 1 písm. d), f) a j), § 24 odst. 1 úvodní části
ustanovení, § 24 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 39a
odst. 1, § 41 odst. 4, § 48 odst. 1 písm. g) a písm. j)
bodě 2, § 49 odst. 1 písm. h) bodě 2 a písm. l), § 53
odst. 1 písm. b) a c) a v § 54 odst. 1 písm. i) se slova
„do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“.

19. V § 16 odstavec 2 zní:

„(2) Každý, kdo přepravuje zvířata určená k po-
ražení nebo utracení v souvislosti s plněním ochran-
ných a zdolávacích opatření, nebo každý, kdo pře-
pravuje, zpracovává nebo neškodně odstraňuje před-
měty, které mohou být nositeli původců nákaz, ja-
kož i vedlejší živočišné produkty určené
k neškodnému odstranění nebo dalšímu zpracování,
je povinen tato zvířata, předměty nebo vedlejší živo-
čišné produkty přepravovat, zpracovávat nebo ne-
škodně odstraňovat jen způsobem stanoveným kraj-
skou veterinární správou.“.

20. V § 17a odst. 2 písm. d) se slova „prohlídku
jatečných zvířat a masa“ nahrazují slovy „veterinární
vyšetření zvířat před poražením, jejich masa, orgánů
a ostatních částí po poražení (dále jen „prohlídka
jatečných zvířat a masa“)“.

21. V § 20 odstavec 2 zní:

„(2) Není-li stanoveno jinak, lze uvádět na trh
pouze

a) zvěřinu, která pochází ze zvěře ulovené
a usmrcené v souladu se zvláštními právními
předpisy6), 16), a která je v souladu se zvláštní-
mi právními předpisy16) označena způsobem
umožňujícím její identifikaci,

b) ryby, korýše, měkkýše, žáby a jiné živočichy
vodního a suchozemského prostředí určené
k výživě lidí, kteří byli získáni dovoleným způ-
sobem lovu (výlovu), odchytu nebo sběru17),

c) mléko, které bylo získáno od zvířat, jejichž
zdravotní stav, způsob chovu a výživy neovliv-
ňují nepříznivě jeho zdravotní nezávadnost,
a které bylo mlékárensky ošetřeno, jakož i vý-
robky z tohoto mléka. Požadavek výroby mléč-
ných výrobků z mlékárensky ošetřeného mléka
však neplatí, pokud schválený technologický
postup vyžaduje se zřetelem na vlastnosti vý-
robku, aby bylo při jeho výrobě použito mlé-
kárensky neošetřené mléko; pro tyto účely se
výrobou mléčných výrobků rozumí postup ve-
doucí ke změně charakteru tohoto mléka,

d) vejce, která byla prosvícena a stanoveným způ-
sobem označena17a),

e) med, mateří kašičku nebo včelí vosk, které jsou
zdravotně nezávadné a pochází od klinicky
zdravého včelstva.“.

22. V § 20 se odstavce 3 a 4 zrušují.

23. § 21 včetně poznámek pod čarou č. 66 a 67
zní:

„§ 21

(1) Není-li stanoveno jinak, musí být jatečná
zvířata poražena na jatkách za podmínek stanove-
ných tímto zákonem, zvláštními právními předpisy6)
a předpisy Evropské unie17c).

(2) Domácí porážkou mohou být poražena
ve vlastním hospodářství chovatele jatečná zvířata
s výjimkou skotu staršího 72 měsíců, koní, oslů a je-
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jich kříženců. V případě domácí porážky skotu star-
šího 24 měsíců a mladšího 72 měsíců může chovatel
porazit nejvýše 3 kusy ročně.

(3) Maso a orgány jatečných zvířat z domácí
porážky jsou určeny pro spotřebu

a) osoby tvořící domácnost chovatele, jedná-li se
o maso a orgány ze skotu, nebo

b) osoby tvořící domácnost chovatele nebo pro
spotřebu osoby blízké, jedná-li se o maso
a orgány ostatních zvířat.

(4) Maso a orgány jatečných zvířat z domácí
porážky podléhají veterinárnímu vyšetření, stanoví-
-li tak krajská veterinární správa se zřetelem k náka-
zové situaci, a nesmí být dále uváděny na trh.

(5) Domácí porážku skotu mladšího 72 měsíců
nebo jelenovitých ve farmovém chovu je chovatel
povinen písemně oznámit krajské veterinární správě
nejméně 3 dny před jejím konáním. Povinnost pí-
semně oznámit domácí porážku skotu nebo jeleno-
vitých ve farmovém chovu neplatí v případě domácí
porážky skotu nebo jelenovitých ve farmovém
chovu jinak zdravého zvířete, které utrpělo zranění,
které z důvodu respektování dobrých životních pod-
mínek zvířat brání jeho přepravě na jatky; v tomto
případě chovatel zajistí prohlídku zvířete veterinár-
ním lékařem, vyžádá si od něj písemné prohlášení
o zdravotním stavu zvířete a oznámí domácí po-
rážku skotu nebo jelenovitých ve farmovém chovu
neprodleně po jejím provedení.

(6) Chovatel v oznámení podle odstavce 5
uvede vedle náležitostí podle správního řádu

a) adresu a registrační číslo hospodářství,

b) datum a čas provedení domácí porážky skotu
nebo jelenovitých ve farmovém chovu,

c) počet, druh a identifikační číslo poráženého zví-
řete,

d) jde-li o porážení skotu také datum narození
skotu a způsob zacházení se vzniklými vedlej-
šími živočišnými produkty.

(7) Zvěř ve farmovém chovu může být porá-
žena v hospodářství jen za podmínek stanovených
předpisy Evropské unie17c). Povolení vydává krajská
veterinární správa chovateli na základě písemné žá-
dosti, která splňuje náležitosti podle zvláštního práv-
ního předpisu17ca) a ve které chovatel doloží splnění
podmínek stanovených předpisy Evropské unie17c).

(8) Chovatel je povinen k porážce velké far-
mové zvěře v hospodářství podle odstavce 7 nebo
domácí porážce jelenovitých z farmového chovu po-
žádat krajskou veterinární správu o povolení
k usmrcení těchto zvířat použitím střelné zbraně.
K žádosti vedle náležitostí podle správního řádu

a) doloží, že usmrcení střelnou zbraní provede

1. držitel zbrojní licence vydané podle zvlášt-
ního právního předpisu17cd), nebo

2. chovatel osobně nebo osoba, která je k němu
v pracovním nebo obdobném poměru, jsou-
-li držiteli zbrojního průkazu skupiny C vy-
daného podle zvláštního právního předpi-
su17cb), a

b) přiloží odůvodnění k usmrcení zvířete střelnou
zbraní.

Pro účely tohoto ustanovení se velkou farmovou
zvěří rozumí jelenovití, mufloni a prasata divoká,
jsou-li chováni ve farmovém chovu.

(9) Doba platnosti povolení vydaného podle
odstavce 8 je 3 roky. Dobu platnosti povolení může
krajská veterinární správa prodloužit o další 3 roky,
a to na základě písemné žádosti držitele povolení
podané 3 měsíce před skončením doby platnosti, po-
kud držitel povolení doloží, že se nezměnily pod-
mínky, za kterých bylo povolení vydáno.

(10) Platnost povolení vydaného podle od-
stavce 8 končí, jestliže se změnily osoby uvedené
v odstavci 8 písm. a) bodě 1 nebo 2, které provádějí
usmrcení střelnou zbraní. Změnu těchto osob je cho-
vatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit pí-
semně krajské veterinární správě.

(11) Krajská veterinární správa může povolení
vydané podle odstavce 7 nebo 8 odejmout, jestliže
byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno.

(12) Chovatel, který je držitelem povolení po-
dle odstavce 8, je povinen

a) mít k dispozici situační nákres farmy nebo hos-
podářství s vyznačením místa střelby a pro-
středků k zajištění bezpečnosti při střelbě, s po-
sudkem znalce v oboru balistiky; tímto nejsou
dotčeny povinnosti držitele zbrojní licence po-
dle zvláštního právního předpisu17cb),

b) oznámit krajské veterinární správě nejméně
3 dny přede dnem porážky místo a čas použití
střelné zbraně k porážce.
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(13) Krajská veterinární správa oznámí přísluš-
nému útvaru Policie České republiky místo a čas
použití střelné zbraně k porážce zvěře ve farmovém
chovu v hospodářství nebo k domácí porážce jeleno-
vitých z farmového chovu.

(14) Na jatky nesmí být dodávány zdravé březí
plemenice.

(15) Jatečná zvířata podléhají na jatkách po-
vinné prohlídce jatečných zvířat a masa, kterou pro-
vádí úřední veterinární lékař, který splňuje poža-
davky odborné kvalifikace stanovené předpisy
Evropské unie66). Podrobnosti prohlídky jatečných
zvířat a masa včetně úkonů, které mohou být pro-
váděny jinými osobami odborně způsobilými k vý-
konu odborné veterinární činnosti než veterinárními
lékaři, jsou stanoveny předpisy Evropské unie67).

(16) Veterinární vyšetření těl ulovené volně ži-
jící zvěře a zvěřiny se provádí způsobem a v rozsahu
stanovenými předpisy Evropské unie17g).

(17) V rámci veterinární prohlídky jatečných
zvířat na jatkách a těl ulovené volně žijící zvěře v za-
řízeních zpracovávajících zvěřinu, vnímavých na tri-
chinelózu, zajistí úřední veterinární lékař vyšetření
jejich svaloviny na přítomnost svalovce (trichinel).
Není-li toto vyšetření provedeno laboratoří krajské
veterinární správy, musí být provedeno v laboratoři
uvedené v § 52 odst. 3.

(18) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla
a postup veterinárního vyšetřování živočišných pro-
duktů, posuzování a označování těchto produktů na
základě jejich veterinárního vyšetření, jakož i veteri-
nární podmínky uvolňování těchto produktů na trh,
pokud tato pravidla, postupy a podmínky nejsou
upraveny předpisy Evropské unie a pokud jejich
úpravu tyto předpisy umožňují.

66) Příloha I oddíl III kapitola IV nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

67) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 854/2004.“.

24. V § 21a odst. 3, § 27b odst. 8, § 50 odst. 9
a v § 64a odst. 4 se slova „vysoká škola s veterinárním
studijním programem“ nahrazují slovy „vysoká
škola uskutečňující akreditovaný studijní program
v oblasti veterinárního lékařství a hygieny“.

25. V § 22 odst. 1 písm. a) se věta druhá nahra-
zuje větou „V žádosti uvedou vedle náležitostí podle

správního řádu druhy činností, které hodlají provo-
zovat.“.

26. V § 22 odst. 1 písm. b) se bod 2 včetně po-
známek pod čarou č. 17i) a 17j) zrušuje.

Dosavadní body 3 až 5 se označují jako body 2 až 4.

27. V § 22 odst. 1 písm. b) bodě 4 se text „bo-
dech 1 a 2“ nahrazuje textem „bodě 1“.

28. V § 22 odst. 1 písm. j) se slovo „včel“ na-
hrazuje slovem „včelstev“.

29. V § 22 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 až 5, které znějí:

„(2) Osoby, které zprostředkovávají uvádění
živočišných produktů na trh, jsou povinny předem
požádat krajskou veterinární správu o registraci; to
však neplatí pro osoby, které již byly krajskou ve-
terinární správou schváleny a registrovány, popří-
padě jen registrovány podle odstavce 1 písm. a).
V žádosti vedle náležitostí podle správního řádu
uvede

a) adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa
pobytu nebo sídla,

b) druh a rozsah činnosti a

c) datum zahájení činnosti.

(3) Osoby, které zprostředkovávají uvádění ži-
vočišných produktů na trh, mohou tuto činnost vy-
konávat až po registraci.

(4) Registrovaná osoba je povinna oznámit
krajské veterinární správě změny údajů uvedených
v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne nastalé
změny a současně odevzdat doklad o registraci.

(5) Krajská veterinární správa zruší registraci na
žádost registrované osoby. Registrovaná osoba k žá-
dosti o zrušení registrace přiloží doklad o registraci.
O zrušení registrace krajská veterinární správa žada-
tele informuje.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 6.

30. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) oznámit neprodleně krajské veterinární správě
porážku skotu nebo prasat, pokud jsou maso
nebo orgány určeny k dodání zpět chovateli;
v oznámení uvede počet poražených kusů
a osobu, které maso nebo orgány dodal.“.

31. V § 25 odst. 3 se slova „sezonní prodej ži-
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vých ryb“ nahrazují slovy „prodej živých ryb na
samostatném prodejním místě“ a za slovo „správě“
se vkládají slova „prostřednictvím informačního sys-
tému Státní veterinární správy“.

32. V § 25 odst. 5 písm. a) se slovo „sezonní“
zrušuje.

33. § 27a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 52 až 61 zní:

„Prodej malých množství vlastních produktů
z prvovýroby

§ 27a

(1) Chovatel může v malých množstvích pro-
dávat

a) živou drůbež, živé králíky a živé nutrie z vlast-
ního chovu ve svém hospodářství přímo spotře-
biteli,

b) čerstvé drůbeží maso, čerstvé králičí maso nebo
čerstvé maso z nutrií, pocházející z drůbeže,
králíků nebo nutrií z vlastního hospodářství
a poražených v tomto hospodářství, ve svém
hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, které se
nacházejí na území České republiky, a to přímo
spotřebiteli, anebo je dodávat do místního ma-
loobchodu; drůbeží maso nemusí být tříděno
podle jakosti a hmotnosti52),

c) nebalená čerstvá vejce pocházející z vlastního
hospodářství ve svém hospodářství, v tržnici
nebo na tržišti, které se nacházejí na území Čes-
ké republiky, a to přímo spotřebiteli, anebo je
dodávat do místního maloobchodu. Chovatel,
který použije vejce v jím provozovaném zaří-
zení stravovacích služeb53) nemusí vejce ozna-
čovat stanoveným způsobem54). Chovatel,
který chová nejvíce 50 nosnic, prodávající vejce
ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti,
které se nacházejí na území České republiky,
nemusí vejce označit kódem producenta, jsou-
-li jméno a adresa chovatele uvedena v místě
prodeje. Povinnost třídit nebalená čerstvá vejce
podle jakosti a hmotnosti55), se nevztahuje na

1. prodej v tržnici nebo na tržišti, které se na-
cházejí na území České republiky,

2. prodej ve svém hospodářství, nebo

3. chovatele, který použije vejce v jím provozo-
vaném zařízení stravovacích služeb,

d) med, mateří kašičku nebo včelí vosk pocházející
z vlastního chovu včelstev ve své domácnosti, ve
svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti,
které se nacházejí na území České republiky,
a to přímo spotřebiteli, anebo jej dodávat do
místního maloobchodu. Chovatel včel, který
med použije v jím provozovaném zařízení stra-
vovacích služeb53), nemusí med označit stano-
veným způsobem56),

e) se souhlasem krajské veterinární správy syrové,
mlékárensky neošetřené mléko a syrovou sme-
tanu (dále jen „syrové mléko“) pocházející od
zvířat z vlastního chovu ve svém hospodářství
v místě výroby nebo prostřednictvím prodej-
ního automatu přímo spotřebiteli pro spotřebu
v jeho domácnosti, anebo jej po tepelném oše-
tření uvádět na trh při poskytování stravovacích
služeb53). Chovatel zajistí, aby

1. syrové mléko bylo získáváno v souladu s po-
žadavky na prvovýrobu syrového mléka
a mleziva, stanovenými předpisy Evropské
unie, které upravují zvláštní hygienická pra-
vidla pro potraviny živočišného původu57),

2. celkový počet mikroorganizmů v získaném
mléce při 30 °C nepřesahoval počet 100 000
v 1 ml, jde-li o kravské mléko, nebo 500 000
v 1 ml, jde-li o mléko jiného druhu, a celkový
počet somatických buněk nepřesahoval
400 000 v 1 ml, jde-li o kravské mléko,

3. syrové mléko bylo vyšetřeno na základě ana-
lýzy nebezpečí a s přihlédnutím k předcho-
zím výsledkům a jejich trendům, zejména při
podání žádosti o souhlas krajské veterinární
správy k prodeji syrového mléka a při každé
změně v chovu zvířat nebo ve způsobu zís-
kávání, ošetřování a zpracovávání syrového
mléka, jež by mohla ovlivnit jeho zdravotní
nezávadnost, nejméně však dvakrát ročně,
a to z hlediska dodržování limitů uvedených
v bodě 2 a patogenních mikroorganizmů,
stanovených prováděcím právním předpi-
sem, a

4. obsah reziduí inhibičních látek v syrovém
mléce odpovídal požadavkům stanoveným
předpisy Evropské unie58),

f) živé ryby nebo jiné živočichy pocházející z ak-
vakultury z vlastního chovu ve svém hospodář-
ství přímo spotřebiteli nebo uvádět čerstvé pro-
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dukty rybolovu59) na trh při poskytování stra-
vovacích služeb53).

(2) Za místní maloobchod podle odstavce 1
písm. b), c) a d) se považuje maloobchod podle před-
pisu Evropské unie, kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva a zřizuje se
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
postupy týkající se bezpečnosti potravin60) s odpoví-
dajícím sortimentem živočišných produktů, který se
nachází na území České republiky a který produkty
uvedené v odstavci 1 písm. b), c) a d) dodává přímo
spotřebiteli.

(3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1
musí pocházet od zdravých zvířat a musí být zdra-
votně nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany
zdraví lidí a zvířat, zejména nesmí být zdrojem ná-
kaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Živo-
čišné produkty uvedené v odstavci 1 provozovatel
místního maloobchodu nesmí uvádět na trh pro-
střednictvím zásilkového prodeje.

(4) Chovatel, který prodává nebo dodává
vlastní produkty z prvovýroby podle odstavce 1, je
povinen zajistit, aby byly doprovázeny obchodním
dokladem podle prováděcího nařízení Komise (EU)
č. 931/2011, s výjimkou případů, kdy chovatel tyto
produkty prodává ve svém hospodářství nebo ve své
domácnosti.

(5) Chovatel, který prodává nebo dodává
vlastní produkty z prvovýroby podle odstavce 1,
musí zajistit, aby tyto produkty byly

a) vyráběny, skladovány a přepravovány v čistém
prostředí s používáním zařízení a pracovních
nástrojů a pomůcek udržovaných v čistotě a

b) chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě
působit na jejich zdravotní nezávadnost, ze-
jména před kontaminací.

(6) Chovatel nutrií je povinen zabezpečit vyše-
tření jejich masa na přítomnost svalovce (trichinel),
a to v laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akre-
ditaci k provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním
veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo
krajskou veterinární správou vydáno podle § 50
odst. 3 povolení pro tento druh vyšetření. Laboratoř
je povinna vydat chovateli protokol o laboratorním
vyšetření nutrií a jednou ročně předkládat krajské
veterinární správě prostřednictvím informačního
systému Státní veterinární správy údaje o provede-

ných vyšetřeních stanovené prováděcím právním
předpisem. Chovatel nutrií je povinen uchovávat
protokol o laboratorním vyšetření masa nutrií po
dobu nejméně 2 let a na požádání jej předložit úřed-
nímu veterinárnímu lékaři. Chovatel nutrií může čer-
stvé maso z nutrií prodávat konečnému spotřebiteli
nebo dodávat do místního maloobchodu způsobem
uvedeným v odstavci 1 písm. b) až po vyhovujícím
vyšetření masa nutrií na přítomnost svalovce (trichi-
nel).

(7) Chovatel, který prodává syrové mléko po-
dle odstavce 1 písm. e), je povinen

a) zpracovat a dodržovat provozní a sanitační řád
a na požádání jej předložit krajské veterinární
správě a

b) zajistit, aby obsah celkového počtu mikroorga-
nismů v syrovém kravském mléce prodávaném
spotřebiteli nebyl vyšší, než stanoví předpisy
Evropské unie, které upravují zvláštní hygie-
nická pravidla pro potraviny živočišného pů-
vodu61), pro syrové kravské mléko určené k vý-
robě mléčných výrobků, nebo nebyl vyšší než
1 500 000 v 1 ml, jde-li o syrové mléko jiného
druhu.

(8) Jestliže chovatel zjistí při vyšetření vzorků,
že byly překročeny limity uvedené v odstavci 1
písm. e) bodě 2 nebo v odstavci 7 písm. b), přijme
neprodleně nápravná opatření a informuje o tom
krajskou veterinární správu, která může nařídit zvý-
šení četnosti vyšetřování až do doby dosažení ná-
pravy.

(9) Zjistí-li krajská veterinární správa, že chova-
tel postupuje při prodeji syrového mléka v rozporu
s tímto zákonem nebo předpisy Evropské unie, ode-
jme chovateli souhlas k prodeji syrového mléka.

(10) Prováděcí právní předpis stanoví

a) veterinární a hygienická pravidla pro prodej
a dodávání malých množství vlastních produktů
z prvovýroby, uvedených v odstavci 1, a pro
zacházení s těmito produkty,

b) co se rozumí malým množstvím podle od-
stavce 1,

c) rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke
zjištění přítomnosti patogenních mikroorga-
nismů ohrožujících zdraví lidí,

d) údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou labo-
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ratoře povinny předkládat krajské veterinární
správě, včetně termínu jejich předložení.

52) Příloha XIV část B bod I odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zeměděl-
ských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů),
v platném znění.

53) § 23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

54) § 8 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

55) Příloha VII část VI nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kte-
rým se stanoví společná organizace trhů se zeměděl-
skými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/
/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/
/2007, v platném znění.

56) § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů.

57) Příloha III oddíl IX kapitola I část I a II nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

58) Příloha III oddíl IX kapitola I část III odst. 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

59) Bod 3.5 přílohy I nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 853/2004.

60) Čl. 3 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002.

61) Příloha III oddíl IX kapitola II část III bod 1 písm. a)
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/
/2004.“.

34. V § 27b odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Uživatel honitby může v malých množ-
stvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří

a) prodávat přímo spotřebiteli,

b) dodávat do místní maloobchodní prodejny s od-
povídajícím sortimentem živočišných produktů,
která se nachází na území České republiky
a která zásobuje přímo spotřebitele,

c) dodávat do maloobchodního zařízení, které
bylo krajskou veterinární správou registrováno
jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou,
nebo

d) prodávat v tržnici nebo na tržišti, které se na-
cházejí na území České republiky, přímo spo-
třebiteli, jde-li o drobnou volně žijící zvěř.

(2) Těla ulovené volně žijící zvěře uvedená v od-

stavci 1 nesmí spotřebitel dále uvádět na trh nebo je
uvádět na trh prostřednictvím zásilkového prodeje.“.

35. V § 27b odstavec 6 zní:

„(6) Jde-li o zvěř vnímavou na trichinelózu, je
uživatel honitby povinen zabezpečit její vyšetření na
přítomnost svalovce (trichinel), a to v laboratoři,
které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění
tohoto vyšetření, nebo ve státním veterinárním
ústavu, anebo v laboratoři, které bylo krajskou ve-
terinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 povolení
pro tento druh vyšetřování; jde-li o prase divoké,
přikládá uživatel honitby spolu se svalovinou vyše-
třovaného kusu zvěře i ocas tohoto kusu. Nelze-li
k vyšetření prasete divokého přiložit ocas daného
kusu zvěře, vyšetří laboratoř daný kus prasete divo-
kého i bez přiloženého ocasu daného kusu prasete
divokého. Laboratoř je povinna vydat uživateli ho-
nitby protokol o laboratorním vyšetření zvěře, u pra-
sete divokého s vyjádřením o přiložení ocasu vyše-
třovaného kusu, a jednou ročně předkládat krajské
veterinární správě prostřednictvím informačního
systému Státní veterinární správy údaje o provede-
ných vyšetřeních stanovené prováděcím právním
předpisem. Uživatel honitby je povinen uchovávat
protokol o laboratorním vyšetření zvěře po dobu
nejméně 2 let a na požádání jej předložit úřednímu
veterinárnímu lékaři. Uživatel honitby může zvěř
vnímavou na trichinelózu prodávat nebo dodávat
přímo spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 1
až po vyhovujícím vyšetření zvěře na přítomnost
svalovce (trichinel).“.

36. V § 27b odst. 9 písm. a) se slova „úřednímu
veterinárnímu lékaři“ nahrazují slovy „krajské vete-
rinární správě“.

37. V § 28 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Osoby, které se podílejí na obchodování se
zvířaty nebo živočišnými produkty, mohou obcho-
dovat pouze

a) se zvířaty, která odpovídají požadavkům stano-
veným tímto zákonem, zvláštními právními
předpisy17q) a předpisy Evropské unie17r), ze-
jména která

1. pocházejí z hospodářství, popřípadě jiného
zařízení registrovaného podle zvláštního
právního předpisu8), které nepodléhá ome-
zujícím nebo zakazujícím veterinárním opa-
třením vztahujícím se na zvířata daného
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druhu a je pod státním veterinárním dozo-
rem,

2. jsou zdravá a splňují stanovené veterinární
požadavky na obchodování s nimi, jakož
i případné zvláštní veterinární záruky17s),

3. jsou označena a evidována podle plemenář-
ského zákona9d) a provázena veterinárním
osvědčením17t), a nevyžaduje-li se toto
osvědčení, jiným průvodním dokladem,

b) s živočišnými produkty, které odpovídají poža-
davkům stanoveným tímto zákonem, zvláštními
právními předpisy17u) a předpisy Evropské
unie14d), zejména které

1. pocházejí z podniku, závodu nebo jiného za-
řízení, jenž je schválen a registrován, popří-
padě registrován podle tohoto zákona a před-
pisů Evropské unie17h) a je pod státním ve-
terinárním dozorem,

2. jsou zdravotně nezávadné, ve všech fázích
jejich výroby, zpracování a uvádění na trh
byly dodrženy povinnosti a požadavky sta-
novené z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat
a splňují stanovené veterinární požadavky na
obchodování s nimi, jakož i případné
zvláštní veterinární záruky17v),

3. jsou označeny stanoveným způsobem14f)
a provázeny průvodním dokladem, popří-
padě, vyžaduje-li se veterinární osvědčení17t),
tímto osvědčením.

(2) Osoby, které se podílejí na obchodování se
zvířaty nebo živočišnými produkty, nesmí obchodo-
vat se zvířaty a živočišnými produkty, které z veteri-
nárních nebo hygienických důvodů nemohou být
obchodně využity v České republice, ani zvířaty,
která byla určena k poražení nebo utracení v souvis-
losti s plněním programu ozdravování zvířat nebo
v rámci ochranných a zdolávacích opatření.

(3) Zvířata a živočišné produkty uvedené v od-
stavci 1 podléhají veterinární kontrole v místě pů-
vodu a veterinární kontrole při příchodu na místo
určení, do něhož jsou provázena veterinárním osvěd-
čením, popřípadě jiným průvodním dokladem. Za
místo určení se pro účely tohoto zákona považuje
místo prvního příjmu včetně jakéhokoli prvního za-
cházení nebo manipulace na území České republiky.
Jejich veterinární kontrola v místě původu musí být
prováděna přinejmenším s takovou pečlivostí a odpo-
vědností, jako kdyby byly určeny pro tuzemský trh.

Veterinární kontrola při příchodu na místo určení se
provádí formou nediskriminujících namátkových
kontrol17w).“.

38. V § 30 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) zda podniky, závody nebo jiná zařízení pod
státním veterinárním dozorem přijímají nebo
uvádějí na trh pouze živočišné produkty, jejichž
označení a požadované průvodní doklady od-
povídají požadavkům uvedeným podle písme-
ne a),“.

39. V § 30 odst. 2 písm. b) se za slovo
„odesilateli“ vkládají slova „ , jeho zástupci nebo
příjemci“ a za slovo „odesilatel“ se vkládají slo-
va „ , jeho zástupce nebo příjemce“.

40. V § 30 odst. 3 písm. a) se za slovo „zvířat“
vkládají slova „ , nejsou-li doprovázena veterinárním
osvědčením,“.

41. V § 31 odst. 2 se slovo „nebo“ nahrazuje
čárkou a za slovo „zástupce“ se doplňují slova „nebo
příjemce“.

42. V § 31a odstavec 2 zní:

„(2) Osoba, která přemísťuje v rámci neob-
chodního přesunu z ostatních členských států zvířata
v zájmovém chovu uvedená v odstavci 1, která jsou
mladší 12 týdnů a nejsou očkována proti vzteklině
nebo jsou ve věku mezi 12 a 16 týdny, jsou očkována
proti vzteklině, ale dosud nesplňují požadavky na
platnost uvedené v bodě 2 písm. e) přílohy III před-
pisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),
nesmí tato zvířata přemístit, pokud nejsou splněny
podmínky stanovené v čl. 7 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách pro neobchodní pře-
suny zvířat v zájmovém chovu48).“.

43. V § 32 odstavec 1 zní:

„(1) Dovozce nebo jeho zástupce, popřípadě
jiná osoba odpovědná za náklad je povinen vstoupit
se zvířaty, živočišnými produkty a ostatním veteri-
nárním zbožím dováženým ze třetích zemí (dále jen
„kontrolované zboží“) na území České republiky
jen přes stanoviště veterinární hraniční kontroly
České republiky (dále jen „pohraniční veterinární
stanice“) nebo jiného členského státu. Osoba uve-
dená ve větě první musí zvířata přepravovat přímo
na toto stanoviště anebo do karanténního střediska
a odtud do místa určení uvedeného ve veterinárním
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osvědčení, popřípadě v jiném veterinárním dokladu,
který zásilku provází.“.

44. V § 34 odst. 2 se slova „může tato karanténa
nebo izolace probíhat“ nahrazují slovy „je dovozce
nebo jeho zástupce povinen zajistit jejich umístění
do karantény nebo izolace“ a slovo „karanténa“ se
nahrazuje slovem „izolace“.

45. V § 36 odst. 1 se slova „Živočišné produkty
dovezené z třetích zemí musí splňovat“ nahrazují
slovy „Dovozce nebo jeho zástupce je povinen za-
jistit, aby živočišné produkty dovezené z třetích
zemí splňovaly“ a slovo „poskytovat“ se nahrazuje
slovem „poskytovaly“.

46. V § 38a odst. 4 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , není-li takto dováženo více než
5 zvířat v zájmovém chovu“.

47. § 38b včetně nadpisu zní:

„§ 38b

Vývoz zvířat a živočišných a rostlinných
produktů do třetích zemí

(1) K vývozu kontrolovaného zboží do třetích
zemí je třeba veterinární osvědčení. Vývozce k žá-
dosti o jeho vydání předloží vzor veterinárního
osvědčení požadovaný dovážejícím, popřípadě tran-
zitním státem a na vyžádání také doklad o veterinár-
ních podmínkách, jejichž splnění požaduje dováže-
jící, popřípadě tranzitní stát, a to v ověřeném pře-
kladu do českého jazyka. Ověřený překlad vzoru
veterinárního osvědčení se nevyžaduje v případě, že
je vzor požadovaného veterinárního osvědčení zve-
řejněn na internetových stránkách Státní veterinární
správy.

(2) Pokud třetí země určení z nákazových dů-
vodů vyžaduje pro dovoz krmiv rostlinného pů-
vodu, doplňkových látek a premixů na své území
ověření veterinárního osvědčení, provede jej krajská
veterinární správa. Vývozce k žádosti o jeho ověření
předloží dokumenty dokládající splnění dovozních
podmínek uvedených ve veterinárním osvědčení.

(3) Odmítne-li třetí země určení přijetí zásilky
a dojde-li k jejímu vrácení, nese vývozce náklady
spojené s tímto opatřením.

(4) Pokud třetí země určení vyžaduje veteri-
nární osvědčení vytištěná na ceninovém papíře
s ochrannými znaky, uhradí vývozce náklady spo-

jené s jeho vytištěním. O náhradě nákladů spojených
s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu roz-
hodne krajská veterinární správa. Tato náhrada je
příjmem státního rozpočtu, vybírá ji krajská veteri-
nární správa, která ji uložila. Výši paušální částky
nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvěd-
čení k vývozu stanoví prováděcí právní předpis.

(5) Pokud třetí země určení vyžaduje pro do-
voz nebo neobchodní přesun zvířete v zájmovém
chovu na své území ověření pasu nebo jiného iden-
tifikačního dokladu zvířete v zájmovém chovu, pro-
vede jej krajská veterinární správa.

(6) Pokud třetí země určení vyžaduje pro do-
voz nebo neobchodní přesun na své území ověření
veterinárního osvědčení, pasu nebo jiného identifi-
kačního dokladu zvířete v zájmovém chovu ústřední
kompetentní autoritou, provede jej Ústřední veteri-
nární správa.

(7) Pro zvířata, živočišné produkty a z nákazo-
vých důvodů případně pro krmiva rostlinného pů-
vodu, doplňkové látky a premixy přepravované
z území České republiky do jiného členského státu
za účelem vývozu do třetí země se vyžaduje
potvrzení o splnění požadavků a podmínek stanove-
ných třetí zemí určení. Vývozce k žádosti o jeho vy-
dání předloží vzor tohoto potvrzení, a to v ověřeném
překladu.

(8) Krajská veterinární správa zajistí kontrolo-
vané zboží úřední veterinární závěrou, jestliže to vy-
žaduje třetí země určení. Úřední veterinární závěrou
se rozumí zajištění totožnosti zboží v dopravních
prostředcích, kontejnerech nebo obalech plombou,
pečetí, známkou nebo jiným zajišťovacím prostřed-
kem tak, aby nebylo možno zboží vyjmout nebo do
nich zboží vložit, aniž dojde k narušení této závěry.
Porušit úřední veterinární závěru lze jen se souhla-
sem krajské veterinární správy.

(9) Pokud třetí země určení vyžaduje umístění
zvířete do karantény, oznámí vývozce krajské vete-
rinární správě její zahájení způsobem umožňujícím
dálkový přenos dat prostřednictvím informačního
systému Státní veterinární správy nejpozději 24 ho-
din předem. Karanténa je ukončena po splnění pod-
mínek karantény vydáním veterinárního osvědčení
k vývozu.“.

48. V § 39 odst. 1 písm. c) se za slovo „odchyt“
vkládají slova „zvířat bez pána62) a“.
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Poznámka pod čarou č. 62 zní:

„62) § 1046 občanského zákoníku.“.

49. V § 39a odst. 2 se slova „musí se tak stát,
není-li stanoveno jinak,“ nahrazují slovy „je provo-
zovatel schváleného podniku, závodu, popřípadě ji-
ného zařízení povinen, není-li stanoveno jinak, ne-
škodně odstranit nebo dále zpracovat tyto vedlejší
živočišné produkty“.

50. V § 40 odstavec 3 zní:

„(3) Ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo
nálezu vedlejších živočišných produktů, má ohlašo-
vací povinnost podle odstavce 1 písm. a) v případě,
že není znám chovatel nebo osoba zacházející se ži-
vočišnými produkty uvedená v odstavci 1. V tomto
případě hradí náklady neškodného odstranění ve-
dlejšího živočišného produktu obec, v jejímž katas-
trálním území je místo nálezu.“.

51. V § 41 odst. 1 písm. e) se slovo „rizika“ na-
hrazuje slovem „nebezpečí“.

52. V § 42 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) v rámci ochranných a zdolávacích opatření od-
chyt zvířat bez pána62) a toulavých a opuštěných
zvířat, vnímavých na nebezpečnou nákazu,“.

53. V § 42 odst. 1 písm. b) se slova „psů a ko-
ček, popřípadě i jiných zvířat“ nahrazují slovem
„zvířat“.

54. V § 42 odst. 2 se za slovo „Odchyt“ vklá-
dají slova „zvířat bez pána62) a,“, slova „psů a koček“
se nahrazují slovem „zvířat“ a slova „vysokou ško-
lou s veterinárním studijním programem“ se nahra-
zují slovy „vysokou školou uskutečňující akredito-
vaný studijní program v oblasti veterinárního lékař-
ství nebo veterinární hygieny“.

55. V § 42 odst. 5 se písmeno a) zrušuje a zá-
roveň se zrušuje označení písmene b).

56. V § 42 se za odstavec 5 vkládají nové od-
stavce 6 až 9, které znějí:

„(6) Provozovatel útulku pro zvířata je povinen
požádat krajskou veterinární správu o registraci
útulku nejméně 14 dnů před zahájením činnosti.
V žádosti vedle obecných náležitostí podle správního
řádu uvede druh útulku, zda půjde o útulek pro
hospodářská zvířata nebo o útulek pro zvířata
v zájmovém chovu, a kapacitu útulku.

(7) Provozovatel útulku pro zvířata může tuto
činnost vykonávat až po registraci.

(8) Provozovatel útulku pro zvířata je povinen
oznámit krajské veterinární správě změny údajů uve-
dených v dokladu o registraci do 30 dnů ode dne
nastalé změny a současně odevzdat doklad o regis-
traci.

(9) Krajská veterinární správa zruší registraci na
žádost provozovatele útulku pro zvířata. Provozo-
vatel útulku pro zvířata k žádosti o zrušení registrace
přiloží doklad o registraci. O zrušení registrace kraj-
ská veterinární správa žadatele informuje.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 10.

57. V § 42 odst. 10 se za slovo „odchyt“ vklá-
dají slova „zvířat bez pána62) a“.

58. V § 44 odst. 1 písm. d) se slova „zveřejňuje
jejich seznam ve Věstníku Ministerstva zemědělství
a na svých internetových stránkách,“ zrušují.

59. V § 44 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:

„f) může v souvislosti s prováděním mimořádných
veterinárních opatření nebo v souvislosti s pro-
vedením porážky nebo usmrcení většího počtu
hospodářských zvířat v případě jejich nemoci,
vyčerpání nebo zranění pro potřeby Státní ve-
terinární správy požádat Správu státních hmot-
ných rezerv o poskytnutí státní hmotné rezervy
formou bezúplatného použití,“.

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písme-
na g) a h).

60. V § 44 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 až 4, které znějí:

„(2) Povinné preventivní a diagnostické úkony
pro příslušný kalendářní rok a podmínky a lhůty
k jejich provedení uvedené v odstavci 1 písm. d) sta-
noví ministerstvo formou opatření obecné povahy na
období 1 kalendářního roku; opatření obecné po-
vahy se vydává bez řízení o návrhu opatření obecné
povahy.

(3) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
dnem jeho vyvěšení na úřední desce ministerstva
a vyvěšuje se po celý kalendářní rok. Ministerstvo
opatření obecné povahy zašle též Státní veterinární
správě a krajským veterinárním správám, které jsou
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povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních
deskách po celý kalendářní rok.

(4) Opatření obecné povahy v den následující
po dni nabytí jeho účinnosti opatří ministerstvo zá-
znamem o jeho účinnosti.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstav-
ce 5 a 6.

61. V § 46 písm. d) se slovo „karanténováním“

nahrazuje slovem „izolací“.

62. V § 47 odst. 1 se slova „Ministerstvu země-
dělství (dále jen „ministerstvo“)“ nahrazují slovem
„ministerstvu“.

63. V § 48 odst. 1 písm. j) úvodní části ustano-
vení se slova „popřípadě povolených“ nahrazují
slovy „povolených, popřípadě evidovaných“.

64. V § 48 odst. 1 písm. j) se na začátek bodu 1
vkládají slova „chovatelů, kteří chovají 5 a více psů
samičího pohlaví starších 12 měsíců,“.

65. V § 48 odst. 1 písm. k) se za slova „veteri-
nárních osvědčení“ vkládají slova „a vzory veterinár-
ních osvědčení k vývozu vyjednané Ústřední veteri-
nární správou s kompetentní autoritou dovážejícího
státu“.

66. V § 48 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové
písmeno s), které zní:

„s) vydává na žádost osvědčení o uznání uplatněné
certifikované metodiky z oblasti veterinární
péče vypracované v rámci výzkumného pro-
jektu nebo záměru,“.

Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno t).

67. V § 49 odst. 1 písm. h) se za bod 6 vkládá
nový bod 7, který zní:

„7. útulky pro zvířata,“.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 8.

68. V § 49 odst. 1 písm. s) se bod 3 zrušuje.

Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.

69. V § 49 odst. 1 písm. t) se slova „provádí
kontroly podle zákona o Státním zemědělském in-
tervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu a vydává
osvědčení pro poskytování zvláštních vývozních ná-
hrad“ nahrazují slovy „provádí kontroly a vydává
osvědčení podle zákona o Státním zemědělském in-
tervenčním fondu pro potřeby tohoto fondu“.

70. V § 49 odst. 1 se za písmeno v) vkládají
nová písmena x) až z), která znějí:

„x) ověřuje pro vývoz nebo neobchodní přesun zví-
řete v zájmovém chovu do třetích zemí pas nebo
jiný identifikační doklad zvířete v zájmovém
chovu,

y) potvrzuje po provedené veterinární kontrole
splnění požadavků a podmínek stanovených
třetí zemí určení pro vydání veterinárního
osvědčení pro vývoz kompetentní autoritou ji-
ného členského státu,

z) zajišťuje totožnost kontrolovaného zboží
úřední veterinární závěrou,“.

Dosavadní písmeno x) se označuje jako písmeno aa).

71. V § 51 odst. 1 větě druhé se za slovo „od-
chyt“ vkládají slova „zvířat bez pána62) a“.

72. V § 53 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

„d) zakázat užívání prostor pro výrobu, zpracování
nebo uvádění živočišných produktů na trh při
důvodném podezření na uvádění na trh potra-
vin jiných než zdravotně nezávadných nebo
z nákazových důvodů, jestliže kontrolovaná
osoba neumožní veterinárnímu inspektorovi
vstupovat na pozemky, do staveb nebo do ji-
ných prostor v souladu s jeho oprávněním po-
dle kontrolního řádu,

e) zjednat si přístup do staveb, dopravních pro-
středků, na pozemky a do dalších prostor
včetně otevření uzavřených prostor při důvod-
ném podezření na uvádění na trh potravin ji-
ných než zdravotně nezávadných nebo z náka-
zových důvodů. Každý, v jehož objektu se ta-
kové prostory kontrolované osoby nalézají, je
povinen strpět kontrolu v těchto prostorách.“.

73. V § 53 se za odstavec 3 vkládá nový odsta-
vec 4, který zní:

„(4) Veterinární inspektor je oprávněn zahájit
kontrolu prodeje na dálku kontrolním nákupem
předcházejícím předložení pověření ke kontrole
nebo doručení oznámení o zahájení kontroly.“.

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako od-
stavce 5 až 9.

74. V § 53 odst. 9 se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „8“.

75. V § 53 se doplňuje odstavec 10, který zní:
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„(10) Ústřední ředitel může zřídit inspekční
skupinu, která je složena nejen z veterinárních in-
spektorů krajské veterinární správy, v jejímž územ-
ním obvodu je kontrola prováděna, ale také z veteri-
nárních inspektorů jiných krajských veterinárních
správ. Pro veterinární inspektory jiných krajských
veterinárních správ, kteří jsou členy inspekční sku-
piny, platí práva a povinnosti kontrolujících stano-
vená tímto zákonem a kontrolním řádem i v územním
obvodu krajské veterinární správy, v jejímž územ-
ním obvodu je kontrola prováděna. V řízení o pře-
stupku zjištěném při kontrole provedené inspekční
skupinou rozhoduje jako orgán prvého stupně kraj-
ská veterinární správa, v jejímž územním obvodu
byla kontrola provedena.“.

76. V § 53a odst. 4 se slova „správním deliktu“
nahrazují slovem „přestupku“.

77. V § 54 odst. 1 písmeno c) zní:

„c) nařízení izolace nebo karantény, popřípadě po-
rážky nebo usmrcení zvířat,“.

78. V § 56a odst. 2 písmeno b) zní:

„b) vyhotoveno

1. v případě dovozu v úředním jazyku člen-
ského státu určení a toho členského státu,
v němž se provádí pohraniční veterinární
kontrola, anebo provázeno ověřeným pře-
kladem do tohoto jazyka, nebo

2. v případě vývozu v českém jazyce a jazyce,
který požaduje třetí země určení, popřípadě
tranzitní stát,“.

79. V § 56a odst. 2 písmeno d) zní:

„d) vydáno dříve, než zvířata nebo živočišné pro-
dukty opustí místo veterinární kontroly, a musí
provázet v originální verzi zvířata nebo živo-
čišné produkty

1. při jejich vstupu na území členských států
v případě dovozu, nebo

2. na území třetí země určení v případě vý-
vozu.“.

80. Za § 56a se vkládá nový § 56b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 56b

Veterinární podmínky pokusu

Uživatel pokusných zvířat6) je povinen požádat

o stanovení veterinárních podmínek pro provádění
pokusů pro zvířata, která

a) hodlá použít k pokusu

1. mimo schválené zařízení uživatele pokus-
ných zvířat, nebo

2. ve schváleném zařízení uživatele pokusných
zvířat, v případě, že charakter použitých bio-
logických materiálů, zvířat nebo jejich pro-
dukty nebo biologické materiály mají nebo
lze předpokládat, že budou mít vysoce rizi-
kový charakter, nebo

b) mají být po ukončení pokusu

1. umístěna do chovu odpovídajícího danému
druhu pokusných zvířat, nebo

2. dodána na jatky.“.

81. V § 59 odst. 1 a 6 se slova „a hygieny“ na-
hrazují slovy „nebo veterinární hygieny“.

82. V § 59 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Státní veterinární správa organizuje ve
spolupráci s vysokou školou uskutečňující akredito-
vaný studijní program v oblasti veterinárního lékař-
ství nebo veterinární hygieny atestační studium pro
úřední veterinární lékaře, které probíhá ve dvou
částech:

a) základní (atestace I. stupně),

b) specializační (atestace II. stupně).

(5) K výkonu státního veterinárního dozoru je
odborně způsobilý úřední veterinární lékař, který
získal atestaci I. stupně. Na služební místo předsta-
veného Státní veterinární správy může být jmenován
úřední veterinární lékař, pokud získal atestaci
II. stupně. Vedoucím zaměstnancem veterinárního
ústavu může být jmenován veterinární lékař, pokud
získal atestaci II. stupně; to neplatí pro vedoucího
zaměstnance 1. stupně řízení.“.

83. V § 59a odst. 1 písm. a) se slova „v oblasti
veterinární hygieny a ekologie“ nahrazují slovy „ve-
terinární hygieny“.

84. V § 59a odst. 1 písmeno b) zní:

„b) vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském
studijním programu v oblasti veterinární hy-
gieny nebo v magisterském studijním programu
v oblasti veterinární hygieny navazujícím na ba-
kalářský studijní program v oblasti veterinární
hygieny, anebo studiem, které se podle zvlášt-
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ního právního předpisu31a) považuje za rovno-
cenné,“.

85. V § 59a odst. 1 písm. c) a e) se slova „úplné
střední odborné vzdělání“ nahrazují slovy „střední
vzdělání s maturitní zkouškou“.

86. V § 59a odst. 1 písm. d) se slova „nebo bio-
logie“ nahrazují slovy „ , biologie nebo zootech-
niky“.

87. V § 59a odst. 1 písm. f) bodě 1 se slovo
„anebo“ zrušuje a za bod 1 se vkládá nový bod 2,
který zní:

„2. organizovanou vysokou školou uskutečňu-
jící akreditovaný studijní program v oblasti
veterinárního lékařství a hygieny, nebo“.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

88. V § 59a odst. 2 se slova „v bakalářském stu-
dijním programu v oblasti veterinární hygieny a eko-
logie“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. b)“.

89. V § 59a odst. 3 se slova „a ekologie“ zru-
šují.

90. § 60 zní:

„§ 60

Soukromí veterinární lékaři jsou oprávněni vy-
konávat veterinární léčebnou a preventivní činnost
podle § 58, pokud jsou

a) odborně způsobilí podle § 59 a 59b a

b) členy Komory, a to na základě osvědčení podle
zákona o Komoře veterinárních lékařů České
republiky32).“.

91. V § 61 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) oznámit krajské veterinární správě nejméně
7 dnů předem zahájení a ukončení činnosti,“.

92. V § 61 odst. 1 písm. b) se za slovo „nákazy“
vkládají slova „nebo podezření z týrání zvířete“.

93. Za § 64a se vkládají nové § 64b a 64c, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 64b

Chovatel hospodářských zvířat

(1) Chovatel hospodářských zvířat je oprávněn
provádět na jím provozovaném hospodářství u hos-
podářských zvířat, které na tomto hospodářství

chová, odborné veterinární úkony, jejichž seznam
spolu s podrobnostmi jejich provádění stanoví pro-
váděcí právní předpis.

(2) Chovatel hospodářských zvířat, který
splňuje požadavky odborné způsobilosti podle
§ 59a odst. 1 písm. a) až e), je oprávněn na jím pro-
vozovaném hospodářství podle pokynů ošetřujícího
veterinárního lékaře k injekční aplikaci léčiv u hospo-
dářských zvířat, které na tomto hospodářství chová.
Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti vý-
konu odborných veterinárních úkonů spočívajících
v injekční aplikaci léčiv u hospodářských zvířat cho-
vateli hospodářských zvířat.

(3) Chovatel hospodářských zvířat, který
splňuje požadavky odborné způsobilosti podle
§ 59a odst. 1 písm. a) až e), je vedle odborných ve-
terinárních úkonů podle odstavce 1 oprávněn prová-
dět na jím provozovaném hospodářství u hospodář-
ských zvířat, které na tomto hospodářství chová,
další odborné veterinární úkony, pokud absolvoval
specializovanou odbornou průpravu se zaměřením
na provádění odborných veterinárních úkonů, složil
závěrečnou zkoušku a získal tak osvědčení o způso-
bilosti k provádění těchto úkonů. Chovatel hospo-
dářských zvířat je povinen vést záznamy o dalších
odborných veterinárních úkonech, které provedl,
o datu jejich provedení, počtu a identifikaci zvířat,
u kterých byly tyto úkony provedeny, uchovávat
tyto záznamy po dobu nejméně 2 let, a na požádání
je předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Prová-
děcí právní předpis stanoví seznam dalších odbor-
ných veterinárních úkonů a podrobnosti jejich pro-
vádění k tomu oprávněnými chovateli hospodář-
ských zvířat.

(4) Specializovanou odbornou průpravu podle
odstavce 3 organizuje vysoká škola uskutečňující
akreditovaný studijní program v oblasti veterinár-
ního lékařství a hygieny, která vydává osobám, které
absolvovaly tuto specializovanou odbornou prů-
pravu, osvědčení o způsobilosti k provádění odbor-
ných veterinárních úkonů a vede seznam těchto
osob. Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah
a organizaci specializované odborné průpravy podle
odstavce 3 se zaměřením na provádění odborných
veterinárních úkonů, způsob a organizaci ověřování
získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení se-
znamu osob, které tuto specializovanou odbornou
průpravu absolvovaly.
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§ 64c

Prohlížitel včelstev

(1) Chovatel včelstev je v případě potvrzené ne-
bezpečné nákazy včel uvedené v příloze č. 2 k tomuto
zákonu oprávněn zajistit v ochranném pásmu stano-
veném v mimořádném veterinárním opatření roze-
brání včelího díla proškolenou osobou k prohlídce
včelstev s rozebráním včelího díla (dále jen „prohlí-
žitel včelstev“).

(2) Prohlížitel včelstev je povinen provádět pro-
hlídku včelstev s rozebráním včelího díla v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem, vést zá-
znamy o datu, době a výsledku prohlídky včelstev,
registračním čísle chovatele včelstev, registračním
čísle stanoviště včelstev, počtu včelstev na stanovišti
včelstev, počtu a identifikačním čísle vzorku, ucho-
vávat tyto záznamy po dobu nejméně 3 let a na po-
žádání je poskytnout úřednímu veterinárnímu lékaři.

(3) Prohlížitelem včelstev může být fyzická
osoba, která absolvovala specializované školení se
zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním vče-
lího díla a získala tak osvědčení o způsobilosti k této
činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola uskutečňující
akreditovaný studijní program v oblasti veterinár-
ního lékařství a hygieny, která také prohlížitelům
včelstev vydává osvědčení, vede seznam těchto osob
a předává jej Ústřední veterinární správě.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a) rozsah prohlídky včelstev s rozebráním včelího
díla a vedení záznamů prohlížitele včelstev,

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

94. V § 67 odst. 5 se za slovo „nesplnil“ vklá-
dají slova „schválený program ozdravování zvířat
podle § 5 odst. 4 písm. d),“.

95. V § 70 odst. 1 se slova „12 týdnů“ nahrazují
slovy „6 měsíců“.

96. V části první nadpis hlavy X zní:

„PŘESTUPKY“.

97. § 71 a 72 včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 63 znějí:

„§ 71

Přestupky fyzických osob

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní nebo poruší některou z povinností cho-
vatele nebo některý z požadavků na přemístění
a vnitrostátní přepravu zvířat stanovených v § 4,
§ 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 odst. 2 a 3, § 6
odst. 1 až 4 a 7 nebo v § 7,

b) nesplní nebo poruší některou z povinností po-
řadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2
a 3,

c) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 20 odst. 2 písm. c) až e), § 21 odst. 1
až 8, 10, 12 a 14, § 25 odst. 1, § 27a odst. 1, 3
až 8 nebo v § 27b odst. 1 až 8,

d) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků k ochraně před nákazami
a nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka
stanovených v § 5 odst. 1 písm. d) až i), § 11
odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14, § 16 odst. 2 nebo
v § 17a odst. 4,

e) nesplní nebo poruší povinnost stanovenou
v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší některé
z opatření podle § 53 odst. 1, anebo poruší zá-
kaz uvedený v § 56a odst. 4,

f) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 19 odst. 1 až 5 nebo v § 20 odst. 1
a odst. 2 písm. a) a b),

g) nesplní nebo poruší některou z veterinárních
podmínek obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo některou z veterinárních pod-
mínek dovozu a tranzitu veterinárního zboží
z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí,
stanovenou v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2,
§ 30 odst. 3, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1, 4 a 7,
§ 34 odst. 2, § 36 odst. 1 a 4, § 38a odst. 7, § 38b
odst. 1, 7 až 9 nebo v § 38c odst. 1 až 4,

h) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků stanovených předpisem
Evropské unie o dovozu zásilek produktů živo-
čišného původu pro osobní spotřebu do Spole-
čenství21),

i) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
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některý z požadavků chovatele stanovených
předpisem Evropské unie o veterinárních pod-
mínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zá-
jmovém chovu48),

j) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků stanovených v § 39a
odst. 2 nebo v § 42 odst. 2, 3 a 5 až 8, nebo
vykonává veterinární léčebnou a preventivní
činnost jako soukromý veterinární lékař, ačkoli
nesplňuje požadavky stanovené v § 60,

k) nesplní nebo poruší některou z povinností cho-
vatele nebo osoby zacházející se živočišnými
produkty stanovenou v § 40 odst. 1, 3 a 4,

l) nesplní nebo poruší povinnost provozovatele
útulku pro zvířata stanovenou v § 42 odst. 6,

m) nesplní nebo poruší povinnost uživatele pokus-
ných zvířat stanovenou v § 56b,

n) nesplní nebo poruší některou z povinností cho-
vatele hospodářských zvířat stanovenou v § 64a
odst. 3 nebo v § 64b odst. 1 až 3,

o) nesplní nebo poruší povinnost prohlížitele
včelstev stanovenou v § 64c odst. 2,

p) vykonává některou z činností, 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 některou z činností bez
podání oznámení nebo ověření odborné způso-
bilosti podle zvláštního právního předpisu31),
anebo vykonává některou z činností, k níž není
odborně způsobilá,

q) jiným jednáním, než je uvedeno v písmenech a)
až l), nesplní povinnost podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie na úseku veteri-
nární péče63),

r) nesplní závazný pokyn orgánu veterinární
správy, nebo

s) nesplní nebo poruší některou z povinností vy-
plývající pro ni z mimořádných veterinárních
opatření.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) až c),

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. d) až r),

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. s).

§ 72

Přestupky právnických osob
a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že

a) nesplní nebo poruší některou z povinností cho-
vatele nebo některý z požadavků na přemístění
a vnitrostátní přepravu zvířat stanovených v § 4,
§ 5 odst. 1 písm. a) až c), § 5 odst. 2 až 5 nebo
v § 6 odst. 1 až 4 a 7,

b) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků pro přepravu zvířat a péči
o ně v průběhu přepravy stanovených v § 7
nebo v § 8 odst. 1, 3 a 4,

c) nesplní nebo poruší některou z povinností po-
řadatele svodu zvířat stanovenou v § 9 odst. 2
a 3, některou z podmínek na vnitrostátní pře-
pravu pro provozovatele cirkusu nebo jiného
veřejného vystoupení se zvířaty stanovenou
v § 9 odst. 4, některou z povinností provozova-
tele shromažďovacího střediska stanovenou
v § 9a odst. 1 a 2 nebo některou z povinností
obchodníka stanovenou v § 9b odst. 1,

d) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 20 odst. 2 písm. c) až e), § 21 odst. 14,
§ 24 odst. 1, § 25 odst. 1 až 4, § 26, § 27 odst. 1,
§ 27a odst. 1, 3 až 8 nebo v § 27b odst. 1 až 4, 6
a 7,

e) nesplní nebo poruší některou z povinností
k ochraně před nákazami a nemocemi přenos-
nými ze zvířat na člověka stanovenou v § 11
odst. 1 a 3, § 12 odst. 1, § 14 nebo v § 16
odst. 2, anebo některou z povinností chovatele
stanovenou v § 5 odst. 1 písm. d) až i) nebo
v § 17a odst. 4,

f) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 18 odst. 1, 2 a 4, § 22 odst. 1 až 4,
§ 23 odst. 1 až 3 nebo v § 24a,

g) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 39 odst. 3 a 4, § 39a odst. 2 a 3,
§ 40, § 41 odst. 1 až 4, § 42 odst. 3, 5 až 8, § 56b,
§ 64a odst. 2 a 3 nebo v § 64b odst. 1 až 3, nebo
vykonává veterinární léčebnou a preventivní
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činnost jako soukromý veterinární lékař, ačkoli
nesplňuje požadavky stanovené v § 60,

h) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 13 odst. 4, nesplní nebo poruší
některé z opatření podle § 53 odst. 1, anebo
poruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4,

i) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků na zabezpečení zdravotní
nezávadnosti živočišných produktů stanove-
ných v § 19 odst. 1 až 5, § 20 odst. 1 a 2 písm. a)
a b) nebo v § 21 odst. 1, 7, 8, 10 a 12,

j) nesplní nebo poruší některou z veterinárních
podmínek obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo některou z veterinárních pod-
mínek dovozu a tranzitu veterinárního zboží
z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí,
stanovenou v § 28 odst. 1 až 4, § 29 odst. 2,
§ 30 odst. 3, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1, 4 a 7,
§ 34 odst. 2, § 36 odst. 1 a 4, § 37 odst. 3, § 38a
odst. 7, § 38b odst. 1, 7 až 9 nebo v § 38c
odst. 1 až 4,

k) nesplní nebo poruší některou z povinností nebo
některý z požadavků stanovených předpisem
Evropské unie o dovozu zásilek produktů živo-
čišného původu pro osobní spotřebu do Spole-
čenství21) nebo předpisem Evropské unie o ve-
terinárních podmínkách pro neobchodní pře-
suny zvířat v zájmovém chovu48),

l) vykonává některou z činností, 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 některou z činností bez
podání oznámení nebo ověření odborné způso-
bilosti podle zvláštního právního předpisu31),
anebo vykonává některou z činností, k níž není
odborně způsobilá,

m) jiným jednáním, než je uvedeno v písmenech a)
až l), nesplní povinnost podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie na úseku veteri-
nární péče63),

n) nesplní závazný pokyn orgánu veterinární
správy,

o) nesplní nebo poruší některou z povinností vy-
plývající pro ni z mimořádných veterinárních
opatření,

p) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-

novenou v § 66a odst. 3 nebo v § 66c odst. 4,

q) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 66 odst. 4, § 66a odst. 1 a 2, § 66b
odst. 1 nebo v § 66c odst. 1 až 3, nebo

r) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 66 odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dále dopustí přestupku tím, že
a) jako soukromý veterinární lékař nesplní nebo

poruší některou z povinností stanovenou
v § 4a odst. 4, § 6 odst. 7, § 12 odst. 2, § 17a
odst. 6, § 61 odst. 1, 3 a 5, § 62 odst. 2 nebo
v § 66 odst. 3 a 4,

b) jako soukromý veterinární technik nesplní nebo
poruší některou z povinností stanovenou v § 64
odst. 3 a 4, nebo

c) jako výrobce pasů nebo distributor pasů nesplní
nebo poruší některou z povinností stanovenou
v § 4b odst. 2 nebo 3.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) až d) a p),

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. e) až g) a q),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. h) až n) a r),

d) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. o),

e) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. a) až c).

63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/
/2001.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/
/2002.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/
/2009.
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravi-
dlech pro vedlejší produkty živočišného původu a zís-
kané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě,
a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité
vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol
na hranici podle uvedené směrnice.
Nařízení Komise (ES) č. 136/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2004.
Nařízení Komise (ES) č. 599/2004.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013.
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/
/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/
/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/
/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/
/2004.
Nařízení Rady (ES) č. 1/2005.
Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005.
Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 o sytému identifikace
a evidence ovcí a koz.
Nařízení Komise (ES) č. 911/2004, kterým se provádí
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1760/2000,
pokud jde o ušní značky, zvířecí pasy a evidenci země-
dělských podniků.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/
/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a ně-
kterých jiných původů zoonóz, vyskytujících se v po-
travním řetězci.
Nařízení Komise (ES) č. 1177/2006 ze dne 1. srpna 2006,
kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) 2160/2003, pokud jde o požadavky na pou-
žívání určitých tlumících metod v rámci národních pro-
gramů pro tlumení salmonel u drůbeže.
Nařízení Komise (EU) č. 517/2011 ze dne 25. května
2011, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Unie
zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů salmo-
nely u nosnic Gallus gallus, a kterým se mění nařízení
(ES) č. 2160/2003 a nařízení Komise (EU) č. 200/2010.
Nařízení Komise (EU) č. 200/2012 ze dne 8. března 2012
o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmonella
enteritidis a Salmonella typhimurium u hejn brojlerů,
jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2160/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 200/2010 ze dne 10. března
2010, kterým se provádí nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 2160/2003, pokud jde o cíl Spole-
čenství zaměřený na snížení výskytu určitých sérotypů
salmonel v reprodukčních hejnech dospělé drůbeže
druhu Gallus gallus.
Nařízení Komise (EU) č. 1190/2012 ze dne 12. prosince
2012 o cíli Unie zaměřeném na snížení výskytu Salmo-
nella enteritidis a Salmonella typhimurium v hejnech
krůt, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 2160/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických
kritériích pro potraviny.
Nařízení Komise 2074/2005, kterým se stanoví prová-
děcí opatření pro některé výrobky podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a pro organi-
zaci úředních kontrol podle nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, kte-
rým se stanoví odchylka od nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a kterým se mění
nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne

10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro
úřední kontroly trichinel v mase.
Nařízení Komise 1162/2009, kterým se stanoví pře-
chodná nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004, (ES) 854/ /2004 a (ES) č. 882/2004 a kterým
se mění nařízení (ES) č. 853/2004 a (ES) č. 854/2004.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/
/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci
trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně na-
řízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zru-
šení nařízení Rady (ES) č. 104/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 2056/2001, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000,
pokud jde o informování spotřebitelů o produktech ry-
bolovu a akvakultury.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných
obchodních norem pro některé produkty rybolovu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/
/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví spo-
lečná organizace trhů se zemědělskými produkty a zru-
šují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79,
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007.
Nařízení Komise (ES) č. 543/2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,
pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso.
Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění
klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená
těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen.
Nařízení Komise (EU) 2015/1474 ze dne 27. srpna 2015
o použití recyklované teplé vody k odstraňování
povrchové mikrobiální kontaminace jatečně upravených
těl.
Nařízení Komise (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007,
pokud jde o obchodní normy pro vejce.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/
/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace
a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků
z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/
/97.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna
2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, po-
kud jde o označování hovězího masa a výrobků z hově-
zího masa.
Nařízení Komise (ES) 275/2007 o označování hovězího
masa a výrobků z hovězího masa ze dne 15. března 2007.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dva-
náctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/
/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy
Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakolo-
gicky účinných látek v potravinách živočišného původu,
kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kte-
rým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
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2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 26/2004.
Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince
2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifi-
kaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách ži-
vočišného původu.
Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince
2006, kterým se stanoví maximální limity některých
kontaminujících látek v potravinách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/
/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech
reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného
a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně
směrnice Rady 91/414/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 1950/2006 ze dne 13. prosince
2006, kterým se v souladu se směrnicí Evropského
parlamentu a Rady 2001/82/ES o kodexu Společenství
týkajícím se veterinárních léčivých přípravků stanoví
seznam základních látek k léčbě koňovitých.
Nařízení Komise (EU) č. 252/2012 ze dne 21. března
2012, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy
pro úřední kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým
efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých po-
travinách a kterým se ruší nařízení (ES) 1883/2006.
Nařízení Komise (EU) č. 915/2010 ze dne 12. října 2010
o koordinovaném víceletém kontrolním programu Unie
pro roky 2011, 2012 a 2013 s cílem zajistit dodržování
maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách rost-
linného a živočišného původu a na jejich povrchu a vy-
hodnotit expozici spotřebitelů těmto reziduím pesticidů.
Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008
o podmínkách dovozu zemědělských produktů pochá-
zejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny
v Černobylu.
Nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince
1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně
radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné
havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace.
Nařízení Komise (ES) č. 1135/2009 ze dne 25. listopadu
2009, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz
určitých výrobků pocházejících nebo odesílaných z Číny
a kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2008/798/ES.
Nařízení Komise (ES) č. 401/2006 ze dne 23. února 2006,
kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody ana-
lýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potra-
vinách.
Nařízení Komise (ES) č. 152/2009 ze dne 27. ledna 2009,
kterým se stanoví metody odběru vzorků a laboratorního
zkoušení pro úřední kontrolu krmiv.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/
/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách použí-
vaných ve výživě zvířat.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/
/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravi-
dla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory
v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES)
č. 73/2009.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1332/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských enzy-
mech a o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení
Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES, směrnice
Rady 2001/112/ES a nařízení (ES) č. 258/97.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských pří-
datných látkách.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/
/2008 ze dne 16. prosince 2008 o aromatech a některých
složkách potravin s aromatickými vlastnostmi pro pou-
žití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně na-
řízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96
a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/
/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatech
používaných nebo určených k použití v potravinách
nebo na jejich povrchu
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1321/2013 ze dne
10. prosince 2013, kterým se na úrovni Unie stanoví se-
znam primárních produktů kouřových aromat povole-
ných pro použití jako takové v potravinách nebo na je-
jich povrchu a/nebo k výrobě sekundárních kouřových
aromat.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/
/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravot-
ních tvrzeních při označování potravin.
Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května
2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních
tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o sní-
žení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí.
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007
o ekologické produkci a označování ekologických pro-
duktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady
(ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování
ekologických produktů, pokud jde o ekologickou pro-
dukci, označování a kontrolu.
Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince
2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz
ekologických produktů ze třetích zemí.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne
19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost stanove-
ných nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002 pro potraviny živočišného původu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/
/2011.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne
13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/
/2011, pokud jde o uvádění země původu nebo místa
provenience u čerstvého, chlazeného a zmrazeného
vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa.
Nařízení Komise (EU) č. 101/2013 ze dne 4. února 2013
o použití kyseliny mléčné ke snižování povrchové mi-
krobiální kontaminace u jatečně upravených těl skotu.
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Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997
o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně
plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS.
Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009
o ochraně zvířat při usmrcování.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/
/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel
a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se
v potravním řetězci.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2014 ze dne
13. června 2014 o vzoru osvědčení pro obchod s nestaže-
nou velkou volně žijící zvěří.“.

98. § 73 se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 10 zrušuje.

99. § 74 včetně nadpisu zní:

„§ 74

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
krajská veterinární správa, s výjimkou přestupků po-
dle § 72 odst. 1 písm. p) až r), které projednává
Ústav. Přestupky podle § 71 odst. 1 písm. h) a i)
a přestupky podle § 72 odst. 1 písm. k) projednává
celní úřad.

(2) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.“.

100. V § 75 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Vývozce uhradí náklady veterinární kon-
troly spojené s vydáním veterinárního osvědčení
k vývozu zvířat nebo živočišných produktů podle
§ 38b odst. 1 nebo s ověřením veterinárního osvěd-
čení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňko-
vých látek a premixů podle § 38b odst. 2. O náhradě
nákladů veterinární kontroly rozhodne krajská ve-
terinární správa. Tato náhrada je příjmem státního
rozpočtu, vybírá ji krajská veterinární správa, která
ji uložila. Výši paušální částky nákladů veterinární
kontroly stanoví prováděcí právní předpis.“.

101. V § 76 se na konci odstavce 1 doplňuje
věta „O schválení a registraci, popřípadě jen regis-
traci, podle tohoto zákona nebo předpisu Evropské
unie se místo písemného vyhotovení rozhodnutí vy-
dává doklad64) o schválení a registraci, popřípadě jen
registraci.“.

Poznámka pod čarou č. 64 zní:

„64) § 151 zákona č. 500/2004 Sb.“.

102. V § 76 odst. 4 písm. a) se text „§ 53

odst. 1“ nahrazuje textem „§ 53 odst. 1 písm. a)
až c)“.

103. V § 78 se text „§ 5 odst. 4“ nahrazuje tex-
tem „§ 5 odst. 6“, text „§ 21 odst. 3,“ se zrušuje, text
„§ 21 odst. 15“ se nahrazuje textem „§ 21 odst. 18“,
text „§ 22 odst. 2“ se nahrazuje textem „§ 22
odst. 6“, text „§ 27a odst. 6“ se nahrazuje textem
„§ 27a odst. 10“, text „§ 38b odst. 3 a 5“ se nahra-
zuje textem „§ 38b odst. 4“, text „§ 42 odst. 6“ se
nahrazuje textem „§ 42 odst. 10“, text „§ 53 odst. 6“
se nahrazuje textem „§ 53 odst. 7“, za text „§ 64a
odst. 5,“ se vkládá text „§ 64b odst. 1 až 4, § 64c
odst. 4,“ a text „§ 75 odst. 3 až 5“ se nahrazuje tex-
tem „§ 75 odst. 3 až 6“.

104. V příloze č. 2 písm. a) se bod 13 zrušuje.

Dosavadní body 14 až 25 se označují jako body 13
až 24.

105. V příloze č. 2 se na konci písmene e) do-
plňuje bod 7, který zní:

„7. prasečí epidemická diarhoe“.

106. V příloze č. 2 písm. h) bod 2 zní:

„2. nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA):
infekce rodu Isavirus (ISAV) s genotypem
HPR s delecí“.

107. Příloha č. 6 se zrušuje.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Osoby, které zprostředkovávají uvádění ži-
vočišných produktů na trh, které tuto činnost pro-
vozovaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, jsou povinny podat žádost o registraci, která
obsahuje náležitosti podle § 22 odst. 2 zákona č. 166/
/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, krajské veterinární správě nej-
později do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

2. Provozovatel útulku pro zvířata, který jej
provozoval přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, je povinen podat žádost o jeho registraci, která
obsahuje náležitosti podle § 42 odst. 6 zákona č. 166/
/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, krajské veterinární správě nej-
později do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
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3. Řízení, která byla zahájena podle zákona
č. 166/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a která nebyla přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skon-
čena, se dokončí podle zákona č. 166/1999 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona.

4. Úřední veterinární lékař je povinen získat
atestaci I. stupně do 3 let ode dne přijetí do služeb-
ního poměru podle zákona o státní službě. Dosa-
vadní úřední veterinární lékař, který ke dni přijetí
do služebního poměru podle zákona o státní službě
nezískal atestaci I. stupně, je povinen tuto atestaci
získat do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

5. Představený Státní veterinární správy, který
ke dni přijetí do služebního poměru podle zákona
o státní službě nezískal atestaci II. stupně, je povinen
tuto atestaci získat do 5 let ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání

Čl. III

V § 5b odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochra-
nu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993
Sb., zákona č. 193/1994 Sb., zákona č. 243/1997 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 30/
/1998 Sb., zákona č. 77/2004 Sb., zákona č. 413/
/2005 Sb., zákona č. 77/2006 Sb., zákona č. 312/
/2008 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 308/
/2011 Sb. a zákona č. 359/2012 Sb., se slova „ , nebo
pokud je to možné a nevyvolá to zbytečné utrpení,
mohou být v zařízení převezena na vozíku nebo po-
hyblivé plošině na místo porážení, utrácení nebo ji-
ného způsobu usmrcení“ zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o působnosti Správy státních
hmotných rezerv

Čl. IV

V zákoně č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy
státních hmotných rezerv, ve znění zákona č. 272/
/1996 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 241/
/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 419/

/2004 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 151/
/2010 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 51/
/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se za § 4b vkládá
nový § 4c, který včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7
zní:

„§ 4c

Správa může v souvislosti s prováděním mimo-
řádných veterinárních opatření6) nebo v souvislosti
s provedením porážky nebo usmrcení většího počtu
hospodářských zvířat v případě jejich nemoci, vyčer-
pání nebo zranění7) poskytnout pro potřeby Státní
veterinární správy v nezbytném rozsahu státní
hmotné rezervy formou jejich bezúplatného použití.
Správa tak může učinit pouze na základě žádosti Mi-
nisterstva zemědělství. Po ukončení činností v rámci
mimořádných veterinárních opatření6) nebo porážky
nebo usmrcení většího počtu hospodářských zvířat
v případě jejich nemoci, vyčerpání nebo zranění7)
musí být nespotřebované státní hmotné rezervy
Správě vráceny. Spotřebované státní hmotné rezervy
musí být Správě nahrazeny Státní veterinární sprá-
vou. Ustanovení § 14 odst. 7, § 19 odst. 1, § 19b
a 19c zákona o majetku České republiky a jejím vy-
stupování v právních vztazích1b) se nepoužijí.

6) § 54 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů.

7) § 5b odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o potravinách
a tabákových výrobcích

Čl. V

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabáko-
vých výrobcích a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.,
zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zá-
kona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona
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č. 26/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene r)
doplňují slova „ ; ve fázi přepravy potraviny musí
být doklad o původu zboží k dispozici a musí být
okamžitě předložen orgánu dozoru na jeho žádost“.

2. V § 6 odst. 4 se slova „a bylo vyrobeno v uza-
vřeném účetním období v potravinářském podniku,
který v tomto období“ nahrazují slovy „a bylo vy-
robeno výrobcem, který v posledním uzavřeném
účetním období předcházejícím okamžiku, kdy byla
potravina vyrobena“.

3. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slova „přídat-
ných látek“ vkládají slova „a extrakčních rozpouště-
del“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci

Čl. VI

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a po-
travinářské inspekci a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 321/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 180/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 26/2017 Sb., zákona č. 65/2017 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se na konci písmene dd) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ee), které
zní:

„ee) neposkytuje informace o osobách podílejících
se na provedení rozboru podle písmene b) s vý-
jimkou osoby potvrzující protokol o zkoušce.“.

2. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Inspektor je pro účely zahájení kontroly
oprávněn požadovat informace, jež jsou nezbytné
ke zjištění totožnosti fyzické nebo právnické osoby,
která nabízí nebo prodává zboží či služby nebo pro-
vozuje reklamu na potraviny prostřednictvím inter-
netových stránek nebo jiného elektronického pro-
středku. Oprávnění podle věty první má inspektor

vůči osobě, která s požadovanými informacemi na-
kládá. Osoba podle věty druhé poskytne inspekto-
rovi informace bez zbytečného odkladu.“.

3. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Osoba, která nakládá s informacemi, jež
jsou nezbytné ke zjištění totožnosti fyzické nebo
právnické osoby, která nabízí nebo prodává zboží
či služby nebo provozuje reklamu na potraviny pro-
střednictvím internetových stránek nebo jiného elek-
tronického prostředku, se dopustí přestupku tím, že
požadované informace neposkytne bez zbytečného
odkladu po jejich vyžádání podle § 4 odst. 6.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

4. V § 11 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo podle odstavce 2“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VII

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005
Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zá-
kona 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. 41/2009 Sb., zákona č. 141/
/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/
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/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. 375/2011 Sb., zákona č. 428/
/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/
/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/
/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/
/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/
/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/
/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/
/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/
/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/
/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. 232/
/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/
/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/
/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/
/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014
Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014
Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014
Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014
Sb., zákona č. 294/2014 Sb., zákona č. 331/2014
Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb.,
zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zá-
kona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona

č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona
č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb. a zákona
č. 195/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a podle zákona o zaměstnanosti“.

2. V položce 22 se doplňuje písmeno w), které
zní:

„w) Přijetí žádosti o akreditaci
vzdělávacího programu podle
zákona o zaměstnanosti za každý
vzdělávací program Kč 1 000“.

3. V položce 70 bodě 1 se za slovo „včel“ do-
plňují slova „nebo včelstev“.

4. V položce 70 se doplňují body 4 až 7, které
znějí:

„4. Úřední ověření pasu nebo jiného
identifikačního dokladu zvířete
v zájmovém chovu Kč 50

5. Potvrzení o splnění požadavků
a podmínek třetí země určení zásilky
určené k vývozu cestou jiného
členského státu42)

- za jedno zvíře Kč 50

- za více než jedno zvíře Kč 100

6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat
určených k vývozu úřední
veterinární závěrou Kč 50

7. Schválení ozdravovacího programu
v souladu s celostátním programem
tlumení jedné nebo více nákaz,
nemocí přenosných ze zvířat
na člověka a původců těchto nákaz
a nemocí42) Kč 100“.

5. V položce 71 se doplňují body 3 a 4, které
znějí:

„3. Potvrzení o splnění požadavků
a podmínek třetí země určení
zásilky živočišných produktů
určené k vývozu cestou jiného
členského státu42) Kč 100

4. Zajištění totožnosti zásilky
živočišných produktů určených
k vývozu úřední veterinární
závěrou Kč 50“.
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6. V položce 72 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e) které zní:

„e) Registrace osoby, která
zprostředkovává uvádění
živočišných produktů na trh42) Kč 100“.

Dosavadní písmena e) až m) se označují jako pís-
mena f) až n).

7. V položce 72 se doplňuje písmeno o), které
zní:

„o) Registrace útulku pro zvířata42) Kč 100“.

8. V položce 73 se písmeno h) zrušuje.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno h).

9. V položce 73 se v poznámce v bodě 2 slova
„písmene c), d), e), f), g) nebo h)“ nahrazují slovy
„písmene c), d), e), f) nebo g)“.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první
čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
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e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablo-
necká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Pra-
ha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Ha-
vířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz;
Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-
platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-
delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-
platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na
tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno
Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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