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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaný předpis ČR

Odpovídající předpis ES

Ustanovení

Obsah

CELEX

§ 3 odst. 1 písm. g)

V § 3 odst. 1 písm. g) se za slovo „příznaky“
vkládají slova „nebo postmortální změny“.

Ustanovení

Obsah
Navrhované doplnění harmonizuje stávající definici zvířat podezřelých z nákazy s vymezením tohoto pojmu v několika směrnicích
Rady EHS (ES), které regulují opatření pro tlumení některých nákaz
(např. směrnice Rady 2001/89/ES, 2002/60/ES, 2003/85/ES).

32001L0089

Čl. 2 písm. e)

e) „prasetem podezřelým z nákazy klasickým morem prasat“ se
rozumí jakékoli prase – živé nebo mrtvé tělo nebo jatečně upravené
tělo – s takovými klinickými příznaky nebo postmortálními
změnami či reakcemi při laboratorních testech provedených
v souladu s diagnostickou příručkou, jež vyvolávají podezření na
možný výskyt klasického moru prasat;

32002L0060

Čl. 2 písm. e)

e) „prasetem podezřelým z infekce africkým morem prasat“ rozumí
jakékoli prase nebo jatečně upravené tělo prasete nebo mrtvé tělo
prasete s takovými klinickými příznaky nebo postmortálními
lézemi či reakcemi při laboratorních testech provedených v souladu
s diagnostickou příručkou, jež naznačují možný výskyt afrického
moru prasat;

32003L0085

Čl. 2 písm. i)

i) „zvíře podezřelé z infekce“ zvíře vnímavého druhu projevující
klinické příznaky či postmortální změny nebo reakce na laboratorní
testy, které vyvolávají podezření na slintavku a kulhavku;
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§ 3 odst. 1 písm. h)

V § 3 odst. 1 písm. h) se za slovo „příznaky“
vkládají slova „nebo postmortální změny“ a za
slovo „lze“ se vkládají slova „na základě získaných epizootologických nebo jiných informací“.

Navrhované doplnění harmonizuje stávající definici zvířat podezřelých z nakažení s vymezením tohoto pojmu v několika směrnicích
Rady EHS (ES), které regulují opatření pro tlumení některých nákaz
(např. směrnice Rady 2003/85/ES).
32003L0085

§ 3 odst. 1 písm. k)

Čl. 2 písm. j)

V § 3 odst. 1 písm. k) se slova „na němž jsou
shromážděna zvířata,“ zrušují.

j) „zvíře podezřelé z kontaminace“ zvíře vnímavého druhu, které
mohlo být podle zjištěných epizootologických údajů přímo nebo
nepřímo vystaveno viru slintavky a kulhavky;
Navrhovaná úprava harmonizuje stávající definici ohniska nákazy
s vymezením tohoto pojmu v několika směrnicích Rady EHS (ES),
které regulují opatření pro tlumení některých nákaz (např. směrnice
Rady 2001/89/ES a 2002/60/ES).

32001L0089

Čl. 2 písm. g)

g) „ohniskem nákazy klasického moru prasat“ se rozumí hospodářství, v němž byl zjištěn jeden či více případů klasického moru
prasat;

32002L0060

Čl. 2 písm. g)

g) „ohniskem afrického moru prasat“ rozumí hospodářství, v němž
byl zjištěn jeden či více případů afrického moru prasat;

32004R0853

Příloha III
Oddíl I
Kapitola VI

Pojem nutná porážka se zrušuje, neboť institut nutné porážky je
upraven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

Čl. 1

Protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé
o volném pohybu osob, týkajícím se účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské
republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jakožto smluvních
stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii se schvaluje
jménem Evropského společenství a jeho členských států.

§ 3 odst. 1 písm. y)

V § 3 odst. 1 se písmeno y) zrušuje.

§ 3 odst. 7

(7) Pokud se v tomto zákoně mluví v souvislosti 32006D0245
s volným pohybem osob a s uznáváním odborné způsobilosti o členském státě, rozumí se tím
také jiný smluvní stát Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace.
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32006D0377

§ 7 odst. 2

Protokol
Čl. 1 odst. 1 a 2

1. Nové členské státy se stávají smluvními stranami dohody.
2. Od vstupu tohoto protokolu v platnost jsou ustanovení dohody
závazná pro nové členské státy jako pro stávající smluvní strany dohody podle podmínek stanovených v tomto protokolu

Čl. 1 odst. 1

1. Následující dohody a protokoly se schvalují jménem Evropského společenství:
a) Dohoda o účasti České republiky, Estonské republiky,
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky,
Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky,
Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v Evropském
hospodářském prostoru;
b) Dohoda mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o norském finančním mechanismu pro období let
2004–2009;
c) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou v důsledku přistoupení České republiky, Estonské republiky,
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské
unii;
d) Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím v důsledku
přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské
republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky,
Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky,
Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské
unii a
e) Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o některých zemědělských produktech.

(2) Zvířata mohou být přepravována jen za pod- 32005R0001
mínek stanovených tímto zákonem, zvláštním
právním předpisem6) a předpisy Evropských
společenství13a); orgány veterinární správy dozírají na dodržování těchto podmínek.

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne
22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících
činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení
(ES) č. 1255/97, které tyto otázky upravuje.
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§ 7 odst. 3

V § 7 odst. 3 se na konci textu úvodní části usta- 32005R0001
novení doplňují slova „odpovídají požadavkům
stanoveným tímto zákonem, zvláštním právním
předpisem6) a předpisy Evropských společenství13a), zejména“.

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne
22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících
činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení
(ES) č. 1255/97, které tyto otázky upravuje.

§ 7 odst. 4 a 5

V § 7 se odstavce 4 a 5 zrušují.

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne
22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících
činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení
(ES) č. 1255/97, které tyto otázky upravuje.

§8

(1) Dopravce, který je držitelem povolení 32005R0001
k přepravě zvířat vydaného krajskou veterinární 31964L0432
správou podle tohoto zákona a předpisů
Evropských společenství14), je povinen
a) mít vhodné prostory pro čištění a dezinfekci
dopravních prostředků, schválené krajskou
veterinární správou, včetně míst (zařízení)
pro skladování steliva a hnoje, anebo předložit krajské veterinární správě doklad o tom,
že tuto činnost pro něj provádí jiná osoba
schválená příslušným orgánem,
b) používat k přepravě zvířat dopravní prostředky, které byly ihned po každé přepravě zvířat
nebo výrobků, jež by mohly ovlivňovat zdraví zvířat, v případě potřeby i před každou novou nakládkou zvířat, vyčištěny a dezinfikovány registrovanými dezinfekčními prostředky a postupy, anebo přípravky, jejichž uvedení do oběhu bylo povoleno5),
c) dbát na to, aby přepravovaná zvířata byla provázena požadovanými průvodními doklady,
d) zajistit, aby přepravovaná zvířata nepřišla během přepravy v době mezi opuštěním hospodářství nebo shromažďovacího střediska původu a příjezdem na místo určení do styku se
zvířaty s nižším nákazovým statusem,

32005R0001

Čl. 34 odst. 2

2. Článek 12 (směrnice 64/432/EHS) se nahrazuje tímto:
„Článek 12
1. Členské státy zajistí, aby dopravci splňovali tyto doplňkové podmínky:
a) pro přepravu zvířat musí používat dopravní prostředky, které
i) jsou upraveny tak, že nemůže dojít k prosakování nebo
vypadávání zvířecích výkalů, steliva nebo krmiva z vozidla, a
ii) jsou očištěny a vydezinfikovány ihned po každé přepravě
zvířat nebo výrobků, které by mohly ovlivňovat zdraví
zvířat, a v případě potřeby před novou nakládkou zvířat
dezinfekčními prostředky úředně schválenými příslušným orgánem;
b) musí
i) buď mít vhodné prostory pro očistu a dezinfekci, schválené příslušným orgánem, včetně prostor pro skladování
steliva a hnoje,
ii) nebo předložit doklady o tom, že tuto činnost provádí třetí
osoba schválená příslušným orgánem.
2. Dopravce musí zajistit, aby se pro každé vozidlo používané pro
přepravu zvířat vedl rejstřík obsahující údaje, které by se měly
nejméně v tomto rozsahu uchovávat po dobu nejméně tří let:
a) místa, data a doby převzetí spolu se jménem nebo obchodní
firmou a adresou hospodářství nebo sběrného střediska, ve
kterém byla zvířata převzata;
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b) místa, data a doby dodání a jméno nebo obchodní firma a
adresa příjemce nebo příjemců;
c) druh a počet převážených zvířat;
d) datum a místo dezinfekce;
e) údaje o průvodních dokladech, včetně čísla;
f) očekávaná délka trvání každé cesty.
3. Dopravci zajistí, aby zásilka nebo zvířata nepřišla v období mezi
opuštěním hospodářství nebo sběrného střediska původu a příjezdem na místo určení do styku se zvířaty s nižším nákazovým statusem.
4. Členské státy zajistí, aby dopravci dodržovali ustanovení tohoto
článku o řádné dokumentaci, která musí zvířata doprovázet.
5. Tento článek se nevztahuje na osoby přepravující zvířata do vzdálenosti nejvýše 65 km, počítáno od místa odeslání do místa určení.
6. Při nedodržení tohoto článku se ve vztahu ke zdraví zvířat přiměřeně použijí ustanovení o porušení a oznamování porušení článku 26
nařízení (ES) č. 1/2005.“.

e) vést pro každé vozidlo používané pro přepravu zvířat záznamy o provedených přepravách a o čištění a dezinfekci vozidla a uvádět
v nich: místo, datum a dobu převzetí zvířat
k přepravě spolu se jménem a příjmením
nebo obchodní firmou a adresou hospodářství nebo shromažďovacího střediska, ve
kterém byla zvířata převzata, očekávanou
dobu trvání cesty, místo, datum a dobu dodání přepravovaných zvířat, jméno a příjmení
nebo obchodní firmu a adresu příjemce nebo
příjemců přepravovaných zvířat, jejich druh
a počet, údaje o průvodních dokladech, včetně jejich čísel, a datum a místo čištění a
dezinfekce vozidla,
f) uchovávat záznamy uvedené pod písmenem e) po dobu nejméně 3 let a na požádání
je předložit orgánům vykonávajícím státní
veterinární dozor.
(2) Osoba, která provozuje (dále jen „provozovatel“) jatky, místo určené k pravidelnému
konání svodů zvířat nebo jiné místo, na které
jsou pravidelně přepravována zvířata, je povinna vytvořit podmínky k tomu, aby po skončení
přepravy zvířat mohl dopravce provést čištění a
dezinfekci použitého vozidla v jejím zařízení.
(3) Prováděcí právní předpis upraví, vyžadují-li to právní předpisy Evropských společenství,
způsob a postupy čištění a dezinfekce dopravních prostředků použitých k přepravě zvířat,
jakož i požadavky na prostory určené k čištění a
dezinfekci těchto dopravních prostředků.
________________________
14)
Čl. 5 odst. 4 , čl. 10 a 11 a přílohy II a III nařízení
Rady (ES) č. 1/2005.
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§ 9 odst. 4 až 6

(4) Provozovatel cirkusu nebo jiného veřej- 32005R1739
ného vystoupení6) se zvířaty je povinen zajistit
dodržování veterinárních podmínek, které v souladu s právními předpisy Evropských společenství14a) určila Státní veterinární správa pro pořádání veřejných vystoupení se zvířaty v příslušném kalendářním roce.
(5) Veterinární podmínky pro přemísťování
zvířat chovaných a využívaných pro účely veřejného vystupování (dále jen „cirkusová zvířata“)
mezi členskými státy a povinnosti provozovatelů
cirkusů a jiných veřejných vystoupení se zvířaty
stanoví předpisy Evropských společenství14a).
Registrace cirkusů a jiných putovních veřejných
vystoupení se zvířaty (dále jen „cirkus“) a další
úkoly vyplývající z předpisů Evropských společenství14a) pro orgány veterinární správy, včetně
vydávání rejstříků zvířat v cirkusu a rejstříků
míst konání veřejných vystoupení se zvířaty, jsou
úkoly krajských veterinárních správ.
(6) Pasy pro cirkusová zvířata vystavují soukromí veterinární lékaři schválení pro tuto činnost
a potvrzují úřední veterinární lékaři příslušných
krajských veterinárních správ; evidenci těchto
pasů vede Komora. Schválení soukromého veterinárního lékaře pro tuto činnost může být pozastaveno nebo odejmuto, jestliže tento lékař vydal pas s prokazatelně nepravdivými údaji, anebo
v rozporu s podmínkami stanovenými předpisy
Evropských společenství14a).

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Komise (ES) č. 1739/2005
ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na
přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy, zejména pak k jednoznačnému vymezení, kdo je v daném konkrétním případě oním
„příslušným orgánem“ členského státu (článek 4 odst. 1 až 4, článek
7 odst. 1 a 2, článek 8 odst. 1 písm. c), článek 10 odst. 1), a to v návaznosti na platnou vnitrostátní právní úpravu a systematiku veterinárního zákona.

________________________
14a)
Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října
2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na
přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy.
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§ 13

(1) Krajská veterinární správa, která byla uvě- 31992L0119
doměna o podezření z výskytu nebezpečné nákazy nebo je zjistila při plnění svých úkolů, prověří neodkladná opatření provedená chovatelem
a neprodleně, v souladu s jednotnými postupy a
metodami schválenými orgány Evropské unie
pro diagnostiku a tlumení příslušné nákazy a
s pohotovostními plány, učiní a podle potřeby
nařídí mimořádná veterinární opatření za účelem potvrzení nebo vyloučení tohoto podezření
a ochrany proti možnému šíření nákazy a stanoví způsob provedení těchto opatření. Zejména
a) vyšetří podezřelá zvířata a kadávery, podle
potřeby odebere vzorky k laboratornímu vyšetření a provede další úkony potřebné k potvrzení nebo vyloučení přítomnosti nákazy
v hospodářství,
b) sleduje nadále toto hospodářství a zahájí epizootologické šetření zaměřené na zjištění
možného původu a zdroje nákazy, doby jejího výskytu v hospodářství, přítomnosti a rozmístění jejích původců a vektorů a určí další
hospodářství, jejichž poloha, uspořádání nebo
styky s hospodářstvím, v němž vzniklo podezření z výskytu nebezpečné nákazy, odůvodňují podezření z výskytu této nákazy i v těchto
hospodářstvích (dále jen „kontaktní hospodářství“),
c) nařídí chovateli
1. držení zvířat vnímavých na příslušnou nákazu na jejich ustájovacích místech a odděleně od zvířat podezřelých a zakáže
přemísťování zvířat z hospodářství nebo
do hospodářství,
2. pořízení soupisu zvířat vnímavých na příslušnou nákazu, která jsou v hospodářství,
a vedení a průběžné aktualizování soupisu
zvířat uhynulých, nakažených a podezře-

Čl. 4
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1. Pokud zvířata v některém hospodářství upadnou do podezření na
infekci nebo nakažení chorobou uvedenou v příloze I, zajistí
členské státy, aby úřední veterinární lékař okamžitě zahájil úřední vyšetřování pro potvrzení nebo vyloučení výskytu choroby,
jíž se podezření týká, a zejména odebral nebo zajistil odebrání
vzorků nezbytných k laboratornímu vyšetření. K tomuto účelu
mohou být dotyčná zvířata přepravena do laboratoří pod dohledem příslušného orgánu, který učiní vhodné kroky k zabránění
šíření dotyčné choroby.
2. Jakmile je oznámeno podezření na výskyt dotyčné choroby,
podrobí příslušný orgán dané hospodářství úřednímu dozoru a
zejména vyžaduje, aby:
a) byly sečteny všechny kategorie zvířat druhů vnímavých na
zjištěnou chorobu, a aby byl u těchto kategorií zaznamenán
počet zvířat, která již uhynula, byla infikována nebo u nichž
je podezření na infekci nebo nakažení; součet musí být aktualizován tak, aby bylo přihlédnuto ke zvířatům nově narozeným nebo uhynulým v době trvání podezření; informace
získané sčítáním musí být aktualizovány a na požádání předloženy a mohou být kontrolovány při každé kontrole,
b) všechna zvířata druhů vnímavých na zjištěnou chorobu, která
se v hospodářství nacházejí, byla držena odděleně ve svých
stájích nebo na jiném místě, které to umožňuje, přičemž se
podle okolností přihlédne k možnému působení vektorů,
c) žádná zvířata druhů vnímavých na zjištěnou chorobu nesměla vstoupit do hospodářství nebo je opustit,
d) veškerý pohyb
– osob, zvířat jiných druhů nevnímavých na zjištěnou chorobu a vozidel do hospodářství a z něj,
– masa a těl zvířat, krmiv, zařízení, odpadů, trusu, podestýlky, hnoje a jiných látek, které mohou přenášet chorobu,
do hospodářství a z něj
podléhal schválení příslušným orgánem, který stanoví
podmínky pro předcházení jakéhokoli nebezpečí šíření
choroby;
e) byly u vchodů a východů z budov, z míst, kde jsou ustájena
zvířata druhů vnímavých na zjištěnou chorobu, a z celého

lých,
3. vyžadují-li to povaha nákazy a okolnosti
případu, poražení nebo utracení zvířete
k diagnostickým účelům,
d) stanoví způsob a pravidla použití vhodných
dezinfekčních prostředků u vchodů a východů z míst, v nichž jsou ustájena zvířata vnímavá na příslušnou nákazu, jakož i u vchodů a
vjezdů do hospodářství a východů a výjezdů
z hospodářství,
e) poučí chovatele zejména o povaze nákazy a
možnostech jejího šíření a o dalším zacházení
s podezřelými zvířaty, jejich produkty, předměty, materiály a látkami, které mohou být
nositeli původců nákaz.
(2) Opatření podle odstavce 1 mohou být rozšířena v nezbytném rozsahu na kontaktní hospodářství.
(3) Vyžadují-li to povaha nákazy, rizika jejího
šíření, nebezpečí hrozící zdraví lidí nebo zvířat,
popřípadě nebezpečí jiné vážné újmy, anebo místní podmínky, nařídí krajská veterinární správa
opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 na místě.
(4) Chovatel je povinen podrobit se opatřením
uvedeným v odstavcích 1 až 3 a poskytovat k
jejich provedení nezbytnou součinnost.
(5) Krajská veterinární správa
a) zruší opatření uvedená v odstavcích 1 až 3, jestliže podezření z výskytu nebezpečné nákazy
bylo vyloučeno. O zrušení opatření podle odstavce 3 vyhotoví záznam, jehož opis předá
chovateli, kterého se opatření týkala, nebo
b) postupuje podle § 15, jestliže byl výskyt nebezpečné nákazy potvrzen.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 platí přiměřeně také pro jiná místa, na nichž vzniklo podezření z výskytu nebezpečné nákazy (např. shromaž- 31993L0053
ďovací střediska, jatky apod.), a pro osoby za
tato místa odpovědné.

hospodářství použity vhodné dezinfekční prostředky,
f) bylo provedeno epizootologické šetření podle článku 8.
3. Dokud nebudou provedena úřední opatření podle odstavce 2,
učiní majitel nebo držitel kteréhokoli zvířete, u kterého existuje
podezření na infekci chorobou, veškerá vhodná opatření ke
splnění odstavce 2, vyjma písmeno f) tohoto odstavce.
4. Příslušný orgán může použít kterékoli z opatření stanovených v
odstavci 2 na jiná hospodářství, pokud jejich poloha, uspořádání
nebo styk s hospodářstvím, u nějž existuje podezření na výskyt
choroby, odůvodňují podezření na možnou infekci.
5. Opatření uvedená v odstavcích 1 a 2 budou zrušena teprve tehdy,
když úřední veterinární lékař vyloučí podezření na výskyt
choroby.
Čl. 5 odst. 1
úvodní část
ustanovení

1. Členské státy dbají na to, aby příslušný orgán, jakmile je výskyt
některé z chorob uvedených v příloze I v hospodářství úředně
potvrzen, nařídil

Čl. 9 odst. 1 a 2

1. Pokud úřední veterinární lékař zjistí nebo pokud se na základě
ověřených údajů domnívá, že choroba mohla být v důsledku pohybu osob, zvířat nebo vozidel nebo jakýmkoli jiným způsobem
zanesena z jiných hospodářství na hospodářství uvedená v článku 4 nebo z tohoto hospodářství na jiná hospodářství, budou tato
jiná hospodářství podle článku 4 podrobena úřednímu dozoru;
tento dozor bude zrušen teprve tehdy, když bude úředně vyloučeno podezření na výskyt choroby v daném hospodářství.
2. Pokud úřední veterinární lékař zjistí nebo pokud se na základě
ověřených údajů domnívá, že choroba mohla být v důsledku pohybu osob, zvířat nebo vozidel nebo jakýmkoli jiným způsobem
zanesena z jiných hospodářství do hospodářství uvedeného
v článku 5 nebo z tohoto hospodářství do jiných hospodářství,
budou tato jiná hospodářství podle článku 4 podrobena úřednímu
dozoru; tento dozor bude zrušen teprve tehdy, když bude úředně
vyloučeno podezření na výskyt choroby v daném hospodářství.

Čl. 5

1. Vyskytují-li se v hospodářství ryby podezřelé z chorob na seznamu I, členské státy zajistí, aby úřední útvar neprodleně uvedl
v činnost prostředky úředního šetření, které potvrdí nebo vyloučí
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výskyt choroby, včetně klinického vyšetření; především odebere
nebo nechá odebrat patřičné vzorky k laboratornímu vyšetření.
2. Jakmile je oznámeno podezření na výskyt choroby, zavede
úřední útvar v hospodářství úřední dozor a nařídí zejména:
a) úřední sčítání všech druhů a kategorií ryb, přičemž se pro
každý z těchto druhů a tříd zaznamená počet ryb již uhynulých, nakažených nebo podezřelých, že jsou nakažené, případně jinak zasažené; sčítání musí vlastník nebo držitel aktualizovat, aby byl zachycen nárůst v populaci nebo nové případy úmrtí zjištěné ve fázi podezření na nákazu; údaje z tohoto
sčítání musejí být na vyžádání předloženy a mohou být při
každé inspekci ověřeny;
b) bez povolení úředního útvaru nesmějí do hospodářství vstupovat ani jej opouštět žádné živé nebo mrtvé ryby, jikry nebo
gamety;
c) odstraňování mrtvých ryb nebo jejich vnitřností se provádí
pod dozorem úředního útvaru;
d) přivážení a odvoz krmiv, nářadí, předmětů a jiného materiálu,
např. odpadků, které mohou přenášet nákazu, je podmíněno
povolením úředním útvarem, který stanoví nutné podmínky
pro zamezení šíření patogenních původců;
e) osoby smějí do hospodářství vstupovat a opouštět jej pouze
s povolením úředního útvaru;
f) vjezd do a výjezd z hospodářství je podmíněn povolením
úředním útvarem, který stanoví podmínky pro zamezení šíření patogenních původců;
g) u vchodů do a východů z hospodářství se musejí používat
vhodné dezinfekční prostředky;
h) provádí se epizootiologické šetření podle čl. 8 odst. 1;
i) ve všech hospodářstvích nacházejících se ve stejném povodí
nebo stejné pobřežní oblasti se zavede úřední dozor a bez povolení úředního útvaru nesmějí tato hospodářství opustit žádné ryby, jikry nebo gamety; v případě velkých povodí nebo
pobřežních oblastí může úřední útvar rozhodnout o omezení
tohoto opatření na území menšího rozměru sousedící s hospodářstvím podezřelým z nákazy pokud usoudí, že toto území
skýtá optimální záruky pro zamezení nákazy;
v případě potřeby je nutno informovat úřední útvary soused-
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ních členských států nebo třetích zemí o podezření z nákazy;
v tomto případě přijmou úřední útvary dotčených členských
států opatření nutná k použití opatření podle tohoto článku.
V případě potřeby je možno přijmout zvláštní opatření postupem podle článku 19.
3. Do doby, než budou úřední opatření podle odstavce 2 uvedena
v platnost, učiní vlastník nebo držitel ryb podezřelých z nákazy
veškerá patřičná opatření, aby dosáhl souladu s odstavcem 2,
kromě písmen h) a i) uvedeného odstavce.
4. Opatření podle odstavce 2 jsou odvolána až poté, co je podezření
z nákazy úředně vyloučeno.
Čl. 6
úvodní část
ustanovení

Jakmile je úředně potvrzena přítomnost choroby na seznamu I,
zajistí členské státy, aby úřední útvar nařídil

31995L0070

Čl. 4 odst. 1

1. Členské státy dbají o to, aby byl v hospodářstvích, v chovných
oblastech a v obhospodařovaných místech přirozeného výskytu
mlžů zaveden program sledování a program pro odběr vzorků
s cílem zjišťovat abnormální úhyn a sledovat veterinární situaci
populace mlžů. Úřední útvar může rovněž zavést tento program i
ve střediscích pro čištění a skladovacích nádržích, z nichž odtéká
voda do moře. Pokud je při provádění výše uvedeného programu
zjištěn abnormální úhyn nebo pokud má úřední útvar informace,
které ukazují na výskyt choroby, je žádoucí:
– vypracovat seznam míst, kde došlo k výskytu chorob
uvedených v příloze A seznamu II směrnice 91/67/EHS,
pokud se ovšem na tyto choroby nevztahuje program
schválený na základě uvedené směrnice,
– vypracovat seznam míst, kde byl zjištěn abnormální úhyn
mlžů v souvislosti s výskytem chorob uvedených v příloze
D, nebo míst, o kterých má úřední útvar informace ukazující
na výskyt těchto chorob,
– kontrolovat vývoj a zeměpisné rozšíření nákaz uvedených
v první a druhé odrážce.

32001L0089

Čl. 4 odst. 1, 2 a 4 1. V případě, že se v hospodářství nachází jedno či více prasat
podezřelých z nákazy virem klasického moru prasat, zajistí
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členské státy, aby příslušný orgán neprodleně zahájil úřední
postup šetření, který potvrdí či vyloučí výskyt uvedené nákazy v
souladu s postupy popsanými v diagnostické příručce.
Při návštěvě úředního veterinárního lékaře v daném hospodářství
se rovněž provede kontrola evidence a identifikačních značek
prasat, na něž odkazují články 4 a 5 směrnice Rady 92/102/EHS
ze dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat.
2. Dojde-li příslušný orgán k závěru, že podezření na výskyt klasického moru prasat v hospodářství nelze vyloučit, nařídí nad
uvedeným hospodářstvím úřední dozor, a zejména nařídí:
a) sečtení všech prasat různých kategorií na daném hospodářství, provedení soupisu počtu prasat v každé kategorii, sestavení seznamu počtu kusů již nemocných, uhynulých či podezřelých z nakažení; tento seznam musí být průběžně aktualizován, aby obsahoval počet narozených a uhynulých prasat v
průběhu období podezření z nákazy; údaje v tomto seznamu
musí být na požádání předloženy a při každé návštěvě je lze
kontrolovat;
b) aby všechna prasata v hospodářství byla držena ve svých
místech ustájení nebo v jiných prostorách, kde je lze udržet v
izolaci;
c) že žádná prasata nesmí do hospodářství vstupovat ani je
opouštět. Příslušný orgán může v případě nutnosti rozšířit
zákaz opouštění hospodářství i na jiné druhy zvířat a požadovat použití příslušných opatření k odstranění hlodavců či
hmyzu;
d) že bez povolení příslušného orgánu se nesmějí z hospodářství odvážet mrtvá těla;
e) že bez povolení příslušného orgánu se nesmí z hospodářství
přepravovat maso, výrobky z vepřového masa, sperma, vajíčka a embrya prasat, krmivo pro zvířata, nástroje, materiály
a odpady, u nichž je pravděpodobnost přenosu klasického
moru prasat; z hospodářství nesmí být odváženo maso, výrobky z vepřového masa, sperma, vajíčka a embrya pro účely
obchodu uvnitř Společenství;
f) že pohyb osob vstupujících do hospodářství nebo je opouštějících podléhá písemnému povolení příslušného orgánu;
g) že pohyb vozidel do hospodářství přijíždějících či z něj odjíždějících podléhá písemnému povolení příslušného orgánu;
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h) používání vhodných dezinfekčních prostředků při vstupu a
odchodu do/z budov, kde jsou ustájena prasata, a stejně tak v
celém hospodářství; kterákoli osoba vstupující do hospodářství s chovem prasat či z něj odcházející se musí podrobit
přiměřeným hygienickým opatřením nutným pro snížení rizika šíření viru klasického moru prasat. Dále nařídí provedení důkladné dezinfekce veškerých dopravních prostředků
před opuštěním hospodářství;
i) provedení epizootologického šetření v souladu s článkem 8.
4. Opatření stanovená v odstavci 2 se neruší, dokud není podezření
na klasický mor prasat úředně vyloučeno.
Čl. 5 odst. 1
úvodní část
ustanovení
32002L0060

1. V případě úředního potvrzení výskytu klasického moru prasat
v určitém hospodářství zajistí členské státy, aby vedle opatření
uvedených v čl. 4 odst. 2 nařídil příslušný orgán

Čl. 4 odst. 1, 2 a 4 1. V případě, že se v hospodářství nachází jedno či více prasat podezřelých z infekce virem afrického moru prasat, zajistí členské
státy, aby příslušný orgán neprodleně zahájil úřední postup šetření, který potvrdí či vyloučí výskyt uvedené choroby v souladu
s postupy popsanými v diagnostické příručce.
Při návštěvě úředního veterinárního lékaře v daném hospodářství
se rovněž provede kontrola registru a identifikačních značek prasat, na něž odkazují články 4 a 5 směrnice Rady 92/102/EHS ze
dne 27. listopadu 1992 o identifikaci a evidování zvířat.
2. Dojde-li příslušný orgán k závěru, že podezření na výskyt afrického moru prasat v hospodářství nelze vyloučit, okamžitě nařídí
nad uvedeným hospodářstvím úřední dozor, a zejména nařídí:
a) sečtení všech prasat různých kategorií v daném hospodářství,
sestavení seznamu počtu kusů již nemocných, uhynulých či
podezřelých z nakažení v každé kategorii; tento seznam musí
být průběžně aktualizován, aby obsahoval počet narozených
a uhynulých prasat v průběhu období podezření; údaje v
tomto seznamu musí být na požádání předloženy a při každé
návštěvě je lze kontrolovat;
b) aby všechna prasata v hospodářství byla držena ve svých
místech ustájení nebo v jiných prostorách, kde je lze udržet v
izolaci;
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c) že žádná prasata nesmí do hospodářství vstupovat ani je
opouštět. Příslušný orgán může v případě nutnosti rozšířit
zákaz opouštění hospodářství i na jiné druhy zvířat a požadovat použití příslušných opatření k odstranění hlodavců či
hmyzu;
d) že bez povolení příslušného orgánu se nesmějí
z hospodářství odvážet jatečně upravená těla prasat;
e) že bez povolení příslušného orgánu se nesmí z hospodářství
odvážet maso, výrobky z vepřového masa, sperma, vajíčka a
embrya prasat, krmivo pro zvířata, nástroje, materiály a odpady, u nichž je pravděpodobnost přenosu afrického moru
prasat; z hospodářství nesmí být odváženo maso, výrobky z
vepřového masa, sperma, vajíčka a embrya pro účely obchodování uvnitř Společenství;
f) že pohyb osob vstupujících do hospodářství nebo je opouštějících podléhá písemnému povolení příslušného orgánu;
g) že pohyb vozidel do hospodářství přijíždějících či z něj odjíždějících podléhá písemnému povolení příslušného orgánu;
h) používání vhodných dezinfekčních prostředků při vstupu do
budov a odchodu z budov, kde jsou ustájena prasata, a stejně
tak v celém hospodářství; kterákoli osoba vstupující do hospodářství s chovem prasat či z něj odcházející se musí
podrobit přiměřeným hygienickým opatřením nutným pro
snížení rizika šíření viru afrického moru prasat. Dále nařídí
provedení důkladné dezinfekce veškerých dopravních prostředků před opuštěním hospodářství;
i) provedení epizootologického šetření v souladu s článkem 8.
4. Přijatá opatření stanovená v odstavci 2 se nezrušují, dokud není
podezření na africký mor prasat úředně vyloučeno.

32003L0085

Čl. 5 odst. 1
úvodní část
ustanovení

1. V případě úředního potvrzení výskytu afrického moru prasat
v určitém hospodářství zajistí členské státy, aby příslušný orgán
kromě opatření uvedených v čl. 4 odst. 2 nařídil

Čl. 6

1. Příslušný orgán rozšíří opatření podle článků 4 a 5 na jiná
hospodářství, může-li být jejich poloha, konstrukce a uspořádání
nebo kontakty se zvířaty z hospodářství podle článku 4 důvodem
k podezření na kontaminaci.
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2. Příslušný orgán provede přinejmenším opatření podle článku 4 a
článku 5 odst. 1 na zařízení nebo dopravní prostředky podle článku 16, může-li být přítomnost zvířat vnímavých druhů důvodem
k podezření na infekci nebo kontaminaci virem slintavky a kulhavky.

§ 15 odst. 1
úvodní část
ustanovení

Čl. 9

Členské státy nezruší opatření podle článků 4 až 7, dokud nebylo
podezření na slintavku a kulhavku úředně vyloučeno.

Čl. 10 odst. 1
úvodní část
ustanovení

1. Jakmile je ohnisko slintavky a kulhavky potvrzeno, členské státy
zajistí, aby byla nad rámec opatření podle článků 4 až 6
v hospodářství neprodleně přijata tato opatření

V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „orgán“ vkládají slova „v souladu s jednotnými postupy a metodami, které byly schváleny orgány Evropské unie, a pohotovostními
plány“.

Navrhované doplnění harmonizuje stávající znění ustanovení § 15,
upravujícího opatření, jež činí a nařizují orgány veterinární správy
po potvrzení výskytu nebezpečné nákazy, se směrnicemi Rady
EHS (ES) regulujícími opatření pro tlumení některých nákaz (např.
směrnice Rady 92/119/EHS, 93/53/EHS, 2001/89/ES, 2002/60/ES,
2003/85/ES).
31992L0119

Čl. 20 odst. 1

1. Každý členský stát vypracuje pohotovostní plán pro všechny
choroby vyjmenované v příloze I, ve kterém budou blíže určena
vnitrostátní opatření, jež budou provedena v případě výskytu některé z těchto chorob.

31993L0053

Čl. 15 odst. 1

1. Každý členský stát sestaví pohotovostní plán, ve kterém upřesní,
jak budou uplatňována opatření této směrnice v případě výskytu
choroby na seznamu I.

32001L0089

Čl. 5 odst. 1
písm. b) a h)

b) v souladu s diagnostickou příručkou je třeba u utracených prasat
odebrat dostatečný počet vzorků, aby bylo možno zjistit, jakým
způsobem byl virus klasického moru prasat do hospodářství zavlečen, a dobu, po kterou mohl v hospodářství přetrvávat před
oznámením nákazy;
h) v případě primárního ohniska nákazy se izolát viru klasického
moru prasat podrobí laboratornímu postupu stanovenému
v diagnostické příručce, aby byl určen jeho genetický typ;
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32002L0060

Čl. 7 odst. 2
pododstavec
druhý

V souladu s diagnostickou příručkou se od utracených prasat odebere dostatečný počet vzorků, aby bylo možno potvrdit či vyloučit
výskyt viru klasického moru prasat v těchto hospodářstvích.

Čl. 10 odst. 1
písm. e)

e) všechna uhynulá či nemocná prasata v hospodářství musí být
neprodleně nahlášena příslušnému orgánu, který zajistí provedení patřičných šetření v souladu s postupy stanovenými
v diagnostické příručce;

Čl. 10 odst. 3
písm. e)

e) mají-li být prasata poražena či utracena, je nutno od nich odebrat
dostatečný počet vzorků v souladu s diagnostickou příručkou,
aby bylo možno potvrdit či vyloučit výskyt viru klasického moru
prasat;

Čl. 10 odst. 4
písm. b)

b) se prasata ve všech hospodářstvích klinicky a laboratorně vyšetří
v souladu s diagnostickou příručkou, aby byl odhalen případný
výskyt viru klasického moru prasat.

Čl. 11 odst. 1
písm. e)

e) všechna uhynulá či nemocná prasata v hospodářství musí být
neprodleně nahlášena příslušnému orgánu, který zajistí provedení patřičných šetření v souladu s postupy stanovenými
v diagnostické příručce;

Čl. 5 odst. 1
písm. b) a h)

b) v souladu s diagnostickou příručkou je třeba u utracených prasat
odebrat dostatečný počet vzorků, aby bylo možno zjistit, jakým
způsobem byl virus afrického moru prasat do hospodářství zavlečen, a dobu, po kterou mohl v hospodářství přetrvávat před
oznámením choroby;
h) v případě primárního ohniska choroby se izolát viru afrického
moru prasat podrobí laboratornímu postupu stanovenému
v diagnostické příručce, aby se stanovil jeho genetický typ;

Čl. 7 odst. 2
pododstavec
druhý

V souladu s diagnostickou příručkou se od utracených prasat odebere dostatečný počet vzorků, aby bylo možno potvrdit či vyloučit
výskyt viru afrického moru prasat v těchto hospodářstvích.

Čl. 10 odst. 1
písm. e)

e) všechna uhynulá či nemocná prasata v hospodářství musí být
neprodleně nahlášena příslušnému orgánu, který provede patřičná šetření v souladu s postupy stanovenými v diagnostické
příručce;
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32003L0085

Čl. 10 odst. 3
písm. a) a e)

a) úřední veterinární lékař provedl v hospodářství klinické vyšetření
prasat, především těch, která mají být přemístěna, včetně změření tělesné teploty postupem podle diagnostické příručky a
kontroly registru a identifikačních značek prasat uvedených v
článcích 4 a 5 směrnice 92/102/EHS;
e) mají-li být prasata poražena či utracena, je nutno od nich odebrat
dostatečný počet vzorků v souladu s diagnostickou příručkou,
aby bylo možno potvrdit či vyloučit výskyt viru afrického moru
prasat v těchto hospodářstvích;

Čl. 10 odst. 4
písm. b)

b) se prasata ve všech hospodářstvích klinicky a laboratorně vyšetří
v souladu s diagnostickou příručkou, aby byl odhalen případný
výskyt viru afrického moru prasat.

Čl. 10 odst. 5

5. Odchylně od odst. 1 písm. f) a odstavců 2 a 4 se však stanovená
lhůta 40 a 45 dní může zkrátit na 30 dní, pokud členský stát
v souladu s diagnostickou příručkou uplatní program intenzivního odběru vzorků a testování, který umožní vyloučit výskyt
afrického moru prasat v dotyčném hospodářství.

Čl. 14 odst. 1

1. V případě podezření na výskyt afrického moru prasat na jatkách i
v dopravních prostředcích členské státy zajistí, aby příslušný orgán neprodleně uvedl do chodu úřední prostředky šetření k potvrzení či vyloučení výskytu dotyčné choroby postupy podle
diagnostické příručky.

Čl. 18 odst. 1

1. Členské státy zajistí, aby:
a) se diagnostické postupy, odběr vzorků a laboratorní zkoušky k
odhalení výskytu afrického moru prasat prováděly v souladu s
diagnostickou příručkou;
b) národní laboratoř byla odpovědná za koordinaci norem a
diagnostických metod v každém členském státě v souladu
s přílohou IV.

Čl. 72 odst. 1

1. Členské státy vypracují pohotovostní plány státních opatření pro
udržení vysoké úrovně pohotovosti a připravenosti na slintavku a
kulhavku a vysoké úrovně ochrany životního prostředí, které se
používají v případě vypuknutí ohniska slintavky a kulhavky.
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§ 15 odst. 1 písm. b) V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene b) 32005L0094
doplňují slova „ , v případě potřeby i dalšího
pásma s omezením“.

§ 15 odst. 1 písm. d) V § 15 odst. 1 písm. d) se slovo „obou“ zrušuje.

Čl. 16 odst. 4

4. Příslušný orgán může vymezit další uzavřená pásma kolem nebo
v sousedství ochranného pásma a pásma dozoru, s ohledem na
kritéria stanovená v odstavci 3.

Čl. 4 odst. 1
úvodní část
ustanovení

1. Bez ohledu na článek 3 a při dodržení opatření pro tlumení choroby uvedených v příloze I mohou členské státy povolit produkci,
zpracování a distribuci produktů živočišného původu pocházejících
z území nebo části území, na které se vztahují veterinární omezení,
avšak nikoliv z hospodářství, které je infikováno nebo je z infekce
podezřelé, pokud

32005L0094

Navrhovaná úprava reflektuje změny provedené v ustanovení § 15
odst. 1 písm. b) v návaznosti na poslední vývoj legislativy Evropských
společenství v oblasti zdolávání některých nebezpečných nákaz.

§ 15 odst. 1 písm. e) V § 15 odst. 1 písm. e) se slovo „obou“ zrušuje a 32005L0094
na konci textu písmene e) se doplňují slova „ ,
jakož i pro nakládání s produkty těchto zvířat“.

Navrhovaná úprava reflektuje jednak změny provedené v ustanovení § 15 odst. 1 písm. b) v návaznosti na poslední vývoj legislativy
Evropských společenství v oblasti zdolávání některých nebezpečných nákaz, jednak harmonizuje stávající znění ustanovení § 15
odst. 1 písm. e) se směrnicemi Rady EHS (ES) regulujícími opatření
pro tlumení některých nákaz (např. směrnice Rady 2005/94/ES) či
stanovujícími veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

32005L0094

Čl. 22 odst. 1 a 2

17

1. Příslušný orgán zajistí, aby byl v ochranných pásmech zakázán
pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po silnicích, s výjimkou soukromých přístupových silničních komunikací k hospodářstvím, nebo po železnici.
2. Příslušný orgán zajistí, aby přeprava drůbežího masa z jatek,
masokombinátů a chladíren byla zakázána, ledaže se jednalo o
maso:
a) z drůbeže, která pocházela z hospodářství nacházejícího se
mimo ochranné pásmo, a skladované a přepravované odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř
ochranného pásma; nebo
b) vyprodukované dne, jenž předchází nejméně 21 dní odhado-

vanému dni vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem výroby skladované a přepravované odděleně od takového masa vyrobeného po uvedeném dni.
32002L0099

Čl. 4 odst. 1
úvodní část
ustanovení

1. Bez ohledu na článek 3 a při dodržení opatření pro tlumení choroby uvedených v příloze I mohou členské státy povolit produkci, zpracování a distribuci produktů živočišného původu pocházejících z území nebo části území, na které se vztahují veterinární omezení, avšak nikoliv z hospodářství, které je infikováno
nebo je z infekce podezřelé, pokud:
Navrhované doplnění harmonizuje stávající znění ustanovení § 15,
upravujícího opatření, jež činí a nařizují orgány veterinární správy
po potvrzení výskytu nebezpečné nákazy, se směrnicemi Rady EHS
(ES) regulujícími opatření pro tlumení některých nákaz (např. směrnice Rady 92/119/EHS, 93/53/EHS, 2001/89/ES, 2002/60/ES,
2005/94/ES).

§ 15 odst. 1 písm. g) V § 15 odst. 1 písm. g) se slova „krmiv a“ nahrazují slovy „krmiv, jiných kontaminovaných
materiálů a látek, jakož i “.

31992l0119

Čl. 5 odst. 1
písm. b)

b) vhodné zničení nebo zpracování jakýchkoli látek nebo odpadu,
např. krmiva, podestýlky, hnoje nebo kejdy, které mohou být
kontaminovány. Toto zpracování, musí být provedeno v souladu
s pokyny úředního veterinárního lékaře a musí zajistit, aby byl
zničen původce této choroby nebo jeho vektor,

31993L0053

Čl. 6 písm. a)
odrážka pátá
a šestá

– po odstranění ryb, jiker a gamet je nutno sádky, nářadí a materiál,
které mohou být kontaminovány, co nejdříve vyčistit a dezinfikovat podle pokynů úředního útvaru tak, aby bylo vyloučeno jakékoliv riziko šíření nebo přežití patogenních původců. Postupy
pro čištění a dezinfekci zamořeného hospodářství se stanoví postupem podle článku 19,
– materiál podle čl. 5 odst. 2 písm. d), který může být kontaminován, je nutno zlikvidovat nebo podrobit ošetření, které zaručí
zničení všech přítomných patogenních původců,

32001L0089

Čl. 5 odst. 1
písm. f)

f) veškeré látky a odpady, které by mohly být kontaminovány, jako
je krmivo, musí být ošetřeny způsobem, jenž zajistí zničení viru
klasického moru prasat; veškeré materiály pro jedno použití, jež
by mohly být kontaminovány, zejména pak látky používané při
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porážení, je třeba zlikvidovat způsobem zajišťujícím zničení
viru; tato pravidla se použije v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře;
320020060

Čl. 5 odst. 1
písm. f)

f) veškeré látky a odpady, které by mohly být kontaminovány, jako
je krmivo, musí být zpracovány; veškeré materiály pro jedno
použití, jež by mohly být kontaminovány, zejména pak látky používané při porážení, je třeba zlikvidovat; tyto činnosti je třeba
provádět v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře;

32005L0094

Čl. 11
odst. 6 až 8

6. Všechny látky a odpad, které by mohly být kontaminovány, například krmivo, se zničí nebo ošetří tak, aby bylo zajištěno zničení viru influenzy ptáků v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře.
7. Hnůj, kejda a podestýlka, které by mohly být kontaminovány,
jsou podrobeny jednomu nebo několika postupům podle článku
48.
8. Po neškodném odstranění kadáverů jsou budovy používané
k chovu, pastviny nebo půda, které by mohly být kontaminovány, a vozidla používaná k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy,
podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by
mohly být kontaminovány, podrobeny jednomu z postupů stanoveným v článku 48.
Navrhované doplnění harmonizuje stávající znění ustanovení § 15,
upravujícího opatření, jež činí a nařizují orgány veterinární správy
po potvrzení výskytu nebezpečné nákazy, se směrnicemi Rady EHS
(ES) regulujícími opatření pro tlumení některých nákaz (např. směrnice Rady 92/119/EHS, 2001/89/ES, 2002/60/ES, 2003/85/ES,
2005/94/ES).

§ 15 odst. 1 písm. h) h) čištění, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
prostorů, zařízení a dopravních prostředků, v
nichž jsou držena nebo přepravována zvířata
nemocná nebo zvířata podezřelá a vnímavá
na nákazu,
31992L0119

Čl. 5 odst. 1
písm. c)

c) po provedení akcí uvedených v písmenech a) a b) vyčištění a
dezinfekci podle článku 16 všech budov používaných k chovu
zvířat druhů vnímavých na zjištěnou chorobu, jejich bezprostředního okolí, přepravních prostředků a všech látek a předmětů, které by mohly být kontaminovány,

Čl. 16 odst. 1
písm. b)

b) čištění, dezinfekce a dezinsekce byly provedeny pod úředním
dohledem:
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– v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře, a
– takovým způsobem, aby bylo vyloučeno šíření nebo přežití
původců choroby,
2001L0089

32002L0060

Čl. 10 odst. 1
písm. c)

c) nákladní vozy, další vozidla a vybavení sloužící k přepravě prasat či jiných zvířat a materiálu, který by mohl být kontaminován,
(např. mrtvá těla, krmivo, hnůj, kejda, atd.) se vyčistí, dezinfikují
a podrobí ošetření v nejkratší možné době po kontaminaci, a to
v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v článku 12.
Žádné nákladní či jiné vozidlo, jež bylo pro přepravu prasat použito, nesmí opustit pásmo, aniž bylo předtím vyčištěno a dezinfikováno, a poté je zkontroloval a odjezd povolil příslušný orgán;

Čl. 12 odst. 1
písm. b)

b) čistící a dezinfekční postupy byly prováděny pod úředním dozorem v souladu:
– s pokyny úředního veterinárního lékaře, a
– s postupem čištění a dezinfekce zamořeného hospodářství
stanoveným v příloze II.

Čl. 5 odst. 1
písm. g)

g) po likvidaci prasat se budovy sloužící k jejich ustájení, vozidla
sloužící k jejich přepravě nebo k přepravě jejich jatečně upravených těl a vybavení, stelivo, hnůj a kejda, u nichž existuje pravděpodobnost kontaminace, čistí, v případě nutnosti odhmyzují a
dezinfikují a ošetří v souladu s článkem 12;

Čl. 10 odst. 1
písm. c)

c) nákladní vozy, další vozidla a vybavení sloužící k přepravě prasat či jiných zvířat a materiálu, který by mohl být kontaminován
(např. jatečně upravená těla, krmivo, hnůj, kejda atd.), se vyčistí,
dezinfikují, v případě nutnosti odhmyzují a podrobí ošetření
v nejkratší možné době po kontaminaci, a to v souladu s článkem 12. Žádné nákladní či jiné vozidlo, jež bylo pro přepravu
prasat použito, nesmí opustit pásmo, aniž bylo předtím vyčištěno
a dezinfikováno, a poté je zkontroloval a odjezd povolil příslušný orgán;

Čl. 10 odst. 4
písm. a)

a) se provede vyčistění, dezinfekce a v případě nutnosti dezinsekce
v infikovaných hospodářstvích;

Čl. 11 odst. 1
písm. c)

c) nákladní vozy, další vozidla a vybavení sloužící k přepravě prasat či jiných zvířat a materiálu, který by mohl být kontaminován
(např. jatečně upravená těla, krmivo, hnůj, kejda atd.), se vyčistí,
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dezinfikují, v případě nutnosti se provede dezinsekce a ošetří se
v nejkratší možné době po kontaminaci, a to v souladu s článkem 12. Žádné nákladní či jiné vozidlo, jež bylo pro přepravu
prasat použito, nesmí opustit pásmo, aniž bylo předtím vyčištěno
a dezinfikováno;

32003L0085

Čl. 12 písm. b)

b) čisticí, dezinfekční a v případě nutnosti dezinsekční postupy byly
prováděny pod úředním dozorem v souladu:
– s pokyny úředního veterinárního lékaře a
– se zásadami a postupy stanovenými v příloze II.

Příloha II odst. 1
písm. a) až e)

1. Obecné zásady a postupy:
a) postupy očisty a dezinfekce a v případě nutnosti opatření
k likvidaci hlodavců a hmyzu za použití úředně schválených
prostředků se musí provádět pod úředním dozorem a v souladu s
pokyny vydanými úředním veterinárním lékařem;
b) použité dezinfekční prostředky a jejich koncentrace musí být
úředně schváleny příslušným orgánem, aby se zajistilo zničení
viru afrického moru prasat;
c) působení dezinfekčních prostředků je nutno před použitím pravidelně kontrolovat, protože účinnost některých dezinfekčních
prostředků se při dlouhém skladování snižuje;
d) výběr dezinfekčních prostředků, insekticidů a postupů dezinfekce a dezinsekce se musí provádět s ohledem na povahu objektu, vozidel a předmětů, které mají být ošetřeny;
e) podmínky použití odmašťovacích a dezinfekčních prostředků a
insekticidů musí zajišťovat, aby jejich účinnost nebyla narušena.
Zejména musí být dodrženy technické parametry stanovené výrobcem, jako je tlak, minimální teplota a nutná doba kontaktu;

Čl. 10 odst. 2
písm. a)

a) budovy používané pro ustájení zvířat vnímavých druhů, jejich
okolí a dopravní prostředky používané pro jejich přepravu i
všechny ostatní budovy a zařízení, které by mohly být kontaminovány, byly očištěny a dezinfikovány v souladu s článkem 11;

Čl. 11 odst. 1 a 4

1. Členské státy zajistí, aby byly čisticí a dezinfekční operace jakožto nedílná součást opatření podle této směrnice příslušně
zdokumentovány a prováděny pod úředním dozorem a v souladu
s pokyny úředního veterinárního lékaře, při použití dezinfekčních prostředků a pracovních koncentrací těchto dezinfekčních
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prostředků úředně schválených a příslušným orgánem registrovaných pro uvedení na trh jakožto biocidní přípravky pro veterinární hygienu v souladu se směrnicí 98/8/ES, aby bylo zaručeno
zničení viru slintavky a kulhavky.
4. Členské státy zajistí, aby byly čisticí a dezinfekční operace prováděny v souladu s přílohou IV.
32005L0094

Čl. 12 odst. 8

8. Po neškodném odstranění kadáverů jsou budovy používané k
chovu, pastviny nebo půda, které by mohly být kontaminovány,
a vozidla používaná k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí, kadáverů, masa, krmiva, hnoje, kejdy, podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly
být kontaminovány, podrobeny jednomu z postupů stanoveným
v článku 48.

Čl. 19 písm. c), d) c) vozidla a zařízení používaná k přepravě živé drůbeže nebo jiného
ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky a veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly
být kontaminovány, se podrobí neprodleně jednomu nebo několika postupům podle článku 48;
d) všechny části vozidel používaných zaměstnanci nebo jinými
osobami, které vstupují nebo opouštějí hospodářství a které by
mohly být kontaminovány, se podrobí neprodleně jednomu nebo
několika postupům podle článku 48;
Čl. 28

Příslušný orgán zajistí, aby vozidla a zařízení používaná k přepravě
podle článků 23 až 27 byla po skončení přepravy neprodleně vyčištěna a vydezinfikována v souladu s jedním nebo více postupy
podle článku 48.

Čl. 48

Členské státy zajistí, aby:
a) očista, dezinfekce a ošetření hospodářství a jakýchkoli tamních
materiálů či látek, které jsou, nebo by mohly být kontaminovány
viry influenzy ptáků, byly prováděny pod úředním dohledem
podle:
i) pokynů úředního veterinárního lékaře; a
ii) zásad a postupů pro očistu, dezinfekci a ošetření stanovených
v příloze VI;
b) se veškerá půda nebo pastviny využívané pro drůbež nebo jiné
ptactvo chované v zajetí v hospodářství, kde byla potvrzena in-
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fluenza ptáků, nevyužívaly pro drůbež nebo jiné ptactvo chované
v zajetí, dokud se příslušný orgán neujistí, že veškeré přítomné
viry influenzy ptáků byly zničeny nebo zneškodněny;
c) očista, dezinfekce a ošetření jatek, vozidel, přípojných vozidel
nebo jakýchkoli jiných dopravních prostředků, stanovišť pohraniční kontroly a jakýchkoli tamních materiálů či látek, které jsou,
nebo by mohly být kontaminovány viry influenzy ptáků, byly
prováděny pod úředním dohledem v souladu s pokyny úředního
veterinárního lékaře:
d) veškeré tamní vybavení, materiály nebo látky, které jsou nebo by
mohly být kontaminovány viry influenzy ptáků a které nemohou
být účinně vyčištěny a vydezinfikovány nebo ošetřeny, byly zničeny;
e) dezinfekční prostředky a jejich koncentrace byly před použitím
schváleny příslušným orgánem.
§ 15 odst. 1 písm. i)

Navrhované doplnění harmonizuje stávající znění ustanovení § 15,
upravujícího opatření, jež činí a nařizují orgány veterinární správy
po potvrzení výskytu nebezpečné nákazy, se směrnicemi Rady EHS
(ES) regulujícími opatření pro tlumení některých nákaz (např. směrnice Rady 92/119/EHS).

i) očkování zvířat,

31992L0119

Čl. 19 odst. 1
úvodní část
ustanovení

32005L0094

1. Proti chorobám uvedeným v příloze I lze očkovat k doplnění
opatření na tlumení přijatých od výskytu dotyčné choroby a
v souladu s následujícími ustanoveními:

§ 15 odst. 1 písm. j)

V § 15 odst. 1 písm. j) se slovo „obou“ zrušuje.

Navrhovaná úprava reflektuje změny provedené v ustanovení § 15
odst. 1 písm. b) v návaznosti na poslední vývoj legislativy Evropských společenství v oblasti zdolávání některých nebezpečných
nákaz.

§ 16 odst. 1

(1) Ochranná a zdolávací opatření mohou 32001L0089
být rozšířena v nezbytném rozsahu také na
kontaktní hospodářství.

Čl. 7 odst. 2

2. Příslušný orgán použije opatření stanovená v čl. 5 odst. 1
v kontaktních hospodářstvích uvedených v odstavci 1 tohoto článku,
bude-li to epizootologická situace vyžadovat.

32002L0060

Čl. 7 odst. 2

2. Příslušný orgán použije opatření stanovená v čl. 5 odst. 1 v kontaktních hospodářstvích uvedených v odstavci 1 tohoto článku,
bude-li to epizootologická situace vyžadovat.
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32003L0085

32005L0094

Čl. 16 odst. 2

2. Členské státy zajistí, aby byla opatření podle článku 19 používána v kontaktních hospodářstvích.

Čl. 19 odst. 2

2. Na kontaktní hospodářství vztahují opatření podle čl. 4 odst. 3 a
článku 5 a tato opatření se zachovávají do doby, než je podezření
na přítomnost viru slintavky a kulhavky v těchto kontaktních
hospodářstvích úředně vyloučeno v souladu s definicí v příloze I
a požadavky na šetření podle bodu 2.1.1.1 přílohy III.

Čl. 15 odst. 2

2. Na základě epidemiologického šetření může příslušný orgán
použít na kontaktní hospodářství opatření stanovená v článku 11,
a to zejména tehdy, nachází-li se hospodářství v oblasti s vysokou hustotou výskytu drůbeže.
Hlavní kritéria, k nimž je třeba přihlédnout při použití opatření
stanovených v článku 11 v kontaktních hospodářstvích, jsou stanovena v příloze IV.

Čl. 39 odst. 2
pododstavec
druhý

Depopulace může být rozšířena i na jiné ptactvo chované v zajetí v
hospodářství na základě posouzení rizik, které tito ptáci představují
pro další rozšíření influenzy ptáků, a na jiná hospodářství, která
mohou být na základě epidemiologického šetření považována za
kontaktní hospodářství.

Čl. 42 odst. 2

2. Na základě epidemiologického šetření může příslušný orgán
použít na kontaktní hospodářství opatření stanovená v článku 39,
a to zejména tehdy, nachází-li se hospodářství v oblasti s vysokou hustotou výskytu drůbeže.
Hlavní kritéria, k nimž je třeba přihlédnout při použití opatření
stanovených v článku 39 v kontaktních hospodářstvích, jsou stanovena v příloze IV.
Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v
platném znění – toto nařízení úpravu některých otázek ze své působnosti přímo vylučuje a v návaznosti na to stanoví členským státům povinnost upravit tyto otázky v rámci vnitrostátních právních
předpisů.

§ 18 odst. 1 písm. d) V § 18 odst. 1 se na konci písmene d) doplňuje
věta „To však neplatí, jde-li o živočišné produkty z vlastní výroby, prodávané výrobcem v
jeho zařízení v místě výroby přímo konečnému
spotřebiteli.“.
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32004R0853

§ 20 odst. 5

(5) Chovatel může v malých množstvích
a) prodávat živou drůbež a živé králíky z vlastního chovu ve svém hospodářství přímo
spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti,
b) prodávat čerstvé drůbeží maso a čerstvé králičí maso, pocházející z drůbeže a králíků z
vlastního hospodářství a poražených v tomto
hospodářství, ve svém hospodářství, v tržnici
nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro
spotřebu v jeho domácnosti, anebo je dodá- 32004R0852
vat do místní maloobchodní prodejny, která
zásobuje tímto masem jako masem čerstvým
přímo konečného spotřebitele,
c) prodávat nebalená čerstvá vejce pocházející
z vlastního hospodářství ve svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, a to přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti,
anebo je dodávat do místní maloobchodní
prodejny, která zásobuje přímo konečného
spotřebitele; jsou-li vejce prodávána v tržnici 32004R0853
nebo na tržišti, anebo dodávána do místní

Čl. 1 odst. 3
písm. c), d) a e)

3. Toto nařízení se nevztahuje na:
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství výrobků
z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;
d) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa
z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto
maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso;
e) myslivce (lovce), kteří dodávají malá množství volně žijící
zvěře nebo malá množství masa volně žijící zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je
přímo dodává konečnému spotřebiteli.

Čl. 1 odst. 4

4. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů
pravidla pro činnosti a osoby uvedené v odst. 3 písm. c), d) a e).
Taková vnitrostátní pravidla zajistí dosažení cílů tohoto nařízení.
Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29.
dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro
potraviny živočišného původu, v platném znění – tato nařízení
úpravu některých otázek ze své působnosti přímo vylučují a v návaznosti na to stanoví členským státům povinnost upravit tyto
otázky v rámci vnitrostátních právních předpisů.

Čl. 1 odst. 2
písm. c)

2. Toto nařízení se nevztahuje na
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních
produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;

Čl. 1 odst. 3

3. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů
pravidla pro činnosti uvedené v odst. 2 písm. c). Tato vnitrostátní
pravidla směřují k dosažení cílů tohoto nařízení.

Čl. 1 odst. 3
písm. c), d) a e)

3. Toto nařízení se nevztahuje na:
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství výrobků
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maloobchodní prodejny, musí být označena
stanoveným způsobem17a),
d) prodávat med pocházející z vlastního chovu
včel ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti, anebo jej dodávat do maloobchodní
prodejny, která zásobuje přímo konečného
spotřebitele a je na území kraje, v němž má
chovatel trvalý pobyt nebo pobyt17b) nebo v
němž se nachází stanoviště včel; je-li med
prodáván v tržnici nebo na tržišti, anebo dodáván do maloobchodní prodejny, musí být
označen jménem, příjmením a místem trvalého pobytu nebo pobytu17b) chovatele, druhem medu podle jeho původu a údajem o
jeho množství, a je-li dodáván do maloobchodní prodejny, také datem minimální trvanlivosti,
e) prodávat se souhlasem krajské veterinární
správy syrové, mlékárensky neošetřené
mléko a syrovou smetanu v místě výroby
přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, pokud mléko splňuje požadavky a
kritéria stanovené pro syrové mléko předpisy
Evropských společenství17c). Chovatel, který
prodává toto mléko nebo smetanu, je povinen zajistit laboratorní vyšetření mléka při
1. podávání žádosti krajské veterinární
správě o souhlas k prodeji mléka nebo
smetany,
2. každé změně chovu zvířat, získávání,
ošetřování a zpracovávání mléka, která by
mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však jednou za 6 měsíců,
f) prodávat živé ryby z vlastního chovu ve
svém hospodářství přímo spotřebiteli pro
spotřebu v jeho domácnosti;
tyto živočišné produkty nesmí být dále uváděny
do oběhu.

z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;
d) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa
z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto
maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso;
e) myslivce (lovce), kteří dodávají malá množství volně žijící
zvěře nebo malá množství masa volně žijící zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je
přímo dodává konečnému spotřebiteli.
Čl. 1 odst. 4
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4. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů
pravidla pro činnosti a osoby uvedené v odst. 3 písm. c), d) a e).
Taková vnitrostátní pravidla zajistí dosažení cílů tohoto nařízení.

§ 20 odst. 6

§ 20 odst. 7

(6) Uživatel honitby nebo účastník lovu (dále jen
„lovec“) může v malých množstvích těla ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří, která
byla vyšetřena úředním veterinárním lékařem
nebo proškolenou osobou (§ 21 odst. 6), prodávat přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo dodávat do maloobchodní
prodejny, která zásobuje přímo konečného
spotřebitele a je na území kraje, v němž byla 32004R0853
volně žijící zvěř ulovena; tato těla ulovené volně
žijící zvěře v kůži nebo peří nesmí být dále
uváděna do oběhu.

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v
platném znění – toto nařízení úpravu některých otázek ze své působnosti přímo vylučuje a v návaznosti na to stanoví členským státům povinnost upravit tyto otázky v rámci vnitrostátních právních
předpisů.
Čl. 1 odst. 3
písm. c), d) a e)

3. Toto nařízení se nevztahuje na:
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství výrobků
z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;
d) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa
z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto
maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso;
e) myslivce (lovce), kteří dodávají malá množství volně žijící
zvěře nebo malá množství masa volně žijící zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je
přímo dodává konečnému spotřebiteli.

Čl. 1 odst. 4

4. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů
pravidla pro činnosti a osoby uvedené v odst. 3 písm. c), d) a e).
Taková vnitrostátní pravidla zajistí dosažení cílů tohoto nařízení.
Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29.
dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro
potraviny živočišného původu, v platném znění – tato nařízení
úpravu některých otázek ze své působnosti přímo vylučují a v návaznosti na to stanoví členským státům povinnost upravit tyto
otázky v rámci vnitrostátních právních předpisů.

(7) Za místní maloobchodní prodejnu podle
odstavce 5 písm. b) a c) se považuje maloobchodní prodejna s odpovídajícím sortimentem
zboží v obci, která je z obcí, v nichž je taková
maloobchodní prodejna, nejblíže hospodářství
chovatele.

32004R0852

Čl. 1 odst. 2
písm. c)
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2. Toto nařízení se nevztahuje na
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních
produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo míst-

nímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;

32004R0853

§ 20 odst. 8 písm. a) a) podrobnější pravidla pro prodej nebo dodávání malých množství vlastních produktů z
prvovýroby, a to pro
1. prodej živé drůbeže a živých králíků chovatelem v jeho hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti,
2. prodej čerstvého drůbežího masa a čerstvého králičího masa, pocházejícího z
drůbeže a králíků poražených v hospodářství, chovatelem v jeho hospodářství,v 32004R0852
tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli
pro spotřebu v jeho domácnosti a pro do-

Čl. 1 odst. 3

3. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů
pravidla pro činnosti uvedené v odst. 2 písm. c). Tato vnitrostátní
pravidla směřují k dosažení cílů tohoto nařízení.

Čl. 1 odst. 3
písm. c), d) a e)

3. Toto nařízení se nevztahuje na:
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství výrobků
z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;
d) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa
z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto
maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso;
e) myslivce (lovce), kteří dodávají malá množství volně žijící
zvěře nebo malá množství masa volně žijící zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je
přímo dodává konečnému spotřebiteli.

Čl. 1 odst. 4

4. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů
pravidla pro činnosti a osoby uvedené v odst. 3 písm. c), d) a e).
Taková vnitrostátní pravidla zajistí dosažení cílů tohoto nařízení.

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, a
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29.
dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro
potraviny živočišného původu, v platném znění – tato nařízení
úpravu některých otázek ze své působnosti přímo vylučují a v návaznosti na to stanoví členským státům povinnost upravit tyto
otázky v rámci vnitrostátních právních předpisů.
Čl. 1 odst. 2
písm. c)
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2. Toto nařízení se nevztahuje na
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství vlastních
produktů z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo míst-

3.

4.

5.

6.

7.

§ 21 odst. 6

dávání tohoto masa chovatelem do místní
maloobchodní prodejny, která zásobuje
přímo konečného spotřebitele tímto masem jako masem čerstvým,
prodej nebalených čerstvých vajec
chovatelem v jeho hospodářství, v tržnici
nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro
spotřebu v jeho domácnosti a pro dodá- 32004R0853
vání těchto vajec chovatelem do místní
maloobchodní prodejny, která zásobuje
přímo konečného spotřebitele,
prodej medu chovatelem v jeho domácnosti, v jeho hospodářství, na stanovišti
včel, v tržnici nebo na tržišti a pro jeho
dodávání chovatelem do maloobchodní
prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, v
němž má chovatel trvalý pobyt nebo pobyt17b) nebo v němž se nachází stanoviště
včel,
prodej syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a syrové smetany chovatelem v místě výroby přímo spotřebiteli
pro spotřebu v jeho domácnosti,
prodej těl ulovené volně žijící zvěře v
kůži nebo peří lovcem přímo spotřebiteli
pro spotřebu v jeho domácnosti a pro jejich dodávání lovcem do maloobchodní
prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje,
v němž byla volně žijící zvěř ulovena,
prodej živých ryb chovatelem v jeho hospodářství přímo spotřebiteli pro spotřebu
v jeho domácnosti,

(6) Vyšetření těl, popřípadě i vyjmutých vnitř- 32004R0853
ností ulovené volně žijící zvěře po jejím ulovení
(dále jen „prvotní vyšetření“) provádí proškolená osoba17f), pokud je k dispozici, a to způso-

nímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;
Čl. 1 odst. 3

3. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů
pravidla pro činnosti uvedené v odst. 2 písm. c). Tato vnitrostátní
pravidla směřují k dosažení cílů tohoto nařízení.

Čl. 1 odst. 3
písm. c), d) a e)

3. Toto nařízení se nevztahuje na:
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství výrobků
z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;
d) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa
z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto
maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso;
e) myslivce (lovce), kteří dodávají malá množství volně žijící
zvěře nebo malá množství masa volně žijící zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je
přímo dodává konečnému spotřebiteli.

Čl. 1 odst. 4

4. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů
pravidla pro činnosti a osoby uvedené v odst. 3 písm. c), d) a e).
Taková vnitrostátní pravidla zajistí dosažení cílů tohoto nařízení.

Příloha III
Oddíl IV

KAPITOLA I: ŠKOLENÍ MYSLIVCŮ (LOVCŮ) VE ZDRAVOTNÍCH A HYGIENICKÝCH OTÁZKÁCH

1. Osoby lovící volně žijící zvěř s cílem uvádět ji na trh k lidské
spotřebě musí mít dostatečné znalosti z patologie volně žijící
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zvěře, ze zpracování volně žijící zvěře a masa po lovu a z manipulace s ním, aby mohly provést prvotní vyšetření zvěře na
místě.
2. Postačuje však, aby znalosti uvedené v bodě 1 měla alespoň
jedna osoba mysliveckého (loveckého) týmu. Odkaz na proškolenou osobu v tomto oddílu je odkazem na takovou osobu.
3. Proškolenou osobou by mohl být také ošetřovatel nebo správce
zvěře, pokud je členem myslivecké (lovecké) skupiny nebo pokud se nachází v bezprostřední blízkosti místa, kde se lov koná.
V posledním uvedeném případě musí myslivec (lovec) ukázat
zvěřinu ošetřovateli nebo správci zvěře a oznámit mu jakékoli
neobvyklé chování, které pozoroval před usmrcením.
4. Příslušný orgán se musí přesvědčit o tom, že jsou myslivci
(lovci) dostatečně proškoleni, aby mohli působit jako proškolené
osoby. Školení musí zahrnovat alespoň tyto oblasti:
a) běžná anatomie, fyziologie a chování volně žijící zvěře;
b) neobvyklé chování a patologické změny volně žijící zvěře
v důsledku choroby, znečištění životního prostředí nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na lidské zdraví po konzumaci;
c) hygienická pravidla a řádné techniky manipulace s volně žijící zvěří, její přepravu, vykolení atd. po usmrcení;
a
d) právní a správní předpisy týkající se zvířat a veřejného zdraví
a hygienických podmínek upravujících uvádění volně žijící
zvěře na trh.
5. Příslušný orgán by měl podporovat myslivecké (lovecké) organizace v tom, aby nabízely takové školení.

bem a v rozsahu stanovenými předpisy Evropských společenství17f). Veterinární vyšetření
ulovené volně žijící zvěře a zvěřiny provádí
vždy úřední veterinární lékař po přepravě ulovené zvěře do zařízení, v němž se tato zvěř a
získaná zvěřina připravují pro uvedení do oběhu
(dále jen „zařízení zacházející se zvěřinou“).
________________________
17f)
Příloha III oddíl IV nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.
Příloha I oddíl IV kapitola VIII nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, v platném
znění.

KAPITOLA II: MANIPULACE S VELKOU VOLNĚ ŽIJÍCÍ ZVĚŘÍ

1. Po usmrcení musí být velké volně žijící zvěři co nejdříve odstraněny žaludek a střeva a v případě potřeby musí být vykrvena.
2. Proškolená osoba musí provést vyšetření těla a veškerých
vyjmutých vnitřností s cílem nalézt znaky, které by mohly znamenat, že maso představuje zdravotní riziko. Prohlídka musí být
provedena co nejdříve po usmrcení.
3. Maso velké volně žijící zvěře smí být uvedeno na trh pouze pokud je tělo přepraveno do zařízení zpracovávajícího zvěřinu co
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nejdříve po vyšetření podle bodu 2. Vnitřnosti musí být přiloženy, jak je uvedeno v bodě 4. Z vnitřností musí být zřetelné, že
patří danému zvířeti.
4. a) Pokud nebyly při vyšetření podle bodu 2 nalezeny žádné neobvyklé znaky, nebylo pozorováno žádné neobvyklé chování
před usmrcením a není podezření na znečištění životního prostředí, musí proškolená osoba přiložit k tělu zvířete číslované
prohlášení, ve kterém tyto skutečnosti uvádí. V tomto prohlášení
musí být rovněž uvedeno datum, čas a místo usmrcení. V takovém případě nemusí hlava a vnitřnosti tělo doprovázet, kromě
druhů s podezřením na výskyt trichinelózy (prasata, lichokopytníci a ostatní), jejichž hlava (kromě klů) a bránice musí být k tělu
přiloženy. Myslivci (lovci) však musí splnit jakékoli další požadavky stanovené v členském státě, v němž se lov koná, zejména
musí v souladu se směrnicí 96/23/ES umožnit kontrolu určitých
reziduí a látek.
b) Za jiných okolností musí hlava (kromě klů, paroží a rohů) a
veškeré vnitřnosti kromě žaludku a střev tělo doprovázet. Proškolená osoba, která provedla vyšetření, musí oznámit příslušnému orgánu neobvyklé znaky, neobvyklé chování nebo podezření na znečištění životního prostředí, které jí znemožnily vydat
prohlášení v souladu s písmenem a).
c) Pokud není v daném případě k dispozici žádná proškolená
osoba pro provedení vyšetření podle bodu 2, musí tělo doprovázet hlava (kromě klů, paroží a rohů) a veškeré vnitřnosti kromě
žaludku a střev.
5. Po usmrcení musí být v přiměřené době zahájeno chlazení, aby
bylo ve všech částech masa dosaženo teploty nepřekračující 7
°C. Pokud to klimatické podmínky dovolují, není aktivní zchlazení nezbytné.
6. Během přepravy do zařízení zpracovávajícího zvěřinu nesmí být
těla navršena.
7. Velká volně žijící zvěř musí být po přepravení do zařízení zpracovávajícího zvěřinu předložena k prohlídce příslušnému orgánu.
8. Vedle toho smí být nestažená velká volně žijící zvěř stažena a
uvedena na trh pouze tehdy, pokud:
a) je před stažením skladována odděleně od jiných potravin a je
s ní odděleně manipulováno a není zmrazena
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a
b) po stažení je u ní provedena konečná prohlídka v souladu
s nařízením (ES) č. 854/2004.
9. Na bourání/porcování a vykosťování velké volně žijící zvěře se
vztahují pravidla stanovená v oddílu I kapitole V.
KAPITOLA III: MANIPULACE S DROBNOU VOLNĚ ŽIJÍCÍ
ZVĚŘÍ

1. Proškolená osoba musí provést vyšetření s cílem nalézt znaky,
které by mohly znamenat, že maso představuje zdravotní riziko.
Prohlídka musí být provedena co nejdříve po usmrcení.
2. Pokud jsou při prohlídce nalezeny neobvyklé znaky nebo je před
usmrcením pozorováno neobvyklé chování či existuje podezření
na znečištění životního prostředí, musí to proškolená osoba
oznámit příslušnému orgánu.
3. Maso drobné volně žijící zvěře smí být uvedeno na trh pouze
tehdy, pokud je po vyšetření podle bodu 1 tělo co nejdříve přepraveno do zařízení zpracovávajícího zvěřinu.
4. Po usmrcení musí být v přiměřené době zahájeno chlazení, aby
bylo ve všech částech masa dosaženo teploty nepřekračující 4
°C. Pokud to klimatické podmínky dovolují, není aktivní zchlazení nezbytné.
5. Vykolení musí být provedeno nebo dokončeno bez zbytečného
odkladu po dodání do zařízení zpracovávajícího zvěřinu, pokud
příslušný orgán nepovolí jinou možnost.
6. Drobná volně žijící zvěř musí být po přepravení do zařízení
zpracovávajícího zvěřinu předložena k prohlídce příslušnému
orgánu.
7. Na bourání/porcování a vykosťování drobné volně žijící zvěře se
vztahují pravidla stanovená v oddílu II kapitole V.
32004R0854

Příloha I
Oddíl IV
Kapitola VIII
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A. Prohlídka po porážce
1. Prohlídka volně žijící zvěře musí být provedena co nejdříve po
dopravení do zařízení zpracovávajícího zvěřinu.
2. Úřední veterinární lékař musí zohlednit prohlášení nebo informace, které v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 dodala proškolená osoba, která se účastnila lovu zvířete.
3. Při prohlídce po porážce provede úřední veterinární lékař:

a) vizuální vyšetření jatečně upraveného těla, jeho tělních dutin
a popřípadě orgánů s cílem
i) zjistit odchylky, které nejsou zapříčiněny lovem. Při tom
lze diagnózu založit na informacích, které proškolená
osoba poskytla o chování zvířete před usmrcením,
ii) ověřit, že smrt nenastala z jiných příčin než usmrcením
při lovu. Pokud nelze posouzení provést na základě samotného vizuálního vyšetření, musí být provedeno rozsáhlejší vyšetření v laboratoři;
b) vyšetření organoleptických odchylek;
c) případné prohmatání orgánů;
d) existují-li vážné důvody k podezření z přítomnosti reziduí a
kontaminujících látek, které nepocházejí z lovu, analýza odebraných vzorků na rezidua nebo kontaminující látky včetně
látek znečišťujících životní prostředí. Pokud se na základě
těchto podezření provádí rozsáhlejší prohlídka, musí veterinární lékař pozastavit posuzování veškeré zvěře usmrcené při
dotyčném lovu nebo těch částí, u nichž je podezření na tytéž
odchylky, a to až do uzavření této prohlídky;
e) vyšetření znaků, které jsou známkou toho, že maso je zdravotně závadné, včetně
i) neobvyklého chování nebo poškození celkového stavu živého zvířete, na základě sdělení myslivce (lovce),
ii) všeobecného výskytu nádorů nebo abscesů, které napadají různé vnitřní orgány nebo svaly,
iii) zánětu kloubů a varlat, patologických změn na játrech
nebo slezině, zánětu střev a pupeční krajiny,
iv) přítomnosti cizorodých těles nepocházejících z lovu a
vyskytujících se v tělních dutinách, žaludku, střevech
nebo v moči, při změnách barvy pohrudnice a pobřišnice
(pokud jsou k dispozici odpovídající vnitřnosti),
v) přítomnosti parazitů,
vi) tvorby velkého množství plynu v zažívacím traktu se
změnou barvy vnitřních orgánů (pokud jsou k dispozici
odpovídající vnitřnosti),
vii) výrazných odchylek v barvě, konzistenci a pachu svalových tkání a orgánů,
viii) starých otevřených zlomenin,
ix) vyhublosti nebo celkového nebo místního edému,
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x) čerstvých pohrudničních nebo peritoneálních srůstů
a
xi) dalších zřejmých důležitých změn, jako je rozklad.
4. Požaduje-li to úřední veterinární lékař, musí být podélně rozdělena středem páteř a hlava.
5. U malé volně žijící zvěře, která nebyla vykolena ihned po usmrcení, provede úřední veterinární lékař prohlídku po porážce u reprezentativního vzorku zvířat z téhož zdroje. Pokud se při prohlídce zjistí choroba přenosná na člověka nebo některý ze znaků
uvedených v odst. 3 písm. e), musí úřední veterinární lékař provést více kontrol u celé šarže s cílem stanovit, zda vyvržená těla
musí být prohlášena za nevhodná k lidské spotřebě, nebo zda
musí být každé jatečně upravené tělo jednotlivě prohlédnuto.
6. V případě pochybností může úřední veterinární lékař provést
další nařezání a další prohlídku příslušných částí zvířat, nezbytnou pro dosažení konečné diagnózy.
B. Rozhodnutí na základě kontrol
Vedle případů uvedených v oddílu II kapitole V musí být maso
vykazující při prohlídce po porážce některý ze znaků uvedených v
části A bodě 3 písm. e) prohlášeno za nevhodné k lidské spotřebě.
§ 21 odst. 7

(7) Prvotní vyšetření těl ulovené volně žijící
zvěře v kůži nebo peří, která jsou určena k prodeji lovcem přímo konečnému spotřebiteli nebo
k dodání lovcem do maloobchodní prodejny
(§ 20 odst. 6), jakož i prvotní vyšetření těl ulovené velké volně žijící zvěře určených k osobní
spotřebě lovce, provádí proškolená osoba17f) co
nejdříve po ulovení. Proškolená osoba je povinna vést záznamy o druzích a počtech ulovené a 32004R0853
vyšetřené volně žijící zvěře, o místě a době
jejího ulovení, o výsledcích vyšetření a o tom,
kam byla ulovená volně žijící zvěř dodána (dále
jen „záznamy proškolené osoby“), a předložit
je na požádání orgánům vykonávajícím státní
veterinární dozor. Představuje-li ulovená volně
žijící zvěř podle prvotního vyšetření zdravotní

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v
platném znění – toto nařízení úpravu některých otázek ze své působnosti přímo vylučuje a v návaznosti na to stanoví členským státům povinnost upravit tyto otázky v rámci vnitrostátních právních
předpisů.
Čl. 1 odst. 3
písm. c), d) a e)
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3. Toto nařízení se nevztahuje na:
c) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství výrobků
z prvovýroby konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli;
d) případy, kdy výrobce přímo dodává malá množství masa
z drůbeže a zajícovců poražených na farmě konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který dodává toto
maso přímo konečnému spotřebiteli jako čerstvé maso;

riziko, musí být předložena k veterinárnímu
vyšetření úřednímu veterinárnímu lékaři.

§ 21 odst. 8

(8) Proškolenou osobou se může stát fyzická 32004R0853
osoba, která úspěšně absolvovala specializované školení se zaměřením na prvotní vyšetření
v rozsahu stanoveném předpisy Evropských
společenství17f) a získala tak osvědčení, které ji
opravňuje k výkonu této činnosti. Školení zaměřené na prvotní vyšetření zajišťuje Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, která
také vydává osvědčení proškoleným osobám,
vede seznam těchto osob a informuje Státní
veterinární správu o osobách zapsaných do
tohoto seznamu.

e) myslivce (lovce), kteří dodávají malá množství volně žijící
zvěře nebo malá množství masa volně žijící zvěře konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, který je přímo
dodává konečnému spotřebiteli.
Čl. 1 odst. 4

4. Členské státy stanoví v rámci vnitrostátních právních předpisů
pravidla pro činnosti a osoby uvedené v odst. 3 písm. c), d) a e).
Taková vnitrostátní pravidla zajistí dosažení cílů tohoto nařízení.

Příloha III
Oddíl IV
Kapitola I

KAPITOLA I: ŠKOLENÍ MYSLIVCŮ (LOVCŮ) VE ZDRAVOTNÍCH A HYGIENICKÝCH OTÁZKÁCH
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1. Osoby lovící volně žijící zvěř s cílem uvádět ji na trh k lidské
spotřebě musí mít dostatečné znalosti z patologie volně žijící
zvěře, ze zpracování volně žijící zvěře a masa po lovu a z manipulace s ním, aby mohly provést prvotní vyšetření zvěře na
místě.
2. Postačuje však, aby znalosti uvedené v bodě 1 měla alespoň
jedna osoba mysliveckého (loveckého) týmu. Odkaz na proškolenou osobu v tomto oddílu je odkazem na takovou osobu.
3. Proškolenou osobou by mohl být také ošetřovatel nebo správce
zvěře, pokud je členem myslivecké (lovecké) skupiny nebo pokud se nachází v bezprostřední blízkosti místa, kde se lov koná.
V posledním uvedeném případě musí myslivec (lovec) ukázat
zvěřinu ošetřovateli nebo správci zvěře a oznámit mu jakékoli
neobvyklé chování, které pozoroval před usmrcením.
4. Příslušný orgán se musí přesvědčit o tom, že jsou myslivci
(lovci) dostatečně proškoleni, aby mohli působit jako proškolené
osoby. Školení musí zahrnovat alespoň tyto oblasti:
a) běžná anatomie, fyziologie a chování volně žijící zvěře;
b) neobvyklé chování a patologické změny volně žijící zvěře
v důsledku choroby, znečištění životního prostředí nebo jiných faktorů, které mohou mít vliv na lidské zdraví po konzumaci;
c) hygienická pravidla a řádné techniky manipulace s volně žijící zvěří, její přepravu, vykolení atd. po usmrcení; a
d) právní a správní předpisy týkající se zvířat a veřejného zdraví
a hygienických podmínek upravujících uvádění volně žijící
zvěře na trh.

5. Příslušný orgán by měl podporovat myslivecké (lovecké) organizace v tom, aby nabízely takové školení.
§ 24a

Na maloobchodní podniky, ve kterých se 32004R0853
připravuje maso a vyrábějí masné výrobky určené pro přímý prodej spotřebiteli v místě provádění uvedených činností, se vztahují předpisy
Evropských společenství, které stanoví zvláštní
hygienická pravidla pro potraviny živočišného
původu a pro organizaci úředních kontrol
těchto produktů17g), jde-li o podniky, v nichž se
týdně
a) bourá více než 5 t masa,
b) porcuje více než 2 t masa, nebo
c) vyrábí více než 7,5 t masných výrobků.

Čl. 1 odst. 5
písm. c)

c) Členské státy mohou přijmout vnitrostátní opatření s cílem
vztáhnout požadavky tohoto nařízení na maloobchodní zařízení
na svém území, na něž by se podle písmen a) nebo b) nevztahovaly.

§ 32 odst. 4
věta první

Ke každé zásilce kontrolovaného zboží, s vý- 31997L0078
jimkou krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, musí být přiložen prvopis
veterinárního osvědčení nebo jiného veterinárního dokladu, anebo jiných dokladů požadovaných tímto zákonem nebo předpisy Evropských
společenství; prvopisy těchto dokladů se uchovávají na pohraniční veterinární stanici.

Čl. 7 odst. 1

1. Ke každé zásilce, která je určena k dovozu na některé z území
uvedených v příloze I, musí být přiložen originál veterinárního
osvědčení nebo veterinárního dokladu nebo jiných dokladů předepsaných veterinárními právními předpisy. Originální osvědčení nebo originální doklad se uchovává na stanovišti hraniční
kontroly.

§ 48 odst. 1 písm. a) a) zpracovává …… víceleté plány kontrol s 32004R0882
cílem pravidelně ověřovat dodržování
právních předpisů, které se týkají zdraví a
pohody zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů a krmiv……,

Čl. 41 až 43

Článek 41
Víceleté vnitrostátní plány kontrol
S cílem zajistit účinné provádění čl. 17 odst. 2 nařízení (ES)
č. 178/2002, pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních
podmínek zvířat a článku 45 tohoto nařízení připraví každý členský
stát jeden integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol.
Článek 42
Zásady přípravy víceletých vnitrostátních plánů kontrol
1. Členské státy:
a) provedou plán uvedený v článku 41 poprvé nejpozději do
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1. ledna 2007 a
b) pravidelně jej aktualizují na základě dosaženého vývoje a
c) na požádání poskytnou Komisi aktuální verzi plánu.
2. Každý víceletý vnitrostátní plán kontrol musí obsahovat obecné
informace o struktuře a organizaci systémů kontrol krmiv a potravin a kontrol zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat v dotyčném členském státě, a zejména o:
a) strategických cílech plánu a o tom, jak jsou tyto cíle zohledněny v rámci stanovení priorit kontrol a přidělení prostředků;
b) kategorizaci rizik dotyčných činností;
c) jmenování příslušných orgánů a jejich úkolů na centrální, regionální a místní úrovni a zdroje, které mají tyto orgány k
dispozici;
d) všeobecné organizaci a řízení úředních kontrol na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, včetně úředních kontrol v jednotlivých zařízeních;
e) kontrolních systémech použitých v různých odvětvích a o
koordinaci mezi různými službami příslušných orgánů odpovědných za úřední kontroly v těchto odvětvích;
f) případném přenesení úkolů na kontrolní subjekty;
g) metodách zajišťujících dodržování provozních kritérií uvedených v čl. 4 odst. 2;
h) školení pracovníků provádějících úřední kontroly, kteří jsou
uvedeni v článku 6;
i) dokumentovaných postupech uvedených v článcích 8 a 9;
j) organizaci a provádění pohotovostních plánů pro mimořádné
situace v souvislosti s nákazou zvířat nebo nákazou z potravin, pro případy kontaminace krmiv a potravin a pro jiná rizika pro lidské zdraví;
k) organizaci spolupráce a vzájemné pomoci.
3. Víceleté vnitrostátní plány kontrol mohou být v průběhu jejich
provádění upravovány. Změny lze provést na základě faktorů
nebo s cílem zohlednit faktory, k nimž patří:
a) nové právní předpisy,
b) výskyt nových chorob nebo jiných zdravotních rizik;
c) významné změny struktury, řízení nebo činnosti příslušných
vnitrostátních orgánů;
d) výsledky úředních kontrol členských států;
e) výsledky kontrol Společenství prováděných v souladu s člán37

kem 45;
f) veškeré změny pokynů uvedených v článku 43;
g) výsledky vědeckého zkoumání;
h) výsledky auditů provedených třetí zemí v členském státě.
Článek 43
Pokyny pro víceleté vnitrostátní plány kontrol
1. Ve víceletých vnitrostátních plánech kontrol uvedených v článku
41 musí být zohledněny pokyny, které vypracuje Komise v souladu s postupem podle čl. 62 odst. 2. Tyto pokyny zejména:
a) podporují jednotný, komplexní a integrovaný přístup
k úředním kontrolám krmiv a potravin, zdraví zvířat a dobrým životním podmínkám zvířat a musí zahrnovat všechna
odvětví a všechny fáze krmivového a potravinového řetězce,
včetně dovozu a vstupu;
b) určují priority vycházející z rizik a kritéria pro kategorizaci
rizik dotyčných činností a nejúčinnější postupy kontrol;
c) určují jiné priority a nejúčinnější postupy kontrol;
d) určují fáze výroby, zpracování a distribuce krmiv a potravin,
včetně použití krmiv, které poskytují nejspolehlivější a nejpřesvědčivější informace o dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin;
e) podporují přijetí nejlepších postupů na všech úrovních kontrolního systému;
f) podporují vývoj účinných kontrol systémů sledovatelnosti;
g) poskytují rady ohledně vývoje systémů, které mají zaznamenávat provádění kontrolních opatření a jejich výsledky;
h) zohledňují normy a doporučení relevantních mezinárodních
orgánů týkající se organizace a činnosti úředních služeb;
i) stanovují kritéria pro provádění auditů podle čl. 4 odst. 6;
j) stanovují strukturu výročních zpráv požadovaných v článku
44 a informace, které mají být do nich zahrnuty;
k) stanovují hlavní výkonnostní ukazatele, které mají být použity při vyhodnocování víceletých vnitrostátních plánů kontrol.
2. Pokyny se v případě potřeby přizpůsobí na základě analýzy výročních zpráv, které jsou předkládány členskými státy v souladu
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s článkem 44, nebo na základě kontrol provedených Společenstvím v souladu s článkem 45.
§ 48 odst. 1 písm. f) f) ............. provádí úřední kontroly a audity a na 32004R0882
základě jejich výsledků přijímá vhodná opatření,

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, upravující problematiku provádění úředních
kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržovány právní
předpisy týkající se krmiv, potravin a zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a to včetně přijímání nezbytných opatření.

§ 48 odst. 1 písm. p) V § 48 odst. 1 se na konci textu písmene p) do- 32002R1774
plňují slova „ , schvaluje spalovny odpadů, které
jsou provozovány se souhlasem krajského úřadu jako orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a orgánu ochrany ovzduší a
které splňují podmínky a požadavky stanovené
předpisy Evropských společenství7b) pro spalování vedlejších živočišných produktů nebo zpracovaných produktů pocházejících z vedlejších
živočišných produktů, vydává povolení k přijetí
vedlejších živočišných produktů náležejících
mezi materiály 1. nebo 2. kategorie a zpracovaných produktů pocházejících z těchto materiálů,
které jsou odesílány z jiných členských států do
České republiky jako státu určení“.

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, upravující problematiku sběru, přepravy,
uskladnění, manipulace, zpracování a využití nebo neškodného
odstranění vedlejších produktů živočišného původu s cílem zabránit
tomu, aby tyto produkty byly rizikem pro zdraví zvířat nebo lidí, a
dále uvádění na trh, vývoz a tranzit vedlejších produktů živočišného původu a výrobků z nich pocházejících.

§ 49 odst. 1 písm. g) g) ............... provádí plánované úřední kontroly, 32004R0882
kontroly v případě podezření z nedodržování
povinností a požadavků a audity a na základě
jejich výsledků přijímá vhodná opatření,

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, upravující problematiku provádění úředních
kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržovány právní
předpisy týkající se krmiv, potravin a zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a to včetně přijímání nezbytných opatření.
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§ 49 odst. 1 písm. k) k) určuje veterinární podmínky pro konání 32005R1739
svodů zvířat bez mezinárodní účasti a veterinární podmínky k provádění pokusů na zvířatech, registruje cirkusy, vydává a ověřuje
rejstříky zvířat v cirkusu a rejstříky míst konání veřejných vystoupení se zvířaty, potvrzuje pasy pro cirkusová zvířata, provádí
kontroly dodržování povinností a požadavků
spojených s přemísťováním cirkusových zvířat mezi členskými státy a ověřuje, zda jsou
splněny podmínky pro přemístění cirkusu z
České republiky do jiného členského státu,

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Komise (ES) č. 1739/2005
ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na
přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy – toto nařízení
stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi
členskými státy s tím, že tyto požadavky se vztahují rovněž na
vystoupení se zvířaty.

§ 52 odst. 1 písm. b) b) projednávají, jakým způsobem a v jaké lhůtě 32004R0882
mají být odstraněny nedostatky zjištěné při
jejich běžné kontrolní činnosti, podle potřeby
ukládají závaznými pokyny odpovídající
opatření stanovená tímto zákonem, zvláštními právními předpisy25d) a předpisy Evropských společenství25e), a kontrolují, zda byla
splněna uložená opatření (dále jen „dodatečná kontrola“),

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, upravující problematiku provádění úředních
kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržovány právní
předpisy týkající se krmiv, potravin a zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a to včetně přijímání nezbytných opatření.

§ 52 odst. 4

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, upravující problematiku provádění úředních
kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržovány právní
předpisy týkající se krmiv, potravin a zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a to včetně přijímání nezbytných opatření.

(4) Při laboratorním vyšetření vzorků se po- 32004R0882
stupuje podle norem a metod stanovených
předpisy Evropských společenství25f).
________________________
25f)

§ 59 odst. 1 až 3 a
odst. 5 a 6

Čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 882/2004.

(1) Osobami odborně způsobilými k výkonu 32005L0036
odborné veterinární činnosti jsou veterinární
lékaři, za něž se považují absolventi vysoké
školy univerzitního nebo obdobného typu, kteří
dosáhli požadovaného vzdělání během nejméně

Čl. 10
písm. b) a d)
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Tato kapitola se použije na všechna povolání, na která se nevztahují
kapitoly II a III této hlavy a v níže uvedených případech, kdy žadatel ze zvláštních a výjimečných důvodů nesplňuje podmínky
stanovené v těchto kapitolách:
b) pro lékaře se základní odbornou přípravou, odborné lékaře, zdra-

pětiletého, denního teoretického a praktického
studia ve studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a hygieny30), zahrnujícím studijní předměty uvedené v prováděcím právním
předpisu, a získali tak přiměřené znalosti a dovednosti ze studijních oborů, uvedených v prováděcím právním předpisu, na nichž je založena odborná činnost veterinárních lékařů.
(2) Za veterinární lékaře se považují také
a) osoby, které jsou držiteli diplomu, vysvědčení nebo jiného dokladu o dosažení požadovaného vzdělání, uvedeného v prováděcím právním předpisu a vydaného příslušným orgánem jiného členského státu,
b) osoby, které jsou držiteli osvědčení, jímž
příslušný orgán vydávajícího členského
státu osvědčuje, že diplom, vysvědčení
nebo jiný doklad o požadovaném vzdělání
1. je v souladu s požadavky uvedenými v
odstavci 1,
2. byl získán tak, že osoba, která je jeho
držitelem, vykonávala v souladu se zákonem příslušné činnosti po dobu a za
podmínek stanovených pro státní příslušníky jednotlivých členských států v
příloze č. 6, nebo
3. byl vydán po ukončení vzdělání, které
je v souladu s odstavcem 1, a je považován vydávajícím členským státem za
rovnocenný dokladům uvedeným v
písmenu b).
(3) Osoby, které jsou státními příslušníky jiného členského státu a splňují podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, jsou oprávněny používat jimi získaný akademický titul, popřípadě
jeho zkratku, a to v jazyku státu, v němž byl
tento titul získán.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) studijní předměty, které musí být zahrnuty

votní sestry a ošetřovatele odpovědné za všeobecnou péči, zubní
lékaře, odborné zubní lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, pokud migrující osoba nesplňuje
požadavky skutečné odborné praxe v souladu se zákonem podle
článků 23, 27, 33, 37, 39, 43 a 49;
d) aniž je dotčen čl. 21 odst. 1 a články 23 a 27, pro lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele, zubní lékaře, veterinární lékaře, porodní asistentky, farmaceuty a architekty, kteří jsou držiteli dokladu o dosažené kvalifikaci pro určitou odbornost, který bylo
nutno získat po odborné přípravě k získání označení uvedených v
příloze V bodech 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1, a
sice výlučně za účelem uznání příslušné odbornosti;
Čl. 21 odst. 1 a 6
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1. Každý členský stát uznává doklady o dosažené kvalifikaci zajišťující přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a odborného lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, odborného zubního lékaře, veterinárního lékaře, farmaceuta a architekta
uvedené v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.6.2 a 5.7.1, které splňují minimální požadavky na odbornou
přípravu uvedené v článcích 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 a 46, a za
účelem přístupu k odborným činnostem a jejich výkonu přiznává
těmto dokladům na svém území stejné účinky, jaké mají doklady
o dosažené kvalifikaci, které sám vydává.
Takové doklady o dosažené kvalifikaci musí být vydány příslušnými orgány členských států a případně doplněny osvědčeními
uvedenými v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.6.2 a 5.7.1.
První a druhý pododstavec se nedotýkají nabytých práv podle
článků 23, 27, 33, 37, 39 a 49.
6. Každý členský stát podmíní přístup k odborné činnosti lékařů,
zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou
péči, zubních lékařů, veterinárních lékařů, porodních asistentek a
farmaceutů a jejich výkon získáním dokladu o dosažené kvalifikaci uvedeného v příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, který potvrzuje, že dotyčná
osoba získala během své odborné přípravy znalosti a dovednosti
uvedené v čl. 24 odst. 3, čl. 31 odst. 6, čl. 34 odst. 3, čl. 38 odst.

ve studijním programu pro veterinární lékaře, a studijní obory, ze kterých musí být
získány přiměřené znalosti a dovednosti,
uvedené v odstavci 1,
b) diplomy, vysvědčení a jiné doklady o požadovaném vzdělání, uvedené v odstavci 2
písm. a),
(6) Není-li možno uznat odbornou způsobilost k výkonu činnosti veterinárního lékaře
podle odstavce 2, anebo odbornou způsobilost
pro výkon funkce uvedené v odstavci 5 písm.
c), postupuje se podle zvláštního právního
předpisu31).

3, čl. 40 odst. 3 a čl. 44 odst. 3.
Znalosti a dovednosti podle čl. 24 odst. 3, čl. 31 odst. 6, čl. 34
odst. 3, čl. 38 odst. 3, čl. 40 odst. 3 a čl. 44 odst. 3 lze změnit postupem podle čl. 58 odst. 2 s cílem přizpůsobit je vědeckému a
technickému pokroku.
Tato aktualizace nesmí vyžadovat u žádného členského státu
změnu stávajících legislativních zásad týkajících se struktury
povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup
fyzických osob.
Čl. 23 odst. 1

1. Aniž jsou dotčena specifická nabytá práva dotyčných profesí, v
případech, kdy doklady o dosažené kvalifikaci lékaře, které
umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbornou přípravou a odborného lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, odborného zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky a
farmaceuta, jichž jsou státní příslušníci členských států držiteli,
nevyhovují všem požadavkům na odbornou přípravu podle
článků 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 a 44, uzná každý členský stát
jako dostatečný důkaz doklady o dosažené kvalifikaci, které byly
vydány těmito členskými státy, dokládají-li úspěšné ukončení
odborné přípravy zahájené před referenčními dny stanovenými v
příloze V bodech 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a
5.6.2, a které doplňuje potvrzení osvědčující, že tito státní příslušníci skutečně a v souladu se zákonem vykonávali dotyčné
činnosti po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu
pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

Čl. 38

1. Celková doba odborné přípravy v oboru veterinárního lékařství
celkem zahrnuje nejméně pět let řádné denní teoretické a praktické výuky předmětů, které jsou vyjmenovány v příloze V bodu
5.4.1, na vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem vysoké školy.
Obsah uvedený v příloze V bodu 5.4.1 lze změnit postupem
podle čl. 58 odst. 2 s cílem přizpůsobit jej vědeckému a technickému pokroku.
Tato aktualizace nesmí vyžadovat u žádného členského státu
změnu stávajících legislativních zásad týkajících se struktury
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povolání, co se týče odborné přípravy a podmínek pro přístup
fyzických osob.
2. Přijetí na tuto odbornou přípravu předpokládá získání diplomu
nebo osvědčení, které opravňuje k dotyčnému studiu na vysokých školách a vyšších vzdělávacích zařízeních s uznanou vysokoškolskou úrovní v členském státě.
3. Odborná příprava veterinárního lékaře zaručí, že dotyčná osoba
získala tyto znalosti a dovednosti:
a) přiměřené znalosti z oborů, na nichž je založena činnost veterinárního lékaře;
b) přiměřené znalosti o anatomii a fyziologii zdravých zvířat, jejich chovu, reprodukci a obecné hygieně, jakož i o jejich krmení včetně technologie výroby a konzervace krmiv odpovídajících jejich potřebám;
c) přiměřené znalosti o chování a ochraně zvířat;
d) přiměřené znalosti o příčinách, povaze, průběhu, důsledcích,
diagnostice a léčbě nemocí zvířat jednotlivě i skupinově;
včetně zvláštních znalostí o nemocích přenosných na člověka;
e) přiměřené znalosti preventivního lékařství;
f) přiměřené znalosti o hygieně a technologii získávání, výroby
a uvádění do oběhu živočišných potravin nebo potravin živočišného původu určených k výživě lidí;
g) přiměřené znalosti o právních a správních předpisech týkajících se výše uvedených oblastí;
h) přiměřené klinické a jiné praktické zkušenosti získané pod
vhodným dohledem.
Čl. 54 věta první

§ 75 odst. 2
věta druhá

Aniž jsou dotčeny články 7 a 52, hostitelské členské státy přiznávají dotyčným osobám právo užívat jejich akademické tituly přiznané v domovských členských státech a popřípadě zkratky těchto
titulů v jazyce domovského členského státu.
Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, upravující problematiku provádění úředních
kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržovány právní
předpisy týkající se krmiv, potravin a zdraví zvířat a dobrých život-

Jde-li však o náklady vynaložené na dodatečnou kontrolu surovin a potravin živočišného
původu, která zjistila, že nedošlo k odstranění
nedostatků zjištěných při běžné kontrolní činnosti, uloží se vždy jejich plná náhrada. Postup,
způsob a pravidla určování výše těchto nákladů
stanoví prováděcí právní předpis.
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ních podmínek zvířat, a to včetně přijímání nezbytných opatření.
32004R0882

§ 75 odst. 3

(3) Náklady spojené s výkonem prohlídky
jatečných zvířat a masa a s veterinárním
vyšetřením a posouzením živočišných produktů
je povinen hradit provozovatel podniku, závodu
nebo jiného zařízení, ve kterém jsou uvedené
kontrolní činnosti v souladu s tímto zákonem,
zvláštními právními předpisy25d) a předpisy
Evropských společenství25e) prováděny. Postup,
způsob a pravidla určování výše těchto nákladů
a bližší určení povinných osob stanoví v 32004R0882
souladu s předpisy Evropských společenství35b)
prováděcí právní předpis.
________________________
35b)

Čl. 26 a 27 a příloha IV nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 882/2004.

Čl. 28

Pokud zjištění, že nebyly dodrženy požadavky, vede k úředním
kontrolám nad rámec běžných kontrolních činností příslušného
orgánu, příslušný orgán účtuje výdaje vzniklé v důsledku dodatečných úředních kontrol provozovateli odpovědnému za nedodržení
nebo provozovateli, který v době dodatečných úředních kontrol
zboží vlastní nebo je má v držení. Běžnými kontrolními činnosti se
rozumějí rutinní kontrolní činnosti vyžadované právními předpisy
Společenství nebo vnitrostátními právními předpisy, a zejména
činnosti uvedené v plánu stanoveném v článku 41. Činnostmi nad
rámec běžných kontrolních činností se rozumějí odběr a analýza
vzorků a jiné kontroly, které jsou nezbytné pro zjištění rozsahu
problému, ověření toho, zda byla přijata nápravná opatření, nebo
zjištění a/nebo prokázání nedodržení.
Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, upravující problematiku provádění úředních
kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržovány právní
předpisy týkající se krmiv, potravin a zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a to včetně přijímání nezbytných opatření.

Čl. 26

Členské státy zajistí, aby byly k dispozici přiměřené finanční zdroje
pro zajištění nezbytných pracovníků a jiné zdroje pro úřední
kontroly, a to jakýmkoli způsobem, který uznají za vhodný, včetně
všeobecného zdanění nebo zavedení poplatků.

Čl. 27 odst. 1 až 4 1. Členské státy mohou vybírat poplatky, které mají pokrýt náklady
vzniklé v souvislosti s úředními kontrolami.
2. Pokud jde však o činnosti uvedené v příloze IV oddílu A a v
příloze Voddílu A, zajistí členské státy výběr poplatků.
3. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 6, nesmí být poplatky vybírané v
souvislosti s činnostmi uvedenými v příloze IV oddílu A a v
příloze V oddílu A nižší než minimální sazby uvedené v příloze
IV oddílu B a v příloze V oddílu B. Po přechodné období do 1.
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ledna 2008 však mohou členské státy, pokud jde o činnosti uvedené v příloze IV oddílu A, nadále používat sazby v současnosti
uplatňované podle směrnice 85/73/EHS.
Sazby uvedené v příloze IV oddílu B a v příloze V oddílu B se
nejméně každé dva roky aktualizují postupem podle čl. 62 odst.
3, zejména za účelem zohlednění inflace.
4. Poplatky vybírané v souladu s odstavci 1 nebo 2 pro účely úředních kontrol:
a) nesmí převyšovat náklady vynaložené odpovědnými příslušnými orgány ve vztahu k položkám uvedeným v příloze VI
a
b) mohou být stanoveny paušálně na základě nákladů vynaložených příslušnými orgány za určitou dobu, nebo mohou být
případně stanoveny ve výši uvedené v příloze IV oddílu B
nebo příloze V oddílu B.
§ 75 odst. 4

(4) Náklady spojené s prováděním pohraniční veterinární kontroly je povinen hradit dovozce, a to ve výši stanovené předpisy Evropských
společenství35c). Postup, způsob a pravidla určování výše těchto nákladů a způsob jejich
úhrady stanoví v souladu s předpisy Evropských společenství35b) prováděcí právní předpis.

________________________
35c)
Čl. 26 a 27 a příloha V nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 882/2004.

Úpravou dochází k adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se
krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, upravující problematiku provádění úředních
kontrol sloužících k ověření toho, zda jsou dodržovány právní
předpisy týkající se krmiv, potravin a zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a to včetně přijímání nezbytných opatření.
32004R0882

Čl. 26

Členské státy zajistí, aby byly k dispozici přiměřené finanční zdroje
pro zajištění nezbytných pracovníků a jiné zdroje pro úřední
kontroly, a to jakýmkoli způsobem, který uznají za vhodný, včetně
všeobecného zdanění nebo zavedení poplatků.

Čl. 27 odst. 1 až 4 1. Členské státy mohou vybírat poplatky, které mají pokrýt náklady
vzniklé v souvislosti s úředními kontrolami.
2. Pokud jde však o činnosti uvedené v příloze IV oddílu A a v
příloze Voddílu A, zajistí členské státy výběr poplatků.
3. Aniž jsou dotčeny odstavce 4 a 6, nesmí být poplatky vybírané v
souvislosti s činnostmi uvedenými v příloze IV oddílu A a v
příloze V oddílu A nižší než minimální sazby uvedené v příloze
IV oddílu B a v příloze V oddílu B. Po přechodné období do 1.
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ledna 2008 však mohou členské státy, pokud jde o činnosti uvedené v příloze IV oddílu A, nadále používat sazby v současnosti
uplatňované podle směrnice 85/73/EHS.
Sazby uvedené v příloze IV oddílu B a v příloze V oddílu B se
nejméně každé dva roky aktualizují postupem podle čl. 62 odst.
3, zejména za účelem zohlednění inflace.
4. Poplatky vybírané v souladu s odstavci 1 nebo 2 pro účely úředních kontrol:
a) nesmí převyšovat náklady vynaložené odpovědnými příslušnými orgány ve vztahu k položkám uvedeným v příloze VI
a
b) mohou být stanoveny paušálně na základě nákladů vynaložených příslušnými orgány za určitou dobu, nebo mohou být
případně stanoveny ve výši uvedené v příloze IV oddílu B
nebo příloze V oddílu B.
§ 76a

32005L0036
Nestanoví-li tento zákon jinak,
a) řídí se uznávání odborné způsobilosti osoby,
která je státním příslušníkem jiného
členského státu a hodlá vykonávat na území
České republiky regulovanou činnost
uvedenou v tomto zákoně, zvláštním
právním předpisem31),
b) může osoba, která je státním příslušníkem
členského státu původu38), je v něm usazena
a vykonává v souladu s jeho právními
předpisy regulovanou činnost uvedenou v
tomto zákoně, vykonávat tuto činnost
dočasně nebo příležitostně i na území České
republiky na základě ověření dokladů o její
odborné způsobilosti a písemného oznámení
podle zvláštního právního předpisu31); pro
tuto osobu platí přiměřeně práva a
povinnosti držitele povolení nebo osvědčení
podle tohoto zákona.
________________________
38)

Čl. 5

§ 3 zákona č. 18/2004 Sb.
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1. Aniž jsou dotčeny zvláštní právní předpisy Společenství a články 6
a 7 této směrnice, neomezí členské státy z žádného důvodu
vztahujícího se k odborné kvalifikaci poskytování služeb v jiném
členském státě:
a) je-li poskytovatel služby v souladu se zákonem usazen v
členském státě za účelem výkonu stejného povolání (dále jen
„členský stát usazení“) a
b) pokud se poskytovatel služby přestěhuje, vykonával-li toto
povolání v členském státě usazení po dobu nejméně dvou let
během předcházejících deseti let a není-li povolání v tomto
státě regulováno. Podmínka, která vyžaduje, aby poskytovatel
služby vykonával povolání po dobu dvou let, se neuplatňuje,
je-li povolání nebo vzdělávání a odborná příprava na toto
povolání regulována.
2. Tato hlava se použije pouze tehdy, pokud se poskytovatel služby
přestěhuje na území hostitelského členského státu, aby zde
dočasně a příležitostně vykonával povolání uvedené v odstavci 1.
Povaha dočasného a příležitostného poskytování služeb se
posuzuje případ od případu, zejména s ohledem na dobu trvání,
četnost, pravidelnost a nepřetržitost.
3. Pokud se poskytovatel služeb přestěhuje, podléhá etickým
pravidlům profesní, zákonné nebo správní povahy, která jsou

přímo spojena s odbornou kvalifikací, například definice povolání,
užívání titulů a vážné zanedbání povinné péče při výkonu
povolání, které přímo a konkrétně souvisí s ochranou a
bezpečností spotřebitele, jakož i disciplinárním předpisům, které
se v hostitelském členském státě vztahují na odborníky, kteří zde
vykonávají stejné povolání.
Čl. 6

Podle čl. 5 odst. 1 osvobodí hostitelský členský stát poskytovatele
služeb usazené v jiném členském státě od požadavků, které ukládá
odborníkům usazeným na svém území, týkajících se:
a) povolení, registrace nebo členství v profesní organizaci nebo
subjektu. Členské státy mohou pro snadnější uplatňování
disciplinárních předpisů platných na jejich území podle čl. 5
odst. 3 stanovit automatickou dočasnou registraci nebo formální
členství v takové profesní organizaci nebo subjektu za
předpokladu, že tato registrace nebo členství nezpozdí nebo
jakýmkoli způsobem neztíží poskytování služeb a nepředstavuje
pro poskytovatele služeb dodatečné náklady.
Kopii ohlášení a případně jeho obnovení podle čl. 7 odst. 1
doplněnou u povolání, která mají důsledky pro veřejné zdraví a
bezpečnost podle čl. 7 odst. 4 nebo která využívají
automatického uznávání podle hlavy III kapitoly III, kopií
dokladů podle čl. 7 odst. 2 zašle příslušný orgán příslušné
profesní organizaci nebo subjektu, což pro tento účel představuje
automatickou dočasnou registraci nebo formální členství;
b) registrace u subjektu sociálního zabezpečení, aby bylo možné ve
prospěch pojištěnců zúčtovat u pojišťovacích subjektů ve vztahu
k výkonu činnosti.
Poskytovatel služby však předem a v naléhavém případě následně
uvědomí subjekt uvedený v písmenu b) o službách, které poskytl.

Čl. 7

1. Členské státy mohou požadovat, aby v případě, že se poskytovatel
služeb poprvé přestěhuje z jednoho členského státu do druhého za
účelem poskytování služeb, předem uvědomil příslušný orgán v
hostitelském členském státě v písemném ohlášení, které zahrne
rovněž údaje o pojistném krytí nebo jiných prostředcích osobní
nebo kolektivní ochrany s ohledem na odpovědnost při výkonu
povolání. Toto ohlášení se jednou ročně obnovuje, pokud
poskytovatel služeb chce v daném roce dočasně nebo příležitostně

47

poskytovat služby v tomto členském státě. Poskytovatel služeb
může doručit ohlášení jakoukoli formou.
2. Pro první poskytnutí služby nebo v případě věcné změny oproti
situaci doložené doklady mohou členské státy požadovat, aby k
ohlášení byly připojeny tyto doklady:
a) doklad o státní příslušností poskytovatele služeb,
b) osvědčení potvrzující, že držitel je v souladu se zákonem
usazen v členském státě za účelem výkonu dotyčných činností
a že mu výkon těchto činností není v okamžiku vydání
osvědčení zakázán, a to ani dočasně,
c) doklad o odborné kvalifikaci,
d) v případech uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. b) jakýkoli důkaz
o tom, že poskytovatel služeb vykonával dotyčnou činnost po
dobu nejméně dvou let v předcházejících deseti letech,
e) pro povolání související s bezpečností, kde členský stát
vyžaduje od svých vlastních státních příslušníků doklad o tom,
že nebyli odsouzeni za spáchání trestného činu.
3. Služba se poskytuje pod profesním označením členského státu
usazení, existuje-li v tomto státě pro dotyčnou odbornou činnost
takové označení. Toto označení je uvedeno v úředním jazyce nebo
v jednom z úředních jazyků členského státu usazení tak, aby se
předešlo záměně s profesním označením hostitelského členského
státu. Pokud v členském státě usazení neexistuje takové profesní
označení, uvede poskytovatel služeb svou dosaženou kvalifikaci v
úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků tohoto státu.
Výjimečně je v případech uvedených v hlavě III kapitole III
služba poskytována pod profesním označením hostitelského
členského státu.
4. V případě prvního poskytnutí služeb u regulovaných povolání,
která mají důsledky pro veřejné zdraví nebo bezpečnost a která
nevyužívají automatického uznávání podle hlavy III kapitoly III,
může příslušný orgán hostitelského členského státu zkontrolovat
odbornou kvalifikaci poskytovatele služeb před tímto prvním
poskytnutím. Tato předběžná kontrola je možná pouze tehdy, je-li
jejím účelem předejít vážnému poškození zdraví nebo bezpečnosti
příjemce služby kvůli nedostatečné odborné kvalifikaci
poskytovatele služeb a pokud nepřesahuje to, co je za tímto
účelem nezbytné.
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Příslušný orgán se snaží uvědomit poskytovatele služby o svém
rozhodnutí nekontrolovat jeho kvalifikaci nebo o výsledku této
kontroly ve lhůtě nanejvýš jednoho měsíce po obdržení ohlášení a
průvodních dokladů. Existují-li obtíže, které by mohly vést k
prodlení, uvědomí příslušný orgán poskytovatele služeb ve lhůtě
jednoho měsíce o důvodech prodlení a o časovém rámci pro
rozhodnutí, které musí být vydáno do dvou měsíců po přijetí
kompletních dokladů.
Pokud existuje podstatný rozdíl mezi odbornou kvalifikací
poskytovatele služeb a odbornou přípravou, která je vyžadována v
tomto členském státě, a to v takovém rozsahu, že by tento rozdíl
mohl poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost, poskytne
hostitelský členský stát poskytovateli služby možnost, aby
prokázal, zejména pomocí zkoušky způsobilosti, že nabyl
chybějící znalosti nebo schopnosti. V každém případě musí být
možné poskytovat služby ve lhůtě jednoho měsíce po vydání
rozhodnutí podle předchozího pododstavce.
Službu je možné poskytovat, pokud příslušný orgán nereaguje ve
lhůtách stanovených v předchozích pododstavcích.
V případech, kdy kvalifikace byla ověřena podle tohoto odstavce,
poskytuje se služba pod profesním označením hostitelského
členského státu.
Čl. 13
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1. Pokud je v hostitelském členském státě přístup k regulovanému
povolání nebo jeho výkon podmíněn držením zvláštní odborné
kvalifikace, povolí příslušné orgány tohoto členského státu přístup
k tomuto povolání a jeho výkon za stejných podmínek, jaké se
vztahují na jeho vlastní státní příslušníky, žadatelům, které jsou
držiteli osvědčení způsobilosti nebo dokladu o dosažené
kvalifikaci, který jiný členský stát požaduje k získání přístupu k
tomuto povolání a jeho výkonu na svém území.
Osvědčení způsobilosti nebo doklad o dosažené kvalifikaci
splňuje tyto podmínky:
a) byly vydány příslušným orgánem členského státu určeným v
souladu s právními a správními předpisy tohoto státu;
b) prokazují úroveň odborné kvalifikace, která je přinejmenším
rovnocenná úrovni bezprostředně předcházející úrovni podle
článku 11, která je požadována v hostitelském členském státě.

2. Přístup k povolání a jeho výkon podle odstavce 1 se přizná rovněž
žadatelům, kteří vykonávali dotyčné povolání uvedené v tomto
odstavci na plnou pracovní dobu po dobu dvou let během
předchozích deseti let v jiném členském státě, ve kterém toto
povolání není regulováno, za předpokladu, že jsou držiteli jednoho
nebo více osvědčení způsobilosti nebo dokladů o dosažené
kvalifikaci.
Osvědčení způsobilosti a doklady o dosažené kvalifikaci splňují
tyto podmínky:
a) byly vydány příslušným orgánem členského státu určeným v
souladu s právními a správními předpisy tohoto státu;
b) prokazují úroveň odborné kvalifikace, která je přinejmenším
rovnocenná úrovni bezprostředně předcházející úrovni podle
článku 11, která je požadována v hostitelském členském státě;
c) prokazují, že držitel byl připraven na výkon dotyčného
povolání.
Dvouletou odbornou praxi podle prvního pododstavce však nelze
vyžadovat, pokud doklad o dosažené kvalifikaci, jehož je žadatel
držitelem, potvrzuje regulované vzdělávání a odbornou přípravu
ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. e) na úrovních kvalifikace podle čl.
11 písm. b), c), d) nebo e). Regulované vzdělávání a odborná
příprava uvedená v příloze III se považuje za regulované
vzdělávání a odbornou přípravu na úrovni popsané v čl. 11 písm.
c). Postupem podle čl. 58 odst. 2 lze změnit seznam uvedený v
příloze III, aby se zohlednilo regulované vzdělávání a odborná
příprava, která zajišťuje srovnatelnou odbornou úroveň a která
připravuje uchazeče o vzdělání na srovnatelnou úroveň
odpovědností a funkcí.
3. Odchylně od odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. b) může hostitelský
členský stát umožnit přístup k regulovanému povolání a jeho
výkon, pokud je přístup k tomuto povolání na jeho území
podmíněn získáním kvalifikace, která potvrzuje úspěšné ukončení
vysokoškolského nebo univerzitního vzdělání v délce čtyři roky, a
je-li žadatel držitelem kvalifikace uvedené v čl. 11 písm. c).
Příloha č. 6

V příloze č. 6 se za část „Slovinsko“ vkládají 32005L0036
části „Bulharsko“ a „Rumunsko“, které znějí:

Čl. 23 odst. 1
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1. Aniž jsou dotčena specifická nabytá práva dotyčných profesí,
v případech, kdy doklady o dosažené kvalifikaci lékaře, které
umožňují přístup k odborným činnostem lékaře se základní odbor-

nou přípravou a odborného lékaře, zdravotní sestry a ošetřovatele
odpovědných za všeobecnou péči, zubního lékaře, odborného zubního lékaře, veterinárního lékaře, porodní asistentky a farmaceuta,
jichž jsou státní příslušníci členských států držiteli, nevyhovují
všem požadavkům na odbornou přípravu podle článků 24, 25, 31,
34, 35, 38, 40 a 44, uzná každý členský stát jako dostatečný důkaz
doklady o dosažené kvalifikaci, které byly vydány těmito členskými státy, dokládají-li úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené
před referenčními dny stanovenými v příloze V bodech 5.1.1,
5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 a 5.6.2, a které doplňuje
potvrzení osvědčující, že tito státní příslušníci skutečně a v souladu
se zákonem vykonávali dotyčné činnosti po dobu nejméně tří po
sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání potvrzení.

„Bulharsko
V případě osob, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž
odborná příprava začala v Bulharsku před přistoupením, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením
uvádějícím, že tyto osoby vykonávaly skutečně
a v souladu se zákonem danou činnost v Bulharsku po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni
vydání osvědčení.
Rumunsko
V případě osob, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž
odborná příprava začala v Rumunsku před přistoupením, uznává Česká republika tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením
uvádějícím, že tyto osoby vykonávaly skutečně
a v souladu se zákonem danou činnost v Rumunsku po dobu nejméně tří po sobě následujíjících let v průběhu pěti let předcházejících dni
vydání osvědčení.“.
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číslo předpisu ES (kód celex)

název předpisu ES

31964L0432

Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství.

31992L0119

Směrnice Rady 92/119/EHS ze dne 17. prosince 1992, kterou se zavádějí obecná opatření Společenství pro tlumení některých nákaz
zvířat a zvláštní opatření týkající se vezikulární choroby prasat.

31993L0053

Směrnice Rady 93/53/EHS ze dne 24. června 1993, kterou se zavádějí minimální opatření Společenství ke zdolávání některých
nákaz ryb.

31995L0070

Směrnice Rady 95/70/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví minimální opatření Společenství pro zdolávání některých
nákaz mlžů.

31997L0078

Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích
zemí dovážených do Společenství.

32001L0089

Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat.

32002L0060

Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a
kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat.

32002L1774

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty
živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.

32003L0085

Směrnice Rady 2003/85/ES ze dne 29. září 2003, kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky, zrušují
směrnice 85/511/EHS a rozhodnutí 89/531/EHS a 91/665/EHS a mění směrnice 92/46/EHS.

32004R0852

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

32004R0853

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla
pro potraviny živočišného původu.

32004R0854

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro
organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

32004R0882

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření
dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

32005R0001

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic
64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.

32005L0036

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

32005L0094

Směrnice Rady 2005/94/ES ze dne 20. prosince 2005 o opatřeních Společenství pro tlumení influenzy ptáků a o zrušení směrnice
92/40/EHS.
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32005R1739

Nařízení Komise (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat
mezi členskými státy.

32006D0245

Rozhodnutí Rady ze dne 27. února 2006 o podpisu Protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na
jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob, týkajícího se účasti České republiky, Estonské
republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky,
Republiky Slovinsko a Slovenské republiky jakožto smluvních stran na základě jejich přistoupení k Evropské unii, jménem
Evropského společenství a jeho členských států.

32006D0377

Rozhodnutí Rady ze dne 6. prosince 2005 o uzavření Dohody o účasti České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky,
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské
republiky v Evropském hospodářském prostoru a čtyř souvisejících dohod.
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