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Úvod 

 

Veterinární péče je bezesporu oblastí s velkou tradicí, která je pro společnost 

již po několik tisíciletí velmi významnou a váženou činností, a to hned z několika 

důvodů. Tím, dle mého názoru, nejvýznamnějším je zajištění dobrého zdraví 

hospodářských zvířat. Právě nemoci hospodářských zvířat mohou nepříznivě ovlivnit 

zdravotní vývoj celé společnosti, a to prostřednictvím ohrožení společnosti nemocemi 

a nákazami přenosnými ze zvířete na člověka. V této souvislosti je velký význam 

přikládán složce veřejné veterinární péče. Tedy péče, kterou by měl stát zajišťovat 

prostřednictvím svých kontrolních orgánů a kterou by měl stát následně vynucovat 

skrze svoji autoritu a své vrchnostenské pravomoce. Mezi hlavní cíle veřejné 

veterinární péče patří kontrola nákazové situace, kontrola živočišných produktů, což 

souvisí s již zmíněnou péčí o hospodářská zvířata, a v neposlední řadě také kontrola 

dodržování příznivých způsobů zacházení se zvířaty tak, aby neutrpěla žádnou 

neúměrnou újmu.  

 Samozřejmě jsou zde i další důvody, proč je veterinární péče významná pro 

naši společnost. V poslední době se stává čím dál tím významnější péče o domácí 

zvířata, která neslouží hospodářským účelům, ale dalo by se říci spíše účelům 

společenským, kdy se zvíře stává společníkem člověka. Právě oblast péče o tzv. zvířecí 

společníky se stává jedním z velmi ekonomicky významných segmentů současného 

trhu se službami. Standardy, ať už veterinárně-technické, či minimální standardy na 

pohodlí a kvalitu života zvířat, začínají v oblasti veterinární péče čím dál tím více 

odpovídat standardům humánní medicíny. V souvislosti s tímto trendem se také 

hovoří o tzv. „humanizaci“ veterinárního lékařství. Z důvodů velkých nákladů, které 

jsou investovány do domácích zvířat může případná škoda, která by mohla být 

způsobena veterinárním lékařem dosahovat vysokých částek. Tato humanizace 

veterinárního lékařství tedy přináší mnohé nové situace, které se v některých 

případech řeší až formou soudních sporů o náhradu škody. 

Právě ve výše uvedených důvodech, ale nejen v nich, jak postupně uvádím 

v dalších kapitolách této práce, spatřuji význam veterinární péče a s ní související 

právní úpravy. Samotná právní úprava veterinární péče je velmi významnou součástí 
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a motorem vývoje veterinární péče, protože na právních normách, které ji regulují, 

byla ve svém vývoji veterinární péče vždy závislou. 

To jsou tedy hlavní důvody, proč jsem si, a to i přesto, že jsem si vědom 

nedostatku odborných materiálů a publikací z této oblasti, vybral pro svou práci téma 

Právní úpravy veterinární péče.  

Tato práce je zaměřena především na subjekty veterinární péče. Toto 

zaměření práce jsem si nevybral náhodně, ale ze zcela logických důvodů. Protože jsou 

subjekty veterinární péče především fyzické osoby, které tuto péči vykonávají, či 

regulují, musí být jejich právní úprava propojena napříč celým systémem právní 

úpravy veterinární péče. Na právním postavení těchto subjektů je možné názorně 

přiblížit fungování, organizaci ale i jednotlivé funkce české právní úpravy veterinární 

péče, včetně skoro celé hmotněprávní úpravy veterinární péče. Totéž platí i u 

veřejnoprávních právnických osob, které se starají o regulaci veterinární péče.     

Právě tyto subjekty často vytváří svým chováním a profesním postupem 

pravidla, která obvykle bývají impulsem pro zahájení legislativního procesu v oblasti 

právní úpravy veterinární péče. Z tohoto důvodu se budu snažit při psaní této 

diplomové práce spolupracovat také s veterinárními lékaři a akademickými 

pracovníky zabývajícími se veterinární péčí. Věřím, že tyto konzultace přispějí ke 

kvalitnímu a odborně erudovanému výsledku nejen z hlediska právní vědy, ale také 

veterinární vědy. 

 

Svou práci rozdělím na pět hlavních částí. Každá část bude obsahovat stručný 

úvod, který by měl čtenáře uvést do problematiky a ve svém závěru také krátké 

shrnutí. 

V  první kapitole se budu zabývat definicí pojmu veterinární péče, jejíž 

pochopení je nezbytným předpokladem k dalšímu studiu této problematiky. Tuto 

definici srovnám s obecně užívaným pojmem veterinárního lékařství a s legální 

definicí pojmu veterinární odborné činnosti. Součástí této kapitoly bude i definice 

dalších pojmů, které použiji při psaní této práce.   

V druhé kapitole stručně rozeberu historický vývoj veterinární péče v českých 

zemích. Považuji za významné uvést základní mezníky ve vývoji veterinární legislativy. 

Především z důvodu zachycení celkového kontextu veterinárně legislativního vývoje a 
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lepšího pochopení současné legislativy, která v některých případech čerpá právě z 

historických pramenů.   

Třetí kapitola je věnována výkladu o systematice české právní úpravy 

veterinární péče. Součástí této kapitoly je jednak výklad právního systému 

upravujícího veterinární péči v České republice, včetně mezinárodní právní úpravy, 

ale také výklad o Veterinárním zákoně a předpisech práva občanského a trestního, 

které mají souvislost s tématem této práce. Součástí této kapitoly je samozřejmě i 

výklad o evropské veterinární legislativě, včetně uvedení hlavních orgánů a agentur 

Evropské unie, které se zabývají především regulační činností v oblasti veterinární 

péče.  

Čtvrtá kapitola bude věnována subjektům veterinární péče. Nejprve bych rád 

rozebral právní úpravu subjektů, které vykonávají státní správu ve věcech veterinární 

péče, tedy Státní veterinární správy, úředního veterinární lékaře a úředního 

veterinárního asistenta. Následně se bude výklad zabývat Komorou veterinárních 

lékařů České republiky a jejím postavením v českém právním řádu. Poslední část této 

kapitoly se týká soukromých subjektů vykonávajících veterinárně odbornou činnost, 

jako svoji profesi, podnikatelským způsobem. Půjde o soukromé veterinární lékaře a 

soukromé veterinární techniky.  

V závěrečné části srovnám českou právní úpravu s jedním 

z nejpropracovanějších systémů právní úpravy veterinární péče, který je vytvořen a 

aplikován na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

 

K dosažení výše uvedených cílů budu při tvorbě této diplomové práce využívat 

standardních metod tvorby vědeckých prací. Použiji především metodu analýzy a 

syntézy dále také systematickou, historickou, jazykovou, komparativní a logickou 

metodu.  

 

  Práce je vypracována dle právního stavu platného ke konci měsíce dubna 

roku 2013. 
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1 Veterinární péče a související pojmy 

 

V této kapitole rozeberu pojem veterinární péče, který je stěžejním pojmem 

českého veterinárního práva a určuje, kterou činnost můžeme pod veterinární péči 

podřadit. Jeho legální definice je obsažena ve Veterinárním zákoně, čímž také v podstatě 

stanovuje působnost Veterinárního zákona, která se s tímto pojmem překrývá.  

V další části této kapitoly se budu věnovat výkladu dalšího pojmu, půjde o pojem 

odborné veterinární činnosti. Součástí tohoto výkladu bude také srovnání pojmu 

veterinární péče s  pojmem veterinární odborné činnosti.  

Na závěr této kapitoly jsou uvedeny definice dalších základních pojmů práva 

upravujícího veterinární péči, které je nezbytné definovat, jednak pro jejich pochopení a 

zároveň pro pochopení všech souvislostí v následujících kapitolách, protože v nich budou 

tyto pojmy použity pří dalším výkladu. 

 

1.1 Pojem veterinární péče 

Pojem veterinární péče se často zaměňuje s pojmem veterinární lékařství. To je 

však nepřesné, protože veterinární lékařství je pojmem odlišným, většinou úžeji 

definovaným, např. „Veterinární lékařství se zabývá podáváním léčebných preparátů, 

léčením a všemi ostatními činnostmi, které mohou zdraví zvířat zajistit, případně 

obnovit1.“ Zatímco veterinární péče je legálně definovaná ve Veterinárním zákoně2 

poněkud šířeji a neomezuje se pouze na otázky zdraví zvířat.  

Celková legální definice veterinární péče je rozdělena do několika podskupin, 

podle charakterů jednotlivých činností. 

První podskupina zahrnuje: „péči o zdraví zvířat a jeho ochranu, zejména 

předcházení vzniku a šíření onemocnění přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty 

vnímavých druhů a jiných onemocnění zvířat a jejich zdolávání, ochranu zdraví lidí před 

nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka.“ Tato definice uvedená ve Veterinárním 
                                                 

1
 The Oxford Classical Dictionary (3 ed.), Oxford University Press, 2005, dostupné online na: 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.is.cuni.cz 

2
 Ustanovení §2 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon) 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.is.cuni.cz/
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zákoně3 je generální definicí veterinární péče a ostatní definice uvedené pod následujícími 

ustanoveními4 jsou k této obecné definici ve vztahu speciality. Jsou zde vymezeny 

základní úkoly veterinární péče, a to:  

1) Péče o zdraví zvířat a ochranu zdraví zvířat 

2) Předcházení vzniku a šíření nákaz mezi živočichy 

3) Ochrana lidského zdraví před onemocněními přenosnými ze zvířat 

tzv. zoonóz5  

 

Kromě této generální definice existuje ještě pět speciálních definic, které tuto 

obecnou svým obsahem doplňují.  

První speciální součástí veterinární péče uvedené ve Veterinárním zákoně je péče 

o zdravotní nezávadnost živočišných produktů a krmiv a ochrana zdraví lidí před jeho 

poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty. Tato část veterinární péče se označuje 

jako veterinární hygiena a je v dnešní době velmi důležitou součástí státní kontroly 

živočišných produktů, především potravin vyrobených z živočišných materiálů, proto se na 

ni také klade velký důraz. 

Další významnou součástí veterinární péče je ochrana území České republiky před 

zavlečením nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem 

zdravotně závadných živočišných produktů a krmiv ze zahraničí. Ochrana území České 

republiky před zavlečením nákaz získala po vstupu České republiky do Evropské unie6 

v roce 2004 nový význam. Spolu se začleněním České republiky do jednotného 

evropského trhu bylo nutné zavést jednotné standardy ochrany, které jsou odpovídající 

                                                 

3
 Ustanovení §2 písm. a) zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

4
 Ustanovení §2 písm. b) až f) zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

5
 Definice Světové zdravotnické organizace (WHO) pro nemoci, které mohou být přenášeny 

z živočichů na lidi. 

6
 Dovoz přímo do České republiky ze třetích zemí tj. zemí mimo EU (a mimo jiných smluvních států 

Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace) je možný pouze přes pohraniční 

veterinární stanici Praha Ruzyně. 
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evropské legislativě, a tedy i úrovni ochrany v ostatních zemích Evropské unie. Tato část 

veterinární péče je označována jako veterinární epizootologie. 

 Mezi součást veterinární péče patří také ochrana životního prostředí před 

nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výrobou a zpracováváním živočišných 

produktů, jakož i ochranu zvířat a jejich produkce před riziky ze znečištěného životního 

prostředí.  

Své tradiční místo má v oblasti veterinární péče veterinární asanace, což je činnost, 

která se zabývá především sběrem, svozem, neškodným odstraňováním a dalším 

zpracováváním vedlejších živočišných produktů.7 Veterinární asanace dále zajišťuje 

bezpečné odstranění vedlejších živočišných produktů tj. živočichů, živočišných produktů a 

jejich zbytků, které by mohly při nesprávné manipulaci způsobit škodu na zdraví lidí i 

živočichů.  

Poslední součástí je dozor nad dodržováním povinností a požadavků stanovených k 

zajištění těchto úkolů tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a předpisy Evropské 

unie (státní veterinární dozor). Státní veterinární dozor je nedílnou součástí veterinární 

péče, jako takový plní pravomoce státní správy v oblasti kontroly plnění (dodržování) 

zákonných povinností chovatelů, obchodníků se zvířaty, prodejců a výrobců živočišných 

produktů a jiných osob uvedených v zákoně.   

1.2 Odborná veterinární činnost  

Kromě veterinární péče je ve Veterinárním zákoně,8 jak jsem již zmínil, definována 

také odborná veterinární činnost. Ta se svou definicí již více blíží definici pojmu 

veterinární medicíny, která je uvedena výše.  

Odbornou veterinární činností je veterinární preventivní činnost, vyšetřování, 

stanovení diagnózy a léčení zvířat a chirurgické zákroky na zvířatech, předepisování léčiv, 

veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků, podávání léčiv a 

veterinárních přípravků, jejichž prodej a výdej jsou vázány na předpis veterinárního 

lékaře, prohlídka jatečných zvířat a masa a vyšetřování ostatních živočišných produktů, 

                                                 

7
 Srov. s ustanovením §15 vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a 

přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností   

8
 Ustanovení §58/1 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon) 
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diagnostika zdravotního stavu zvířat, včetně veterinární laboratorní diagnostiky, 

veterinární asanační činnost, další odborné činnosti, k nimž je třeba odpovídající 

kvalifikace získané studiem a praxí ve veterinárním, popřípadě i jiném oboru. (dále v textu 

jen „odborná veterinární činnost“).  

Ačkoli je výčet pouze demonstrativní, spatřuji význam tohoto ustanovení 

Veterinárního zákona hlavně v nutnosti definice pojmu veterinární činnosti a s tím 

související uvedení taxativního výčtu subjektů, které ji mohou vykonávat. Ve Veterinárním 

zákoně9 jsou uvedeny jednak subjekty práva veřejného: orgány veterinární správy, státní 

veterinární ústavy a národní referenční laboratoře a referenční laboratoře, příslušné 

orgány Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, dále také vysoké školy veterinární, 

určuje-li tak jejich statut a střední odborné školy veterinárního oboru, jde-li o součást 

jejich pedagogické činnosti.  Subjekty práva soukromého, které jsou oprávněny vykonávat 

veterinární odbornou činnost, jsou dle veterinárního zákona10 „fyzické a právnické osoby 

v rozsahu a za podmínek stanovených tímto a zvláštním právním předpisem“ tedy 

soukromý veterinární lékař a soukromý veterinární technik. 

1.3 Ostatní pojmy 

V následujících kapitolách této práce se nejdříve zaměřím na obecný výklad o 

veterinárním právu a následně na rozbor problematiky subjektů veterinární péče. Pro tyto 

účely je nutné si definovat některé další pojmy, které budou používány v této práci.  

Jedním z těchto pojmů je pojem živočišného produktu11. Jsou to suroviny 

živočišného původu, a to všechny části těl zvířat, zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůže, 

kosti, krev, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, vlna, srst, peří, také 

mléko, vejce, med a včelí vosk, jakož i výrobky z těchto surovin, které jsou určeny k výživě 

lidí a zvířat. Nejde tedy pouze o masné, či mléčné výrobky, ale o všechny výrobky, na 

které byla použita určitá část těla zvířete. 

                                                 

9
 Ustanovení §58/2,3 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

10
 Ustanovení §58/2 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon) 

11
 Ustanovení §3/1n zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon) 
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Pro tuto práci je nezbytné si definovat, jak typologicky rozděluje naše právo 

veterinární lékaře.  Předně je v zákoně definován lékař vykonávající funkci veterinárního 

lékaře ve státní správě, toho zákon12 označuje jako úředního veterinárního lékaře a jeho 

definice zní tak, že jde o veterinárního lékaře orgánu veterinární správy; za úředního 

veterinárního lékaře se považuje dle zákona také veterinární lékař Ministerstva obrany 

nebo Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízených organizačních složek státu, který byl 

pověřen úkoly náležejícími podle tohoto zákona úředním veterinárním lékařům. 

Veterinární lékaře, kteří vykonávají svoji činnost (veterinárně léčebnou a 

preventivní) jako svou profesi podnikatelským způsobem označuje zákon13 jako soukromé 

veterinární lékaře. Aby bylo možné tohoto lékaře označit za ošetřujícího, je nutné, aby se 

seznámil se zdravotním stavem zvířat chovaných nebo držených v hospodářství nebo 

v chovu, jehož má být ošetřujícím lékařem.  

V současné době platný a účinný zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 

změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) bude v této práci nadále 

označován i jen jako „Veterinární zákon“. 

1.3.1 Shrnutí 

Veterinární péče a veterinární odborná činnost jsou dva základní pojmy používané 

v českém veterinárním právu, které byly podrobeny vzájemnému srovnání včetně jejich 

porovnání s pojmem veterinárního lékařství.  

Ačkoli se zdají být vzájemně totožné, při hlubším rozboru je jasné, že pojmem 

nejobsáhlejším je pojem veterinární péče, který tak, jak je definován v českém právním 

řádu, obsáhne prakticky celou oblast veterinární vědy, včetně veřejného veterinárního 

lékařství, a všech příbuzných oborů. V podstatě jakýkoli institut, který je uveden ve 

Veterinárním zákoně14 se dá podřadit pod pojem veterinární péče. 

                                                 

12
 Zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon) 

13
 Ustanovení §3/1hh zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

14
 Zákon číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární 

zákon) 
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Naproti tomu pojmy veterinární odborné činnosti a veterinární medicíny jsou 

takřka totožné, ačkoli legálně definovaná veterinárně odborná činnost má přeci jen svůj 

význam trochu užší a obsahuje pouze činnosti, které obvykle vykonávají soukromí 

veterinární lékaři při své léčebné a preventivní činnosti. Veterinární lékařství je jakýmsi 

obecným mezistupněm a v českém právu se objevuje pouze v označení studijního oboru 

na vysoké veterinární škole. Dle obecně chápaného významu je však veterinární lékařství 

ztotožňováno s veterinárním lékařem a tudíž by mělo zahrnovat jak činnosti soukromého 

veterinárního lékaře, tak i činnosti úředního veterinárního lékaře. Jde tedy o pojem širší, 

než jakým je veterinárně odborná činnost. 

Definice dalších pojmů je naprosto jasná. Dělení veterinárních lékařů na dva 

základní typy, kdy soukromý veterinární lékař je veterinární lékař vykonávající svou 

činnost jako podnikatel a úřední veterinární lékař jako zaměstnanec státu a vykonavatel 

státní moci, je pro tuto práci stěžejním.  
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2 Vývoj právní úpravy veterinární péče na území České republiky 

 

Cílem této kapitoly je poskytnout ucelený obecný výklad o vývoji právní úpravy 

veterinárního práva na území České republiky. Protože právní úprava veterinární péče, 

respektive péče o zdraví a pohodu zvířat, je a vždy byla spojena s vývojem lidstva a lidské 

společnosti, je možné hledat její počátky již v období počátků lidské civilizace. O právních 

předpisech regulujících výslovně pojem „veterinární péče“ lze však hovořit až od období 

19. století našeho letopočtu, kdy došlo k největšímu vývoji v oblasti veterinární legislativy.  

Jak uvádí odborná veterinární literatura, je vývoj veterinární péče v poslední době 

závislý na vývoji své právní úpravy. Totéž se dá říci i obráceně, protože právě v období 

s největším technologickým a vědním rozvojem docházelo k nejčastějším změnám ve 

veterinární legislativě. Obzvláště to platí v oblasti veřejné veterinární služby (dříve 

veterinárně policejní službě). „Vývoj veřejné veterinární služby souvisí úzce s vývojem a 

periodizací její právní regulace; je do jisté míry determinován vývojem jejího právního 

rámce, jednotlivých právních úprav. Právní předpisy totiž musí v každé době dávat 

veterinární správě ve věcech veterinární péče základní směr a pravidla jejího působení a 

stanovit jí adekvátní práva, povinnosti a nástroje k realizaci jejích úkolů15.“  

Z důvodu složitého vývoje veterinární legislativy a také z důvodů časté inspirace 

starší právní úpravou a snahou o kontinuitu současné právní úpravy s tou historickou, 

dnes již neplatnou, jsem se rozhodl, v souladu se zaměřením této práce, věnovat tuto 

kapitolu historickému vývoji veterinárních norem na území České republiky. 

2.1.1 První zmínky o veterinární legislativě 

Normativní akty, které by upravovaly péči o zvířata se začínají vyvíjet ve chvíli, kdy 

si lidé začali domestifikovat zvěř a snažili se tedy o tato, již hospodářská, zvířata postarat s 

řádnou péčí. Za počátky domestifikace, tedy i za období vzniku prvních norem v této 

oblasti, se považuje období před přibližně šestnácti tisíci lety16, kdy vznikaly ve společnosti 

obecné uzance a zvyky v oblasti péče o zvířata. Za první zákonnou normu, regulující oblast 

                                                 

15
 Havliš, M. a Malena, M. Veterinární péče v českých zemích. Brno : Státní veterinární správa ve 

spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou, 2011, str.29 

16
 Stejskal, V. a Leskovjan, M. Člověk a zvíře - v zajetí či v péči? Aktuální právní a věcné otázky 

nakládání se zvířaty. Praha: Univarzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010., str. 63 
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péče o hospodářská zvířata jsou považována nařízení Lipit Ištara, která vznikla v letech 

1934-1924 př.n.l.17. První kodifikovaná úprava byla obsažena v Chammurapiho zákoníku 

(1792-1750 př.n.l.), který obsahoval přísná ustanovení o ochraně zvířat, např.: „nájemce, 

který způsobil dobytčeti neopatrností, bitím nebo jakýmkoli poraněním škodu na zdraví 

(poškození kůže, ztrátu oka, zlomení rohu apod.), byl povinen zaplatit majiteli zvířete 

stanovenou část trhové ceny zvířete (čtvrtinu, třetinu, či polovinu). Pastýř, který 

z nedbalosti dopustil, že se v ohradě se zvířaty rozšířila prašivina, musel nést takto 

způsobenou škodu na stádu.“18  

2.1.2 Právní úprava v českých zemích do roku 1918 

Právní regulace zvěrolékařství se na celém světě po dlouhé období (ve většině 

zemí až do konce 19. století našeho letopočtu) vyvíjela jako součást regulace obecného 

lékařství. Tímto vývojem prošla i právní úprava na území současné České republiky. 

Existovala však i právní úprava regulující odborná povolání, např. povolání pohodných, 

kteří se zabývali především asanací živočišných materiálů, ale později i jednoduššími 

zvěrolékařskými úkony. Jejich činnost byla upravena v Instrukci z roku 1860, která 

navazovala na dva předchozí právní předpisy19. Normativně upravena byla i další povolání, 

která se zabývala léčením zvířat např.: léčební kováři, koňští ranhojiči, či povolání fungující 

v rámci potravinářských cechů (např. řeznického). Právě nutnost kontroly kvality a 

zajištění hygienických standardů vedla ke vzniku těchto odborných cechů a svým 

způsobem šlo o jakýsi předstupeň současných systémů ochrany hygienické nezávadnosti 

živočišných produktů20.  

Za období, kdy došlo k velkému vývoji zvěrolékařství a jeho právní úpravy lze 

označit období osvícenství. Dokladem tohoto rozvoje je Generální zdravotní řád pro 

Království české, z roku 1753. Primárně sice upravoval humánní zdravotnickou péči a 

protiepidemiologická opatření, ale také zaváděl tzv. zdravotně policejní aparát, který měl 

mimo jiné: „sledovat výskyt a šíření nákaz zvířat a chránit zdraví lidí před těmito 

                                                 

17
 Stejskal, V. a Leskovjan, M., Op. Cit. str. 31 

18
 Havliš, M. a Malena, M. Op.cit., str. 11  

19
 Vyhlášení č. 21468-M ministra vnitřních záležitostí a nařízení c.kr. místodržitelství č.5315 (tato 

právní úprava vznikla v souvislosti s prohlášení povolání pohodných za koncesovanou živnost)  

20
 Havliš, M. a Malena, M. Op. Cit. , str. 17 
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nákazami“21. Tyto úkoly v obecné rovině korespondují s některými úkoly, které má dnešní 

státní veterinární správa v oblasti epizootologie, dle v současné době účinného práva.   

Trvalo však ještě dalších více než sto let, než byl vydán první právní předpis, který 

považuje veterinární službu za plnohodnotnou konkurenci humánní lékařské službě a tedy 

i hodnou samostatné právní regulace22. V této době vzniká autonomní systém úřadů 

v oblasti veterinární správy, a to v souvislosti se vznikem moderního systému státní správy 

v polovině 19. století, kdy pravomoce v oblasti veterinární správy začala vykonávat 

zemská místodržitelství (zde byli u každého místodržitelství jmenováni zemští lékaři 

zvířecí) a také okresy (okresní lékaři zvířecí byli jmenováni dle potřeb jednotlivých 

okresních hejtmanství). Existovali však i další subjekty veterinární péče – zvěrolékaři 

obecní a městští23, praktičtí a terénní a také vojenští zvěrolékaři. Tato právní úprava se 

stala inspirací pro schéma všech následujících úprav organizace veterinární správy a 

veterinární péče a s jistými změnami je používána dodnes. 

2.1.3 Právní úprava veterinární péče do r. 1948 

Na počátku dvacátého století po konci první světové války a vzniku samostatného 

Československa nebyla vývoji veterinární legislativy věnována velká pozornost ze strany 

československých zákonodárců a v souladu s principem právní kontinuity byla tato oblast 

upravena zákony převzatými z období Rakouska – Uherska. Některé z těchto zákonů 

platily dokonce až do roku 1952.  

V oblasti veterinární legislativy byly prostřednictvím zákonů založeny dvě 

významné veřejnoprávní entity, které existují v našem právním řádu dodnes. Jedním 

z prvních zákonů samostatné Československé republiky byl zákon č. 76/1918 Sb. z. a n.  ze 

dne 12. prosince 1918 o zřízení československé státní „Vysoké školy zvěrolékařské 

v Brně“, kterým tehdejší legislativci reagovali na potřebu vzniku samostatné vysoké školy 

                                                 

21
 Havliš, M. a Malena, M. Op. Cit. , str. 22 

22
 Zákon č. 68/1870 ř.z., o organizaci veřejné služby zdravotní 

23
 Vykonávali především službu na městských a obecních jatkách a trzích.  
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zvěrolékařské v České republice, o kterou bylo usilováno již po několik posledních dekád 

19. století24.  

Druhou významnou veterinární veřejnoprávní entitou, která vznikla v tomto 

období, byla Komora veterinárních lékařů v Československé republice. Ta byla stejně jako 

dnešní Komora veterinárních lékařů České republiky samosprávnou stavovskou 

organizací. Komora byla zřízena v  únoru roku 192025 a fungovala na obdobných 

principech jako dnešní stavovské organizace.  

Významnější a pokrokové právní předpisy26 regulující poskytování péče o zdraví 

zvířat vznikly paradoxně až v období protektorátu. Byly to právní předpisy zavádějící 

vyplácení finančních prostředků, jako náhrady v souvislosti s úředně nařízenými 

opatřeními (usmrcení, očkování). Obdobná právní úprava existuje i dnes, kdy jsou 

vypláceny náhrady za zásahy do vlastnictví zvířat např. při mimořádných veterinárních 

opatřeních. 

2.1.4 Právní úprava veterinární péče v letech 1948-1989 

V souvislosti s politickými a společenskými změnami, které postihly poválečné 

Československo po únoru 1948 a s tím související změnou zemědělské politiky a 

hospodaření bylo přijato v poválečném období několik významných právních předpisů, 

které měly pomoci, v souladu s tehdejšími ekonomicko-politickými ideály, zajistit 

opětovné fungování poválečné živočišné výroby v Československu.  

K velké změně v organizaci a fungování veterinární služby na území 

Československé republiky došlo přijetím zákona č. 187/ 1950 Sb., o zdokonalení živočišné 

výroby. Přesněji pomocí níže uvedených dvou odstavců §12, který byl součástí třetího 

oddílu tohoto zákona (zabývající se organizací veterinární péče), byla zestátněna veškerá 

veterinární činnost na území Československé republiky.  

 

                                                 

24
 Do vzniku samostatné Vysoké školy zvěrolékařské v Brně se na území budoucího Československa 

vyučovalo zvěrolékařství především na pražské lékařské fakultě a později na zemědělském odboru pražského 

vysokého učení technického. Nejbližší zvěrolékařská fakulta byla ve Vídni.  

25
 Viz. zákon č. 133/1920 Sb., „jímž zřizují se zvěrolékařské komory.“. 

26
 Vládní nařízení č.262/1943 Sb., „o odškodněních při nákazách a hromadných onemocněních 

zvířat“ spolu s prováděcím nařízením ministra vnitra č.263/1943 Sb., „o nákazové pokladně“. 
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 § 12 zákona  č. 187/ 1950 Sb., o zdokonalení živočišné výroby   

(1) Provádění veterinární činnosti včetně pomocné služby veterinární, zejména 

zvěrokleštičství a pohodnictví (dále jen "veterinární činnost"), přísluší státu, který ji 

vykonává zásadně národními výbory. 

 (2) Provozování veterinární činnosti soukromé se zakazuje.  

 

Tímto zákonem byly také zřízeny veterinární obvody,27 které měly usnadnit 

poskytování veterinární péče, dále pak veterinární ústavy28 a síť veterinárních zařízení. 

K provedení výše uvedeného zákona a k naplnění cílů uvedených v §1 zákona  č. 

187/ 1950 Sb., tedy ke: „zvýšení výnosu a výrobnosti práce v živočišné výrobě a k zajištění 

dalšího zlepšení výživy československého lidu, zejména péčí o zvyšování užitkovosti a 

zdokonalení plemenitby hospodářských zvířat a péčí o ochranu zdraví zvířat“ bylo vydáno 

vládní nařízení č. 99/1952 Sb., o organizaci veterinární služby a o některých veterinárních 

opatřeních (veterinární řád). Na základě tohoto vládního nařízení byla zřízena veterinární 

oddělení zemědělských referátů u krajských a u okresních národních výborů, která měla 

za úkol řídit a organizovat veterinární službu, kterou vykonávali obvodní veterinární lékaři 

spolu s veterinárními techniky. Pro kontrolu veterinární služby byl zřízen na ministerstvu 

zemědělství úřad hlavního veterinárního inspektora a při veterinárním oddělení krajského 

národního výboru krajský zdravotní veterinární inspektor. Tato organizace veterinární 

služby vcelku vyhovovala podmínkám tehdejšího zemědělství a byla v souladu s 

požadavky systému centrálně řízeného hospodářství, avšak v dnešních podmínkách by 

nemohl tento systém organizace fungovat a to především pro rozpor s českým ústavním 

pořádkem.  

Prvním veterinárním zákonem stricto sensu, který byl vydán na území dnešní 

České republiky a který komplexně řešil problematiku veterinární péče byl zákon č. 

66/1961 Sb., „o veterinární péči“, který se postaral o přesnější vymezení povinností 

jednotlivých chovatelů a to v souladu s vývojem, kterým prošla veterinární medicína 

předchozí desetiletí. Tento systém samostatné právní úpravy veterinární péče v jednom 

lex generalis doplněným o několik prováděcích předpisů je běžnou praxí státu 

                                                 

27
 Ustanovení §13 zákona  č. 187/ 1950 Sb. 

28
 Ustanovení §14 zákona  č. 187/ 1950 Sb. 
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s kontinentální právní úpravou a v České republice je tento model uplatňován od roku 

1961 dodnes. Předchozí právní normy z dob Rakousko-Uherské monarchie upravovaly 

vždy veterinární péči pouze jako součást, či doplněk humánní medicíny. Veterinární řád 

z roku 1952, který komplexně upravoval organizaci veterinární služby a jednotlivých 

organizací, které ji vykonávaly, stejně jako jejich pravomoce, byl vydán k provedení 

zákona o zdokonalení živočišné výroby pouze ve formě nařízení vlády, nešlo tedy ani 

tehdy z formálního hlediska o veterinární zákon. K provedení tohoto zákona byla také 

vydána vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č.154/1961 Sb, 

která upřesňovala jednotlivé povinnosti chovatelů, postupy při nákazách a také úhrady za 

jednotlivé úkony veterinární služby.  

Po následujících více jak dvacet pět let docházelo k postupné modernizaci veterinárně 

léčebných postupů a veterinární techniky; s tím souvisela také nutnost úpravy a 

modernizace právních norem. Výsledkem této snahy o novelizaci právní úpravy byl nový 

veterinární zákon č. 87/1987 Sb. „o veterinární péči“. V souvislosti s novou právní úpravou 

veterinární péče  byl ve stejném roce přijat také zákon č. 108/1987 Sb. o působnosti 

orgánů veterinární péče České republiky. Tyto zákony společně přispěly k lepší organizaci 

komplexní prevence při léčbě zvířat a také přesněji definovaly povinnosti chovatelů a 

pravomoc veterinární správy, a to především při výkonu dozorové funkce a při nařizování 

mimořádných veterinárních opatření ke zdolávání nebezpečných nákaz.29 Oba tyto zákony 

byly účinné až do roku 1999, kdy byly nahrazeny současným Veterinárním zákonem. 

2.1.5 Shrnutí 

V této kapitole jsem se stručně věnoval vývoji veterinární péče a její právní úpravy. 

Tento vývoj obsáhl období přibližně čtyř tisíc let, kdy se vyvíjely právní předpisy upravující 

veterinární péči, či dříve péči o zdraví zvířat. Právní předpisy byly v každém období 

nezbytným rámcem pro výkon veterinární činnosti, ať už šlo o veterinární péči, či o 

obecné veterinární lékařství.  

Největší vývoj v této oblasti byl zaznamenán v období osvícenství, což je, vzhledem 

k tomu, že šlo o přírodní vědu pro toto období typické. Za nejvýznamnější mezník ve 

vývoji právní úpravy považuji především uznání veterinárního lékařství jako samostatného 

                                                 

29
 Havliš, M. a Malena, M. Op.cit., str.78 
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oboru, což přispělo ke vzniku samostatných veterinárních škol a s tím spojenou lepší 

dostupnost veterinárního vzdělání a zároveň připravilo podmínky pro specializované a ve 

veterinárním oboru již plně erudované lékaře. 

Právní úprava veterinární péče byla na území České republiky v průběhu 

dvacátého století na velmi kvalitní úrovni. Bylo to zpočátku zapříčiněno převzetím na svou 

dobu propracované rakouské úpravy a následně po roce 1948 tím, že v období socializmu 

byl na oblast zemědělství kladen velký důraz a byla mu přikládána velká důležitost.    

Jak uvádí odborná literatura30 v případě veřejného veterinárního lékařství je vývoj 

veterinární péče závislý na vývoji její právní úpravy. Neplatí to však pouze v oblasti státní 

správy a veřejné veterinární péče, ale stejné pravidlo platí i v oblasti veterinárního 

lékařství vykonávaném soukromými veterinárními lékaři. Proto vždy vývoj veterinárních 

předpisů následuje rozvoj a vývoj veterinárního lékařství. 

  

                                                 

30
 Havliš, M. a Malena, M. Op.cit., str.29 
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3 Systém právní úpravy veterinární péče 

 

V  této kapitole rozeberu systém pramenů veterinárního práva České republiky, 

uvedu zde systematický výklad týkající se všech normativních aktů, které jsou v České 

republice účinné v oblasti veterinárního práva. Kladu si za cíl přiblížit v této části mé práce 

systematiku právních norem a ukázat vzájemnou provázanost „veterinárního práva“ 

s ostatními odvětvími práva České republiky.   

Právní úprava veterinární péče vychází z obecných právních principů českého 

právního řádu a respektuje zásady, na kterých tento právní řád stojí. Jde tedy o právo 

psané s hierarchickou strukturou právních norem.  

V této kapitole jsou popsány prameny práva v České republice mající význam pro 

úpravu veterinární péče. Pramenem práva v České republice je dle současných 

představitelů právní teorie „mezinárodní Smlouva o přistoupení České republiky 

k Evropské unii a některé další prameny evropského práva; zákony a jiné normativní akty 

orgánů České republiky; specificky určité nálezy Ústavního soudu a mezinárodní smlouvy, 

jimiž je Česká republika vázána.“31    

3.1.1 Ústavní pořádek 

Na úrovni ústavního pořádku není explicitně upraveno veterinární právo ani způsob 

poskytování veterinárních služeb. Mezi nejvýznamnější právní předpisy nadané ústavně-

právní sílou, které se samozřejmě vztahují i na poskytování veterinární péče jsou ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb. „Ústava České republiky“ a usnesení ČNR č.2/1993 Sb. „ Usnesení o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky.“    

Samozřejmě i na úpravu veterinární péče se použijí některé obecné principy, které 

jsou obsaženy v ústavněprávních normách. Ty jsou následně konkretizovány 

v jednotlivých zákonech. Jde například o uplatnění zásady enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí,32 která je uplatněna při výkonu veterinárním dozoru, dalším 

                                                 

31
 Boguszak, J. - Čapek, J. - Gerloch, A. Teorie práva. Praha : ASPI Publishing, 2004,. str. 63 

32
 Ustanovení čl.2/2 usnesení ČNR č.1/1993 Sb. 
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příkladem jsou ústavně-právní základy vyvlastnění majetku33, které jsou konkretizované 

Veterinárním zákonem v ustanoveních upravujících náhrady při mimořádných 

veterinárních opatřeních.  

3.1.2 Mezinárodní smlouvy 

Dalším pramenem právního řádu České republiky jsou mezinárodní smlouvy 

vyhlášené ve Sbírce mezinárodních smluv a schválené Parlamentem České republiky. Tyto 

mezinárodní smlouvy by se vzhledem k zásadě aplikační přednosti34 použily namísto 

ustanovení zákona, které by mu odporovalo, z tohoto důvodu jsou hierarchicky nadřazeny 

běžným zákonům. Většina těchto smluv však je plně v souladu s českým právem a zásady, 

které tvoří základní obsahovou strukturu  těchto mezinárodních smluv, jsou běžně 

využívány jako minimální standard ochrany zvířat při tvorbě vnitrostátních předpisů.  

V oblasti veterinární péče to jsou především smlouvy na ochranu zvířat, jejichž 

uzavření iniciovala Rada Evropy. Jde například o Evropskou dohodu o ochraně zvířat v 

zájmovém chovu, č. 19/2000 Sb. m. s., Evropskou dohodu o ochraně zvířat při 

mezinárodní přepravě, č. 20/2000 Sb. m. s., Evropskou dohodu o ochraně zvířat 

chovaných pro hospodářské účely, č. 21/2000 Sb. m. s., Evropskou dohodu o ochraně 

jatečných zvířat, č. 114/2003 Sb. m. s.). 

3.1.3 Zákony 

Jak jsem již uvedl v kapitole zabývající se vývojem právní úpravy veterinární péče, je 

pro náš právní systém typická úprava veterinárního zákona v jednom lex generalis, který 

může být doplněn několika prováděcími podzákonnými předpisy, či souvisejícími zákony, 

které mohou být k tomuto lex generalis ve vztahu speciality, či subsidiarity. V této části 

práce se nejdříve zaměřím na výklad týkající se Veterinárního zákona.   

3.1.4 Veterinární zákon 

V souvislosti s výše uvedeným tradičním pojetím je i dnes veterinární péče v České 

republice upravena především v zákoně č. 166/1999 Sb. „o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),“ který je lex generalis pro poskytování 

a regulaci veterinární péče.  

                                                 

33
 Ustanovení čl.11/4 usnesení ČNR č. 1/1993 Sb. 

34
 Ustanovení čl. 10 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky 
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Veterinární zákon byl od svého vzniku v roce 1999 do dnešního dne, tedy za čtrnáct 

let své platnosti novelizován již dvacet tři krát. Tyto poměrně časté novelizace jsou 

způsobeny především vývojem evropské právní úpravy v oblasti veterinární péče a 

veterinárně hygienických předpisů. Nejvýznamnější z těchto novel, kterou byl český 

Veterinární zákon uveden do souladu s právem Evropské unie, byla provedena před 

přistoupením České republiky k Evropské unii zákonem č. 131/2003 Sb..  

Systematicky je Veterinární zákon rozdělen do šesti částí. První část se zabývá 

veterinární péčí a pomocí ostatních čtyř částí byly provedeny změny a zrušení 

souvisejících zákonů; závěrečná šestá část řeší otázku účinnosti veterinárního zákona. 

Součástí zákona je i šest příloh, na které odkazuje text zákona ve svých ustanoveních. 

První část je dále rozdělena na deset hlav, podle oblasti veterinární péče, kterou 

upravují a jedenáctou část obsahující přechodná a závěrečná ustanovení. Ačkoli je 

systematicky Veterinární zákon rozdělen na těchto výše zmíněných 10 hlav, při jeho 

detailnějším studiu zjistíme, že vzájemná provázanost jednotlivých ustanovení s poměrně 

velkým množství odkazů mezi paragrafy tvoří ze všech částí tohoto zákona jednu 

komplexní normu, ve kterém není možné vykládat žádný z paragrafů bez přihlédnutí 

k souvisejícím ustanovením. V souvislosti s legislativními odkazy je nutné zmínit, že 

množství povinností z Veterinárního zákona je upřesněno v prováděcích právních 

předpisech, což je pochopitelné a nutné z důvodu neustálého vývoje nákazové situace 

v České republice.  

Z hlediska jednotlivých částí zákona se jeví jako nejvýznamnější částí Hlava II 

Veterinárního zákona, která je nazvána „Zdraví zvířat a jeho ochrana“, na jednotlivá 

ustanovení této části je také v dalších Hlavách velmi často odkazováno, avšak množství 

ustanovení obsahující hmotněprávní úpravu je obsaženo také v ostatních částech včetně 

 Hlav VI. a VII., tedy částí zabývajících se státní správou ve věcech veterinární péče a 

odbornou veterinární činností.   

Pro oblast přestupkového práva je významná Hlava X Veterinární zákona, která 

obsahuje výčet skutkových podstat přestupků správních deliktů v oblasti veterinární. Jde 

jednak o přestupky soukromých veterinárních lékařů a asistentů, ale také o přestupky 

chovatelů zvířat. Protože Veterinární zákon neobsahuje komplexní procesněprávní úpravu 

ve věci přestupků, užije se pro řízení v těchto věcech subsidiárně zákon č. 200/1990 Sb. 

„zákon o přestupcích“ a zákon č. 500/2004 Sb. „správní řád“.   



 

25 

 

3.1.5 Trestní zákoník 

Dalším zákonem s významnou právní úpravou v oblasti péče o zdraví a pohodu zvířat 

je zákon, který je svou povahou obecný a neupravuje pouze tuto, ale v zásadě všechny 

oblasti lidské činnosti. Jde o zákon č. 40/2009 Sb. „trestní zákoník“ (dále jen TZ) upravující 

mimo jiné některé trestné činy související s péčí o zdraví zvířat a jejich pohodu (např. 

 Hlava VIII trestné činy proti životnímu prostředí).  

Ze skutkových podstat zařazených v hlavě VII. TZ „trestné činy obecně ohrožující“ 

uvádím trestný čin porušení povinnosti při hrozivé tísni, první skutkovou podstatu 

uvedenou pod písmenem a): „odepření pomoci, která je osobě podle zákona uložena 

nebo k níž se zavázal.“ Tato skutková podstata vyžaduje speciální subjekt, a proto se jí 

mohou dopustit pouze osoby, které mají zákonnou povinnost pomoci danou zákonem. 

V oblasti veterinární péče je tato povinnost stanovena Veterinárním zákonem pro 

veterinární lékaře a přiměřeně se použije také u veterinárních asistentů. V hlavě VIII. TZ, 

která je nazvána „Trestné činy proti životnímu prostředí“ je uvedeno několik skutkových 

podstat, které se týkají péče o zvířata. Jde o tyto trestné činy: týrání zvířat (§302 TZ)35, 

zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§303 TZ), neoprávněná výroba, držení a jiné 

nakládání s léčivy a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských zvířat, a to 

skutkové podstaty uvedené jak v prvním tak i v druhém odstavci (§ 305 TZ), šíření 

nakažlivé nemoci zvířat (§306 TZ).  

3.1.6 Občanský a obchodní zákoník 

Veterinární péči a instituty s ní související upravují i zákony obecné povahy, které 

se užijí jako zákony subsidiární. Především mám na mysli předpisy českého civilního práva, 

tedy zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, kterého se užije např. při určení 

náhrady škody vzniklé na zvířeti (blíže se civilní odpovědností budu zabývat v kapitole, 

která se věnuje subjektům veterinární péče). Kromě otázek náhrady škody je pro oblast 

veterinární péče relevantní úprava smlouvy o dílo, která se může, dle mého názoru 

subsidiárně použít při tvorbě, uzavírání a interpretaci smluv, které vzniknou mezi 

soukromým veterinárním lékařem, či technikem a majitelem zvířete (objednatelem). 

Subsidiaritu občanského práva můžeme ilustrovat na speciální úpravě Veterinárního 

                                                 

35
 Podrobnosti a přesnější specifikace obsahu skutkové podstaty jsou uvedeny v zákoně  č. 246/1992 

Sb., „na ochranu zvířat proti týrání“ 
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zákona, která se týká smluvních vztahů. Jednou ze zvláštních úprav k obecné úpravě 

smluvních vztahů, dle občanského práva je úprava uvedená v §62/2 Veterinárního zákona. 

Toto ustanovení opravňuje veterinárního lékaře k odstoupení od smlouvy v případě, kdy 

mu nebude poskytnuta součinnost chovatelem předmětného zvířete. 

V případě obchodněprávních vztahů mezi soukromým veterinárním lékařem a 

podnikatelem se jako obecný právní předpis užije namísto občanského zákoníku zákon č. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník.  

3.1.7 Ostatní zákony upravující oblast veterinární péče 

Ostatními zákony, které upravují výkon veterinární péče jsou např.: zákon č. 

381/1999 Sb. „o Komoře veterinárních lékařů České republiky“36, který upravuje 

podmínky poskytování veterinární péče soukromými subjekty (soukromý veterinární 

lékař/asistent) a výkon profesní samosprávy, dále zákon č. 378/2007 Sb. „o léčivech a o 

změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)“, který upravuje způsob 

používání a nakládání s léčivy a ukládá veterinárním lékařům specifické povinnosti, dále 

zákon č. 154/2000 Sb. „o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 

některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon),“ zákon č. 91/1996 Sb. „o krmivech“, 

zákon č. 110/1997 Sb. „o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých 

souvisejících zákonů,“ zákon č. 246/1992 Sb. „na ochranu zvířat proti týrání.“ 

Z procesních předpisů jde zejména o zákon č. 500/2004 Sb. „správní řád“, který se 

aplikuje při výkonu státní správy a jejich kontrolních mechanizmů včetně výkonu 

veterinárního dozoru a případného správního řízení ve věcech veterinární péče, dále se 

subsidiárně užije i zákon č. 552/1991 Sb. „o státní kontrole“. 

3.1.8 Podzákonné právní předpisy 

Mezi podzákonné právní předpisy regulující oblast veterinární péče se řadí nařízení 

vlády, která lze vydávat k provedení určitého zákona a v jeho mezích, ta však nejsou příliš 

často v oblasti veterinární péče vydávána. Dalším typem podzákonného právního 

předpisu, který bývá využíván v této oblasti mnohem častěji jsou právní předpisy 

ministerstev a jiných správních úřadů, která lze vydávat na základě a v mezích zákona, je li 

                                                 

36
 Viz. kapitola Komora veterinárních lékařů 
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k tomu ministerstvo nebo jiný správní úřad zákonem zmocněn37. Těmto právním 

předpisům bývá velmi často zákony v oblasti veterinární péče svěřena funkce prováděcích 

předpisů, obvykle jsou to vyhlášky Ministerstva zemědělství, případně metodiky (např. 

metodika kontroly zdraví a vakcinace).   

Vzhledem k velkému množství těchto právních předpisů, je demonstrativní výčet 

uveden jako příloha č. 1 této diplomové práce.  

Je však vhodné zmínit, že právě v podzákonných předpisech je velké množství 

povinností chovatelů a veterinárních pracovníků konkretizováno, a proto tvoří velmi 

podstatnou složku právních předpisů upravujících veterinární péči.  

 

3.2 Právní úprava veterinární péče v právu Evropské unie 

Právo Evropské unie (dále také jen „EU“) se stalo dnem nabytí účinnosti38 Smlouvy 

o přistoupení České republiky k Evropské unii nedílnou součástí právního řádu České 

republiky. Prameny evropského práva dělí současná právní věda, dle několika možných 

kritérií. Dle mého názoru je nejvhodnějším kritériem hierarchické rozdělení těchto norem, 

které nám zároveň poskytne ucelený přehled o právních aktech EU. Jsou to tyto druhy 

norem: právo primární, obecné právní zásady, judikatura ESD, vnější smlouvy, legislativní 

akty, akty v přenesené působnosti, prováděcí akty a terciární právo39.  

3.2.1 Primární právo EU 

Nejvýše v této hierarchii stojí právo primární. Je to „soustava mnohostranných 

mezinárodních smluv“40, jejichž stranami jsou jednotlivé členské státy. Patří sem také 

Smlouva o Evropské Unii (dále jen SEU), Smlouva o fungování Evropské Unie (dále jen 

SFEU), Lisabonská smlouva, či smlouvy o přistoupení jednotlivých členských států. 

  Lisabonská smlouva, která přinesla podstatnou novelizaci SFEU a SEU, upravuje 

nepřímo poskytování a kontrolu veterinární péče prostřednictvím svých institutů pro 

přijímání evropské legislativy. Přímo oblasti veterinární péče se týká čl. 168 odst. 4. písm. 

                                                 

37
 Boguszak, J. - Čapek, J. - Gerloch, A. Teorie práva. Praha : ASPI Publishing, 2004,. s. 69 

38
 Dne 5. května 2004 – viz. článek 2, odst. 2 Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii 

39
 Svoboda, P. Úvod do evropského práva, 3. vydání,. Praha : C.H. Beck, 2010, str. 69 

40
 Svoboda, P. Op.Cit., str 70 
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b SFEU, který zmiňuje řádný legislativní postup Evropského parlamentu a Rady 

v souvislosti s přijímáním opatření, která mohou mít vliv na bezpečnost Evropské unie, a 

to speciálně v oblasti vydávání: „opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která 

mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví.“ Opatření, která jsou vydávána v oblasti 

veterinární jsou  dle čl. 168 odst. 4/b SFEU součástí sdílené pravomoci Evropské unie a 

jejich členských států41.   

3.2.2 Judikatura Evropského soudního dvora 

Z rozhodnutí nejvyššího soudního orgánu Evropské unie, která vznikla za dobu 

existence tohoto orgánu při rozhodování o předběžných otázkách,42 se vytvořilo na 

základě těchto judikovaných rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie43 několik 

základních principů aplikace práva Evropské unie. Dovolím si zde uvést pouze 

nejvýznamnější z nich, které je, dle mého názoru, nezbytné zmínit z důvodu komplexnosti 

výkladu o evropské právní úpravě, a to proto, že by se mohly týkat aplikační a interpetační 

praxe v oblasti právní úpravy veterinární péče.   

Základním principem je princip přednosti práva Evropské unie před právem 

vnitrostátním členského státu. Tento princip znamená, že v případě, kdy se dostane do 

kolize norma práva Evropské unie s normou národního práva členské země, použije se 

předpis práva evropského44. Princip přednosti byl poprvé uplatněn v Rozsudku Soudního 

dvora ze dne 15. července 1964, Flaminio Costy proti italské národní energetické 

společnosti E.N.E.L..  

Dalším významným rozhodnutím byl Rozsudek Soudního dvora ze dne 5. února 

1963. NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos proti 

Nederlandse administratie der belastingen, v kterém ESD rozhodl o pravidlu přímé 

použitelnosti práva Evropské unie, ačkoli šlo v tomto případě o přímou použitelnost 

                                                 

41
 Viz. článek 4, odst. 2, písm k, čl 2 odst.2. Smlouvy o fungování Evropské unie,  

    Blíže také v  Svoboda P.,  Op.cit., str. 29   

42
 Viz. článek 267 Smlouvy o fungování Evropské unie 

43
 Před přijetím Lisabonské smlouvy označovaného jako Evropský soudní dvůr. 

44
 Jde o princip tzv. „bezvýhradného monismu“  (Svoboda, Pavel. Op.Cit., str 115) 
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evropského primárního práva.45 Samotný princip se neomezuje pouze na primární právo, 

ale v praxi znamená, že „všechny normy práva EU mají v právních řádech členských států 

postavení pozitivního práva“46.  

Vzhledem k velkému množství evropské legislativy upravující oblast veterinární 

péče je v této oblasti významným principem princip bezprostřední závaznosti. 

Bezprostředně závazná jsou již ze své přirozené podstaty nařízení, která by se naopak 

neměla jakkoli transponovat, aby nedošlo k jejich pozměňování47.  

Pro členské státy, které jsou povinny implementovat právní normy Evropské unie 

do svého právního řádu je velmi významným rozhodnutím rozsudek, který se týká 

bezprostřední závaznosti směrnic. V případě, kdy by státu vyplývala ze směrnice, kterou 

nezapracoval do svého právního řádu povinnost vůči občanovi, je možné, aby se občan 

splnění této povinnosti státu domáhal u soudu členského státu (Rozsudek Soudního dvora 

ze dne 5. dubna 1979, Státní zastupitelství proti Tulliu Rattimu), jde o princip nepřímého 

účinku.  

V rámci rozhodování o předběžných otázkách rozhodoval ESD také v oblasti, která 

se týkala speciálně právní ochrany zvířat a péče o zvířata. Mezi lety 1977-2009 vydal ESD 

přibližně 100 judikátů zabývajících se touto problematikou a zhruba polovina se týkala 

nakládání s hospodářskými zvířaty.48 Tento fakt dokládá, že oblast péče o zvířata tvoří 

nezanedbatelnou část rozhodovaných případů ESD.    

Významným rozhodnutím pro téma této práce je rozsudek Soudního dvora 

(prvního senátu) ze dne 22. září 1983. Vincent Rodolphe Auer proti Ministere public, který 

se zabýval volným pohybem služeb, svobodou usazování a problematikou vzájemného 

uznávání odborné kvalifikace veterinárních lékařů.  

ESD v tomto případě rozhodl, že národní organizace, které rozhodují o registraci 

veterinárních lékařů jsou povinny uznat odbornou kvalifikaci veterinárního lékaře, o které 

rozhodne orgán státu, kde ji lékař získal, a to i před datem účinnosti směrnice, že je 

                                                 

45
 Srovnej s Rozsudkem Soudního dvora ze dne 16. června 1966. Firma Alfons Lütticke GmbH proti 

Hauptzollamt von Saarlouis. 

46
 Svoboda, Pavel. Op.cit., str 114 

47
 Viz. Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. října 1973. Fratelli Variola S.p.A. proti Administration 

des finances italienne. 

48
 Stejskal, V. a Leskovjan, op.cit. , str 18. 
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v souladu s článkem 1 směrnice rady č. 78/1027/EHS o koordinaci právních a správních 

předpisů týkajících se činnosti veterinárních lékařů. Zároveň rozhodl, že chybějící 

registrace veterinárního lékaře u národní organizace veterinárních lékařů, ve kterém je 

registrace povinná, není důvodem pro zákaz vykonávat činnost veterinárního lékaře, a 

v žádném případě to není důvod pro trestní stíhání tohoto lékaře, pokud je zamítnutí 

registrace v rozporu s právem EU.    

3.2.3 Sekundární právo 

Pro oblast veterinární péče, péče o zvířata a potravinového práva jsou 

nejvýznamnější částí evropské legislativy normy sekundárního práva. Sekundárním 

právem, resp. sekundárními akty jsou nazývány akty, které jsou přijímány orgány 

vzniklými na základě primárního práva (orgány EU). Sekundární akty se dělí v zásadě do 

dvou skupin podle právní závaznost na právně závazné akty (hard law), mezi které patří 

nařízení, směrnice a rozhodnutí a na akty nezávazné (soft law) doporučení, stanoviska a 

jiné právně nezávazné akty.49  

Nařízení je právním aktem Evropské unie, které je jakousi obdobou vnitrostátních 

zákonů. Je to normativní právní akt, který je všeobecně závazný ve všech svých částech 

bez nutnosti transpozice do právního řádu členského státu. Evropských nařízení 

regulujících oblast poskytování veterinární péče je velké množství, proto nejvýznamnější 

z nich pro zaměření této práce uvádím jako přílohu č. 2 této práce. 

Směrnice je harmonizačním nástrojem práva Evropské unie, který ukládá členským 

státům povinnost transponovat do svého právního řádu nové právní normy, či novelizovat 

stávající. Jejich pomocí dosáhne členský stát cílů, které směrnice ve svém textu 

předpokládá, a to ve lhůtě, která je ve směrnici uvedena. Způsob jakým jej dosáhnou je až 

na minimální transpoziční požadavky50 v pravomoci členských států. Seznam vybraných 

směrnic tvoří přílohu číslo 3 této práce. 

Třetím typem právně závazných aktů Evropské unie je rozhodnutí. Rozhodnutí jako 

právně závazný akt práva Evropské unie je právní vědou chápáno dvojím způsobem. První 

                                                 

49
 Svoboda, P. Op.Cit., str. 90 

50
 Transpoziční opatření musí přesně odrážet obsah směrnice; způsob transpozice musí být jasný, 

přesný a transparentní; transpoziční opatření musí mít formu obecně závazného právního předpisu. (4 str. 

92)  
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význam je právně závazné rozhodnutí ESD o kterých jsem se již výše zmínil. Druhý význam 

mají rozhodnutí, která jsou učiněna v konkrétních případech Radou Evropské unie, či, 

v případě problematiky veterinární péče častěji, Evropskou komisí. Významná jsou v této 

oblasti například rozhodnutí Evropské komise, která schvalují vakcinační plány, či jinak 

řeší problematickou nákazovou situaci, která přesahuje rozměr jednotlivých států EU.51  

Kromě právně závazných aktů Evropské unie existuje i množství právně 

nezávazných, které však mají svůj význam v určování a následném pochopení, či 

interpretaci cílů evropské veterinární legislativy.  

Tyto dokumenty jsou obvykle vydávány některým z orgánů Evropské unie, avšak 

neplyne z nich pro členské státy ani pro jednotlivé občany žádná povinnost. Takovýmto 

dokumentem může být například Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 19. září 2007 o 

nové strategii Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady „Prevence je 

lepší než léčba“52. Tato strategie se zaměřuje na čtyři hlavní cíle. Na ochranu veřejného 

zdraví a bezpečnost potravin; podporu chovu a venkovského hospodářství; zajištění 

nezbytného přesunu zvířat; podporu udržitelného rozvoje EU. Pro zajištění pokroku a 

rozvoje těchto oblastí si stanovila komise akční plán se čtyřmi hlavními pilíři, na kterých by 

chtěla pomocí legislativní a dozorové činnosti zapracovat. V souladu s tímto dokumentem 

si měla evropská komise při tvorbě své politiky v oblasti zdraví zvířat především stanovit 

své priority pro zásahy ze strany EU, stanovit si rámec EU pro zdraví zvířat, zaměřit se na 

kvalitní a efektivní prevenci, funkční dohledové mechanizmy. Důraz je také kladen na 

připravenost pro případy nákaz, rozvoj vědy, podporu inovací a výzkumu. Zároveň by měl 

být kladen při tvorbě této politiky důraz na dodržování  základních zásad komise, kterými 

jsou partnerství a komunikace.   

                                                 

51
 Např. Rozhodnutí komise o opatřeních souvisejících s ptačí chřipkou (94/984/ES; 2004/402/ES, 

aj.) 

52
 Evropská komise. Nové strategii Evropské unie v oblasti zdraví zvířat (2007–2013) podle zásady 

„Prevence je lepší než léčba“. Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007. 
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3.2.4 Orgány Evropské unie s pravomocemi v oblasti veterinární péče 

Evropská Komise se dělí na 23 generální ředitelství (DG53). Generální ředitelství, do 

jehož působnosti spadá oblast veterinární péče je generální ředitelství pro oblast zdraví a 

spotřebitele DG SANCO54. Pověření úředníci vykonávají na území členských států kontrolní 

cesty tzv. mise, jejichž úkolem je poznání, kontrola a hodnocení nastavených kontrolních 

systémů bezpečnosti potravin a krmiv v členských státech a následné vyhodnocování 

stavu implementace příslušných evropských norem. V rámci organizačního schématu 

tohoto ředitelství existuje několik agentur Evropské unie a jejich úřadů, které jsou DG 

SANCO podřízeny a vykonávají pravomoc v oblasti působnosti tohoto ředitelství. 

Nejvýznamnější pro oblast veterinární péče je Potravinový a veterinární úřad (FVO55).   

Úkolem Potravinového a veterinárního úřadu DG SANCO je zřízení a následná 

kontrola fungujícího kontrolního systému potravinové bezpečnosti v rámci celé EU. 

Jednotlivé mise jsou oprávněny kontrolovat především shodu legislativních systémů v 

oblasti bezpečnosti potravin v rámci EU a také vyhodnocovat implementaci veterinární, 

rostlinolékařské a potravinářské legislativy v jednotlivých státech. 

Dalšími úřady, které mají pravomoc v oblasti veterinární péče jsou Evropská léková 

agentura (EMEA56) se svou komisí pro veterinární léčiva (CVMP57), Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin (EFSA58), se svým poradním Panelem pro zdraví a pohodu zvířat 

(AHAW59), který vypracovává pro EFSA vědecké studie a strategie v oblasti zdraví a 

pohody zvířat a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC60). 

3.2.5 Shrnutí 

Systém právní úpravy a norem v českém právním řádu vychází z kontinentálně 

právní kultury a zákonitě tedy musí vycházet ze stejných předpokladů i právní úprava 

veterinární péče.  

                                                 

53
 Directorate general 

54
 Direction générale de la santé et des consommateurs 

55
 Food and veterinary office 

56
 The European Medicines Agency 

57
 The Committee forMedicinal Products for Veterinary Use 

58
 The European Food Safety Authority 

59
 Animal health and welfare 

60
 The European Centre for Disease Prevention and Control 
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V hierarchickém systému, kdy nejvýše postavené právní normy se běžně 

v praktických otázkách veterinární péče neaplikují, se nejvyšší důraz klade na zákonnou a 

prováděcí podzákonnou právní úpravu. Právě v těchto dvou typech norem je upravena 

většina hmotného veterinárního práva. Osou právní úpravy veterinární péče v České 

republice je její lex generalis, který, ač se může zdát být poněkud komplikovaný, což je 

zapříčiněno především značnou harmonizací s právem EU, je i pro veterinární lékaře lehce 

srozumitelný a jeho aplikace jim obvykle nečiní velké problémy.  

Většinou se však veterinární lékaři a odborná veřejnost, např. chovatelé musejí 

vypořádat s aplikací některé z podzákonných právních norem, obvykle jde o vyhlášky 

ministerstva zemědělství. Úprava věcné problematiky pomocí prováděcích předpisů, je, 

dle mého názoru, nezbytná z důvodu velmi častých změn těchto norem, které bývají 

způsobeny potřebou rychlé reakce na vyvíjející se situaci. Tyto změny mohou být 

vynuceny změnou nákazových situací, dostupných technologií a léčebných postupů, či 

změnou evropských norem. Takovéto reakce by při nutnosti změny zákona nebyly možné 

z důvodu časové náročnosti legislativního procesu a zároveň ani časté změny zákonů 

nejsou vhodné z důvodů právní jistoty.  

Ve veterinárním právu se tak objevuje velmi výrazně nepřímá úměra mezi silou 

právního předpisu a počtem platných právních předpisů této právní síly. Tento jev však 

nepovažuji za nic nevhodného, ale naopak za situaci, která je plně v souladu 

s kontinentálním právním systémem. 
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4 Subjekty veterinární péče v České republice 

 

V této kapitole se budu věnovat právní úpravě subjektů veterinární péče, které 

vykonávají svou činnost na území České republiky. Tyto subjekty můžeme dělit dle 

různých hledisek, a to především dle jejich úkolů, významu a cílů, které mají v naší 

společnosti určeny. Úkoly a cíle subjektů veterinární péče se prostřednictvím právní 

úpravy Veterinárního zákona velmi úzce prolínají s hmotně právní úpravou veterinární 

péče a vzájemně na sebe odkazují. Proto se prostřednictvím těchto subjektů dá velmi 

názorně ilustrovat, jak celý systém veterinární péče v České republice funguje. Dalším 

hlediskem pro dělení těchto subjektů by mohlo být dělení na subjekty práva soukromého 

a subjekty práva veřejného, které jsou nadané některými „vrchnostenskými“ 

pravomocemi.  

Mezi subjekty práva veřejného se řadí především Státní veterinární správa České 

republiky, včetně jejich vykonavatelů, především úředních veterinárních lékařů. 

Systematickým rozborem právní úpravy státní veterinární správy, rozborem jejich 

pravomocí a úkolů naznačím, jak je koncipován systém organizace veterinární správy 

včetně její hierarchie, fungování veterinárního dozoru a výkon kontrol.  

Neméně významnou organizací je Komora veterinárních lékařů České republiky 

(dále jen „Komora“ nebo „KVL ČR61“), která sdružuje všechny veterinární lékaře, kteří 

poskytují veterinárně odbornou činnost. V části věnované Komoře rozeberu aktuální 

problémy, které řeší a diskutuje odborná veřejnost, ale i samotná Komora. Jde především 

o problematiku povinného členství a nedostatečného postgraduálního vzdělávání. Při 

výkladu o Komoře jsem mimo jiných metod využil také srovnání s Advokátní komorou 

České republiky, která i přesto, že vznikla jako samosprávná stavovská organizace pro 

naprosto odlišný obor, má některé instituty upraveny obdobně jako Komora. 

Po výkladu věnovaném veřejnoprávním subjektům následuje logicky část 

věnovaná soukromým veterinárním subjektům, tedy soukromému veterinárnímu lékaři a 

soukromému veterinárnímu technikovi. Součástí této části práce je systematický výklad 

funkce veterinárního lékaře, včetně jeho povinností, které jsou uvedeny v právních 

                                                 

61
 KVL ČR je v praxi obecně uznávanou zkratkou, která je často užívaná i v oficiálních dokumentech 

Komory 
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předpisech napříč celým právním řádem, včetně práva občanského, na které se zaměřím 

v podkapitole věnované občanskoprávní odpovědnosti subjektů veterinární péče.         

 

4.1 Právní úprava a funkce státní veterinární správy  

Státní veterinární správa je dle Veterinárního zákona definována jako orgán 

veterinární správy, dále označena za správní úřad, organizační složku státu a účetní 

jednotkou62. Je tedy zjednodušeně řečeno jedním z orgánů, které vykonávají státní správu 

ve věcech veterinární péče. Mimo státní veterinární správu vykonává státní správu v této 

oblasti také Ministerstvo zemědělství a jednotlivé obce. Ve věcech plnění úkolů týkající se 

veterinární péče jsou orgánem státní správy v oblasti své působnosti také Ministerstvo 

obrany a Ministerstvo vnitra.     

Územní působnost63 Státní veterinární správy jako správního orgánu je určena jako 

celostátní a je vymezena územím celé České republiky. Organizačně je státní veterinární 

správa rozdělena vertikálně na dva stupně – Ústřední veterinární správu, v jejiž čele stojí 

ústřední ředitel jmenovaný ministrem zemědělství a na jednotlivé krajské veterinární 

správy64, řízené řediteli krajských veterinárních správ. Tyto krajské veterinární správy 

vykonávají svou regionální65 působnost na území příslušného kraje66.  

Krajská veterinární správa je dle veterinárního zákona67 oprávněna projednávat 

některé přestupky, či delikty podnikajících fyzických a právnických osob jako orgán 

prvního stupně. Zároveň je, a to obvykle prvostupňovým, orgánem ve správním řízení, 

které Státní veterinární správa vede. 

                                                 

62
 Ustanovení §47 odst. 1,2 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), 

63
 Viz např. Hendrych D. a kolektiv, Správní právo - Obecná část - 7. Vydání-Praha: C.H.Beck, 2009, 

str.118 

64
 Krajská veterinární správa s působností na území hlavního města Prahy se nazývá Městská 

veterinární správa 

65
 Dušan Hendrych a kolektiv Op.Cit., str.118 

66
 Kraje jsou shodné s územím krajů dle z. č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních 

samosprávných celků. 

67
 Ustanovení § 74  zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon), 
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Jak již bylo zmíněno do pravomocí orgánů Státní veterinární správy patří vydávání 

individuálních správních aktů v oblasti své působnosti. Jde například o nařizování 

mimořádných veterinárních opatření, udělování povolení k výkonu určité činnosti nebo 

ukládání sankcí za správní delikty. Dále jsou vykonavatele státní veterinární správy 

oprávněni činit v případech, kdy nelze hrozícímu nebezpečí jinak zabránit, bezprostřední 

zásahy, jako je znehodnocování živočišných produktů, či realizace karanténních opatření. 

Detailnější přehled pravomocí je uveden v následující kapitole 4.2 této práce, protože 

některé z těchto pravomocí jsou zároveň povinnostmi, které musí orgány Státní 

veterinární správy plnit v rámci úkolů daných jí zákonem. 

4.1.1 Úkoly státní veterinární správy 

Význam státní veterinární správy je, jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, pro 

společnost nesporný především v oblasti ochrany veřejného zdraví. Pro zjednodušení lze 

úkoly státní veterinární správy rozdělit do tří skupin činností. Jednak dbá o zdravotní 

nezávadnost živočišných produktů a chrání spotřebitele před případným nebezpečím 

souvisejícím s uvedením potenciálně zdravotně nebezpečných výrobků (oblast veterinární 

hygieny); dále monitoruje a udržuje příznivou nákazovou situaci na území České republiky 

(oblast epizootologie); a v neposlední řadě zajišťuje kontrolování dodržování standardů 

ochrany zvířat proti týrání a standardů ochrany pohody zvířat (oblast welfare zvířat).  

Jednotlivé úkoly jsou vymezeny především ve Veterinárním zákoně a to v § 48 pro 

Ústřední veterinární správu a v § 49 pro krajské veterinární správy. 

Významným orgánem zřizovaným a fungujícím v rámci krajských veterinárních 

správ jsou nákazové komise, které jsou jmenovány jednotlivými řediteli krajských 

veterinárních správ a které působí jako jeho poradní orgán v oblasti epizootologie. Dalším 

orgánem, který krajské veterinární správy vytvářejí pro případy vzniku mimořádné situace 

jsou pohotovostní střediska68. 

                                                 

68
 Státní veterinární správa má aktuálně 2 pohotovostní střediska – Brno a Hradec Králové 
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4.1.2 Úřední veterinární lékař 

Podle výkladového ustanovení Veterinárního zákona69 je úředním veterinárním 

lékařem veterinární lékař orgánu veterinární správy; stejně jako v dřívějších právních 

úpravách veterinární péče se za úředního veterinárního lékaře považuje také veterinární 

lékař Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zřízených 

organizačních složek státu, který byl pověřen úkoly náležejícími podle Veterinárního 

zákona úředním veterinárním lékařům. Obecně jde o osobu s 

vysokoškolským veterinárním vzděláním, která je v zaměstnaneckém poměru ke státu a 

vykonává pravomoce, které jsou svěřeny státu v oblasti státní veterinární správy. 

Úřední veterinární lékař má ve Veterinárním zákoně70 stanoveny pravomoce, které 

jsou nezbytné pro vykonávání státní správy v oblasti kontroly veterinární péče, 

bezpečnosti potravin a zdraví zvířat. V případě úředních veterinárních lékařů působí 

Veterinární zákon jako lex specialis vůči zákonu č. 552/1991 Sb. o státní kontrole,71 který 

se běžně užívá pro právní úpravu procesních postupů kontrolních orgánů, na výkon 

kontroly prováděné úředním veterinárním lékařem se však použije pouze subsidiárně. 

Úřední veterinární lékař má dle Veterinárního zákona poměrně rozsáhlá 

oprávnění, kterých může využívat při plnění povinností v rámci své působnosti. Úřední 

veterinární lékař má oprávnění: 

1) vstupovat na pozemky, do provozních, skladovacích a jiných prostorů, zařízení a 

dopravních prostředků sloužících k činnosti kontrolovaných osob, která je předmětem 

státního veterinárního dozoru;  

2) vyžadovat potřebné doklady, údaje a ústní nebo písemná vysvětlení a pořizovat 

fotodokumentaci týkající se předmětu dozoru a kontrolovaných osob;  

3) odebírat v nezbytně nutném množství a rozsahu vzorky k laboratornímu vyšetření;  

4) ověřovat totožnost kontrolovaných osob;  

5) požadovat podání písemné zprávy o odstranění zjištěných nedostatků;  

                                                 

69
 Ustanovení §3 písm gg) zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

70
 Ustanovení §53 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon) 

71
 Tento zákon má být od 1.1. 2014 nahrazen platným zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád) 
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6) na místě pozastavit nebo znehodnotit a neškodně odstranit živočišné produkty, které 

nejsou zdravotně nezávadné, anebo nařídit jejich znehodnocení a neškodné 

odstranění, a to na náklad kontrolované osoby; 

7) pozastavit, omezit nebo zakázat výrobu, zpracování nebo uvádění živočišných produktů 

do oběhu na přiměřenou dobu; 

8) požadovat věcnou, osobní a jinou pomoc nezbytnou k řádnému výkonu státního 

veterinárního dozoru na náklady kontrolované osoby. 

 

Kromě pravomocí jsou v §53 obsaženy také povinnosti úředního veterinárního 

lékaře (veterinárního inspektora), který je povinen v obecné rovině  

1) šetřit práva a právem chráněné zájmy kontrolovaných osob; 

2) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech tvořících předmět obchodního a 

služebního tajemství, o kterých se dozvěděli při výkonu dozoru; 

3) prokazovat svou totožnost služebním průkazem72; 

4) pořizovat protokol o provedeném odběru vzorků, o zjištěných nedostatcích a o 

opatření.  

 

Tato práva a povinnosti úředních veterinárních lékařů jsou odpovídající potřebám 

inspektorů při výkonu veterinárních kontrol a zároveň nezasahují neodůvodněně do 

soukromí a práv chovatelů a jiných osob, které se na kontrole zúčastní.  

4.1.3 Úřední veterinární asistent 

Veterinární zákon obsahuje ve svých ustanoveních také institut veterinárních 

asistentů. Tato právní úprava byla přijata z důvodů nezbytnosti implementace evropské 

právní úpravy „úředního pomocného veterinárního pracovníka,“ s jehož existencí počítá 

nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla 

pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě. 

                                                 

72
 Srovnej s: rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 10 Ca 127/2005-41 „Opomenutí pracovníků 

kontrolního orgánu předložit služební průkaz či pověření k provedení kontroly dle § 12 odst. 2 písm. a) 

zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, nemění nic na skutečnosti, že taková kontrola byla platně 

zahájena, pokud kontrolovaná osoba předložení průkazu či pověření nepožaduje, neboť nemá žádné 

pochybnosti o tom, že skutečně jde o pracovníky kontrolního orgánu oprávněné k provedení kontroly.“ 
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  Funkci úředního veterinárního asistenta může vykonávat osoba, která získala 

„vysokoškolské vzdělání studiem v bakalářském studijním programu v oblasti veterinární 

hygieny a ekologie.73“ Dále může být na základě své žádosti zařazena do specializované 

přípravy osoba s úplným středním vzděláním.  

 

Dále se právní úprava o činnosti veterinárního asistenta zmiňuje při povinnému 

veterinárnímu vyšetření na jatkách, když zmiňuje, že zvláštní právní předpis74 určí, kdy 

může úřední veterinární asistent vykonávat prohlídku sám bez přítomnosti úředního 

veterinárního lékaře.75  

Pro výkon svěřených úkolů v rámci Státní veterinární správy je úřední veterinární 

asistent oprávněn pomáhat úřednímu veterinárnímu lékaři pod jeho vedením a na jeho 

odpovědnost zejména: „při kontrole dodržování veterinárních a hygienických podmínek 

chovu zvířat a požadavků na pohodu zvířat, při kontrole označování a evidence zvířat a 

plnění opatření stanovených ve schválených ozdravovacích programech, při kontrole 

dodržování veterinárních a hygienických podmínek a požadavků na zacházení se 

živočišnými produkty, při prohlídce jatečných zvířat a masa a při provádění pohraniční 

veterinární kontroly.76“ 

Úřední veterinární asistent má některá práva77 obdobná jako úřední veterinární 

lékař, toto omezení je logické a souvisí s hierarchicky nižším postavením asistenta v 

                                                 

73
 Ustanovení §59a/2 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

74
 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní 

pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě 

75
 Ustanovení §21/12 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

76
 Ustanovení §59a/2 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

77
 Úřední veterinární asistenti mají právo: 1)  vstupovat na pozemky, do provozních, skladovacích a 

jiných prostorů, zařízení a dopravních prostředků sloužících k činnosti kontrolovaných osob, která je 

předmětem státního veterinárního dozoru;  2)vyžadovat potřebné doklady, údaje a ústní nebo písemná 

vysvětlení a pořizovat fotodokumentaci týkající se předmětu dozoru a kontrolovaných osob; 3) odebírat v 

nezbytně nutném množství a rozsahu vzorky k laboratornímu vyšetření; 4) ověřovat totožnost 

kontrolovaných osob 
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organizační struktuře Státní veterinární správy. Je však nutné, aby i úřední veterinární 

asistenti měli povinnosti obdobné jako úřední veterinární lékaři78.  

Na úřední veterinární lékaře stejně jako na úředního veterinárního asistenta se 

samozřejmě vztahují také povinnosti vyplývajícího z platného, ale stále neúčinného 

zákona č. 218/2002 Sb. „o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o 

odměňování těchto zaměstnanců  a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech 

(služební zákon)“, jehož účinnost je aktuálně stanovena legislativci na 1.1. 2015. 

 

4.2  Komora veterinárních lékařů České republiky  

Komora veterinárních lékařů České republiky (v textu také jen „Komora“ nebo 

„KVL ČR“) je profesní samosprávnou komoru se sídlem v Brně, která vznikla na základě 

zákona č. 381/1991 Sb. o Komoře veterinárních lékařů České republiky. Jde tedy o 

samosprávnou korporaci s povinným členstvím, sdružující veterinární lékaře, kteří jsou 

oprávněni vykonávat veterinární odbornou péči v České republice. Pojem samosprávy 

definuje odborná právní literatura jako „ústavou a zákony stanovený okruh úkolů veřejné 

správy, jejichž vykonávání vlastním jménem je svěřeno samosprávné korporaci odlišné od 

státu“.79 

4.2.1 Úkoly Komory veterinárních lékařů České republiky 

Význam a nezbytnost samosprávných profesních komor začal být opět aktuální na 

počátku 90. let, kdy došlo ke změně politického, společenského a ekonomicko-právního 

prostředí a stát se opět po více jak čtyřiceti letech rozhodl svěřit rozhodování o některých 

otázkách veřejného zájmu do rukou soukromých samospráv. Ve stejném období jako 

novodobá Komora veterinární, vznikají i další stavovské organizace, například Česká 

advokátní komora,80 ta ovšem byla založena prostřednictvím jedné části zákona o 

advokacii, nikoli samostatným zákonem, jako veterinární komora.  

                                                 

78
 Ustanovení §53/3 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon) 

79
 Hendrych, Dušan a kolektiv. Op.Cit., str 150. 

80
 Ustanovení § 34 a n. z.č. 128/1990 Sb. „O advokacii“ 
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K významu, pravomocem a také ke kladným stránkám existence samosprávné 

veterinární Komory se vyjádřil v odůvodnění svého rozhodnutí I ŮS 181/01  také Ústavní 

soud České republiky: „Jak již výše naznačeno, jedná se o povolání, na jehož kvalitním 

výkonu je značný veřejný zájem (podobně jako na řádné činnosti advokátů, notářů, 

lékařů, lékárníků, patentových zástupců apod.), a proto jsou Komoře svěřena určitá 

vrchnostenská oprávnění, aby tento požadavek mohla zaručovat. Samotná existence 

jakékoli samosprávy z principu omezuje státní byrokracii, umožňuje lidem starat se 

bezprostředně o věci, které se jich přímo dotýkají a tím přispívá k větší svobodě a 

samostatnosti jednotlivce. Proto i profesní samospráva je demokratickým právním státem 

podporována81.“ 

Úkoly Komory se v průběhu let vyvíjely a měnily, a to nejpodstatněji z důvodu 

přípravy české legislativy na vstup České republiky do Evropské unie. Na základě těchto 

změn byly úkoly Komory rozšířeny, proto zde nebudu uvádět všechny jednotlivé úkoly 

uvedené v zákoně, 82 ale uvedu pouze zobecněně ty, dle mého názoru nejvýznamnější.  

Komora veterinárních lékařů ČR má za úkol především:  

 Potvrzovat odbornost svých členů a vydávat jim osvědčení nutná 

k poskytování veterinární odborné činnosti soukromým veterinárním 

lékařem; 

 Starat se o odbornost svých členů; 

 Posuzovat stížnosti a rozhodovat o disciplinárních proviněních proti 

stavovským předpisům; 

 Spolupracovat s ostatními veterinárními komorami a obdobnými 

organizacemi v zahraničí, především v Evropské unii. 

4.2.2 Orgány Komory veterinárních lékařů a jejich pravomoce  

Organizace Komory je pro naši právní úpravu tradiční. V souladu s nutností 

vytvoření regionálních organizací pro možnost lepší komunikace mezi členy dělí orgány na 

centrální orgány a orgány okresních sdružení.  

Právě okresní sdružení jsou považovány za „základní články Komory“, zákon 

okresním sdružením dává možnost slučovat se a vytvářet společné orgány. Těmito orgány 
                                                 

81
 NÁLEZ Ústavního soudu ČR ze dne 16. 4. 2003 sp.zn.:  I. ÚS 181/01 

82
 Ustanovení §2/1 z.č. 381/1991 Sb, O komoře veterinárních lékařů České republiky 
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jsou okresní shromáždění, které je tvořeno všemi členy okresního sdružení, schází se 

minimálně jednou ročně a volí členy okresního výboru a revizní komise okresního 

sdružení; zároveň má také pravomoc rozhodnout o pozastavení rozhodnutí orgánů, které 

zvolily (okresního výboru/revizní komise). Okresní výbor je výkonným orgánem okresního 

sdružení a mezi jeho pravomoce patří hospodaření s majetkem sdružení, vedení seznamu 

členů a spolupráce se státními orgány, případně s orgány samosprávy (především 

obcemi). Revizní komise okresního sdružení má funkci kontrolní s pravomocí pozastavit 

rozhodnutí okresního výboru, pokud by odporovalo právním, či stavovským předpisům a 

její předseda má zároveň pravomoc navrhovat členy sdružení k disciplinárnímu 

projednání v případě provinění se proti disciplinárnímu řádu Komory. 

Na úrovni celostátní vykonává funkci orgánu s nejvyššími pravomocemi sněm, 

kterého se účastní všichni členové. Sněm rozhoduje o nejvýznamnějších rozhodnutích, 

která mohou mít vliv na práva a také na povinnosti členů, mimo jiné rozhoduje sněm o 

návrzích stavovských předpisů, výši členských příspěvků, rozpočtu a hospodaření, výši 

náhrady členů komorových orgánů a také o volbě členů do těchto orgánů.  

Nejvyšším řídícím a výkonným orgánem Komory je představenstvo, které 

organizuje a svolává sněm a řeší záležitosti, které nejsou vyhrazeny sněmu, ze svého 

středu volí členové (16 až 21 členů) svého předsedu, který zastupuje Komoru navenek. 

Pravomoci představenstva jsou kromě již zmíněného zbytkového výčtu určeny také 

demonstrativním výčtem nejdůležitějších pravomocí vyhrazených představenstvu83.  

Dalším orgánem, který je volen sněmem, je revizní komise, která kontroluje plnění 

usnesení, která byla na sněmu přijata, hospodaření Komory a činnost představenstva. 

Revizní komise kontroluje činnost veterinárních lékařů a orgánů Komory a jejich 

dodržování stavovských a obecně závazných právních předpisů v  případě rozporu 

rozhodnutí kteréhokoli orgánu Komory s těmito předpisy má právo rozhodnutí pozastavit.  

Tato právní úprava celostátních orgánů Komory je velmi podobná organizaci84 

České advokátní komory, kde má sněm i představenstvo obdobné pravomoce, na rozdíl 

od KVL ČR je orgán obdařený pravomocí rozhodovat o disciplinárních deliktech označen 

                                                 

83
 Ustanovení §13/3 z.č. 381/1991 Sb., „o Komoře veterinárních lékařů ČR“ 

84
 Ustanovení §41  z.č. 85/1996 Sb., „o Advokacii“ 
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jako kárná komise, jde zde však pouze o pojmosloví, význam těchto orgánů pro členy 

obou komor je prakticky stejný.  

4.2.3 Disciplinární řízení v rámci Komory veterinárních lékařů České republiky 

Pravomoc projednávat porušení povinností členy Komory, stížnosti jejich členů a 

případně i udělovat jednotlivá disciplinární opatření má čestná rada, která je také volena 

sněmem a má vždy minimálně devět členů. Disciplinární řízení má svůj právní základ 

v zákoně o Komoře veterinárních lékařů ČR,85 kde jsou upraveny základní instituty a 

podmínky pro disciplinární řízení. Přesnější úprava procesu a podmínek, za kterých bude 

člen Komory potrestán, je ponechána na vnitřních stavovských předpisech, konkrétně na 

disciplinárním řádu Komory. 

Navrhovatelem v disciplinárním řízení před čestnou radou Komory mohou být 

předsedové revizních a okresních revizních komisí. Ti mají povinnost podávat návrhy na 

potrestání členů Komory, o kterých se domnívají, že porušili právní, případně stavovské 

předpisy. Většinou tak činí na základě vnějších podnětů, mohou však podat návrh i 

z výsledku vlastního šetření, či vlastních zkušeností.   

Jednání o disciplinárním deliktu je rozhodováno tříčlenným senátem čestné rady a 

je neveřejné. Disciplinárně obviněný má právo zvolit si pro jednání před senátem čestné 

rady svého zástupce, kterým může být samozřejmě i advokát. V případě, že by 

disciplinárně obviněný byl shledán vinným, může se obviněný bránit proti takovému 

rozhodnutí odvoláním, které by projednal odvolací senát Komory, pokud mu však nebylo 

uloženo pouze disciplinární opatření formou písemného napomenutí, v takovém případě 

by mu právo odvolat se nepříslušelo. 

Sankce, které disciplinární řád nazývá disciplinárním opatřením, jsou seřazeny dle 

své závažnosti, s kterou dopadají na práva obviněného. Nejmenší dopad by mělo, již 

zmíněné, písemné napomenutí. Za závažnější porušení povinností člena Komory je možno 

udělit pokutu až do výše 30 000,- Kč, podmíněné vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až 

na dobu 3 let a jako nejzávažnější sankci také vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až na 

dobu 5 let. Kromě těchto opatření může čestná rada rozhodnout o udělení pořádkové 

pokuty až do výše 5 tis Kč (pokud se nedostaví bez omluvy na jednání čestné rady) a při 
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 Z. č. 381/1991 Sb., „o Komoře veterinárních lékařů ČR“ 
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pravomocném uznání vinným také o náhradě nákladů řízení  Komoře až do výše 5 tis Kč. 

V případě uložení nejpřísnějšího trestu, tedy vyškrtnutí ze seznamu členů Komory až na 

dobu 5 let počítá Disciplinární řád také s mimořádným opravným prostředkem obnovy 

řízení. 

Kontroverzním je ustanovení §14/1 disciplinárního řádu, které uvádí, že „V případě 

rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření platí, že za dvě písemná napomenutí během 

2 let uloží Čestná rada Komory disciplinárně obviněnému pokutu až do výše 20 000,- Kč.“  

K tomuto ustanovení a také k paušální náhradě nákladů disciplinárního řízení při 

odsouzení disciplinárně obžalovaného se vyjádřil v již několikrát zmiňovaném nálezu i 

Ústavní soud České republiky, když uvedl, že toto ustanovení „vyvolává závažné 

pochybnosti o samotné ústavnosti takového ustanovení. I takový předpis je však nutno 

interpretovat ústavně konformním způsobem a ustanovení, umožňující uložení jakékoli 

finanční povinnosti, ať již ji označují přímo jako pokutu, nebo jako náhradu nákladů řízení 

(mající fakticky charakter skryté pokuty), používat jenom v případech řízení o 

disciplinárních opatřeních, která jsou ze zákona přezkoumatelná soudem, neboť každá 

fyzická i právnická osoba má v České republice ústavně zaručené právo na spravedlivý 

proces podle čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.“86 

Ačkoli bylo toto rozhodnutí vydáno ještě před platností soudního řádu správního, 

platí i dnes, že se odsouzený může svých práv, tedy i přezkumu pravomocného rozhodnutí 

čestné rady o disciplinárním provinění člena KVL ČR, domáhat před soudy, přesněji před 

správními soudy87.     

4.2.4 Povinné členství v Komoře veterinárních lékařů České republiky 

Jednou z nejzajímavějších právních otázek týkajících se veterinárního práva je 

otázka, je-li členství v komoře povinné?  Do roku 2003 existoval o povinném členství 

v Komoře názorový rozpor a mezi veterinárně odbornou veřejností určitá dávka právní 

nejistoty. I přes to, že tento rozpor byl zákonodárcem novelizací Veterinárního zákona 

zákonem č. 131/2003 Sb. v roce 2003 (tato změna nabyla účinnosti dnem vstupu smlouvy 

o přistoupení České republiky k Evropské unii) vyřešen, dovolím si malý exkurz do této již 
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 NÁLEZ Ústavního soudu ČR ze dne 16. 4. 2003 sp.zn.:  I. ÚS 181/01 
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 Srovnej s rozsudkem NSS sp.zn. 6 Aps 2/2007-134 
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ne zrovna aktuální problematiky, a to i vzhledem k tomu, že právě tuto otázku řešilo 

 plénum Ústavního soudu České republiky.  

Ačkoli zákon č 381/1991 Sb. počítal a stále počítá s povinným členstvím všech 

veterinárních lékařů v § 4 odst.1: „ Každý veterinární lékař, který vykonává na území 

České republiky veterinární léčebnou a preventivní činnost, musí být členem Komory,“ 

Veterinární zákon ve svém znění účinném do 1.5.2004 vyžadoval předložení osvědčení od 

Komory veterinárních lékařů, pouze pokud byl veterinární lékař jejím členem.  

Nebylo tedy toto osvědčení podmínkou pro registrování soukromého 

veterinárního lékaře a podle některých tedy také členství v Komoře nebylo podmínkou 

registrace soukromého veterinárního lékaře.  

Ústavní soud v již zmíněném rozhodnutí I ŮS 181/01 mimo jiné uvedl: „V této 

souvislosti lze jen poukázat na tradiční výkladová pravidla a již zmíněnou nutnost 

používání ústavně-konformní interpretace. Pouze jako obiter dictum Ústavní soud k 

tomuto údajnému rozporu, jehož podstatou je otázka, zda je či není členství v Komoře 

veterinárních lékařů České republiky povinné, dodává, že každý, kdo chce uvedenou 

profesi stanoveným způsobem vykonávat, musí být podle zákona členem této Komory 

(ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 381/1991 Sb. snad nelze formulovat jednoznačněji).“  

Lze tedy jednoznačně dovodit, že i v době před 1. květnem 2004 bylo členství 

v Komoře pro soukromé veterinární lékaře, kteří chtěli na území České republiky 

vykonávat veterinární odbornou činnost, povinné. Povinné bylo členství především z toho 

důvodu, že zde k žádnému rozporu právních předpisů stejné právní síly nedocházelo, jak 

bylo argumentováno stěžovateli, kteří nebyli členy Komory. Následná novelizace byla 

pouze upřesněním zákona o Komoře, nikoli změnou v této oblasti, jak také potvrdil 

Ústavní soud ve výše uvedeném rozhodnutí.   

V případě, že by osoba vykonávala profesi soukromého veterinárního lékaře bez 

splnění potřebných náležitostí, tedy pokud by ji nebylo vydáno KVL ČR osvědčení, 

dopustila by se tato osoba trestného činu neoprávněného podnikání. 

 

4.3 Soukromý veterinární lékař 

Soukromý veterinární lékař, je nejčastější profese veterinářů na území České 

republiky. Při výkonu své profese je soukromý veterinární lékař oprávněn k výkonu 
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veterinární preventivní, diagnostické a léčebné činnosti, kterou je zároveň oprávněn 

vykonávat podnikatelským způsobem, tedy vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za 

účelem výdělku.88 Samozřejmě patří pod pojem soukromého veterinárního lékaře také ti 

veterinární lékaři, kteří vykonávají svou činnost v zaměstnaneckém poměru. 

4.3.1 Podmínky pro výkon činnosti veterinárního lékaře 

Nejpodstatnější otázkou pro všechny veterinární lékaře, ať už české občany, či 

občany jiných zemí, kteří chtějí vykonávat veterinárně odbornou činnost je, jaké 

podmínky musejí splnit. Podle aktuálně platné právní úpravy musí veterinární lékař, aby 

mohl vykonávat soukromou veterinární praxi, splnit několik zákonných podmínek.  

Základní podmínkou je získání osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární 

léčebné a preventivní činnosti.  

Toto osvědčení vydává představenstvo KVL ČR na základě „Řádu pro udělování 

osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti“. 

Představenstvo Komory udělí osvědčení pouze osobám, které jsou členy Komory a mají 

splněné členské povinnosti (zaplacené členské příspěvky89, u podnikajících veterinárních 

lékařů také zřízené a zaplacené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 

povolání dle zákona o Komoře veterinárních lékařů90), které jsou plně způsobilé k právním 

úkonům a jsou bezúhonné. Zde má Komora nejspíše na mysli bezúhonnost dle 

Veterinárního zákona.91 Další podmínkou je absolvování „příslušné fakulty Veterinární a 

farmaceutické univerzity v České republice nebo v jiném státě nebo školu, jejíž 

absolvování je v ČR uznáno jako adekvátní pro výkon veterinární praxe.“  

Veterinární zákon specifikuje nutné vzdělání jako způsobilost k výkonu povolání 

veterinárního lékaře. Vzdělání musí mít veterinární lékař získané na základě denního 

studia minimálně pětiletého studijního oboru „veterinární lékařství a hygiena“ v České 

                                                 

88
 Srovnej s §2 z.č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník 

89
 Dle Příspěvkového a poplatkového řádu KVL ČR  je roční členský příspěvek pro držitele osvědčení k 

výkonu veterinární činnosti stanoven ve výši 3.850,- Kč. 

90
 Ustanovení §6/2 písm. d) z.č. 381/1991 Sb. „O komoře veterinárních lékařů České republiky“ 

91
 Ustanovení § 50 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon),  

     Viz. k této problematice také pl. ÚS 35/08 
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republice. Tento studijní obor musí obsahovat jak praktickou tak teoretickou přípravu 

k výkonu povolání veterinárního lékaře a vyučované obory jsou podrobněji specifikovány 

zvláštním předpisem. Případně lze uznat na základě osvědčení  obdobné vzdělání v zemích 

EU, nebo vzdělání uznané osvědčením podle z. č. 111/1998 Sb., „o vysokých školách“ 

získané na vysoké škole v třetích zemí (mimo EU). V případě, kdy by toto vzdělání 

nesplňovalo podmínky Veterinárního zákona – především pokud by neodpovídaly 

požadavkům vyučované obory, či délka studia, je možné se na základě žádosti podrobit 

odborné rozdílové zkoušce, která je prováděna před komisí ustanovenou Komorou.  

Další podmínkou pro udělení osvědčení je „absolvování minimálně šestiměsíční 

praktické výuky v pregraduálním nebo postgraduálním období92.“  

Po získání osvědčení musí veterinární lékař oznámit bez zbytečného odkladu po 

zahájení místně příslušné krajské veterinární správě zahájení své činnosti. V tomto 

oznámení musí uvést místo výkonu své praxe, kontaktní údaje a přiložit osvědčení vydané 

KVL ČR.  

4.3.2 Výkon veterinární odborné péče cizincem v České republice 

V souvislosti s otevřeným pracovním trhem se v České republice usazují někteří 

veterinární lékaři z jiných zemí, ať už zemí EU, či třetích zemí, kteří mají zájem vykonávat 

tuto činnost na území České republiky, jako svoji profesi.  

Je však vhodné zmínit, že v případě cizího státního příslušníka je oprávněna 

Komora odmítnout vydání osvědčení, pokud zjistí na základě svého dotazu k příslušné 

autoritě cizího státu, že existují skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit výkon péče 

na území České republiky. Může jít typicky o zjištění nedostatečné způsobilosti fyzické 

osoby. K ověřování úředních dokumentů a osvědčení vydaného orgánem cizího státu, 

pokud jde o orgán členského stát EU, může být využit systém IMI (Internal Market 

Information System), který se využívá pro účely zjištění odborné způsobilosti osoby, která 

získala odbornou kvalifikaci dle §59a Veterinárního zákona v jiné zemi EU na základě dle 

směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací93. Osoba, které je vydáno 

                                                 

92
 Ustanovení čl.4, písm b) Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární 

léčebné a preventivní činnosti 

93
 Do právního řádu České republiky je implementována prostřednictvím zákona č. 18/2004 Sb., o 

uznávání odborné kvalifikace. 
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osvědčení Komoru veterinárních lékařů České republiky je oprávněna vykonávat 

odbornou veterinární činnost na území České republiky ve stejném rozsahu jako 

„tuzemský“ veterinární lékař. V tomto případě je, dle mého názoru, možné mluvit o 

těchto veterinárních lékařích, jako o „usazených“ v České republice, obdobně jako 

v případě advokátů.94 

Kromě usazených veterinárních lékařů mohou poskytovat veterinární odbornou 

činnost také veterinární lékaři, kteří jsou usazeni v jiném státě Evropské unie a v České 

republice hodlají vykonávat svou činnost pouze příležitostně či dočasně.  Takový 

veterinární lékař nemusí být členem Komory veterinárních lékařů České republiky, tedy 

nemusí být ani držitelem osvědčení vydaného komorou, pouze musí oznámit95 Komoře 

výkon veterinární léčebné a preventivní činnosti na území České republiky a zároveň musí 

být pojištěn na území České republiky pro odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu 

povolání. Veterinární lékař vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnosti 

takovýmto způsobem se označuje jako hostující veterinární lékař.96  

Dle vlastních zkušeností, které mám s působením veterinárních lékařů ze zemí 

Evropské unie v České republice, je poskytování veterinárních léčebné a preventivní 

činnosti formou hostujícího veterinárního lékaře spíše výjimečnou záležitostí. Ačkoli zákon 

hovoří o příležitostném, či dočasném vykonávání této činnosti, tedy za takovou by se dalo 

považovat i přeshraniční poskytování veterinární léčebné a preventivní činnosti lékařem 

usazeným na jedné straně hranice, pacientům na druhé straně – tedy činnost, která je 

vykonávána pouze jako minoritní, případně činnost veterinárního lékaře, který je v České 

republice pouze určitou minoritní část roku a zbytek roku vykonává svou činnost ve státě, 

kde je usazen. V České republice je tento institut chápán spíše restriktivně. Za tímto 

výkladem spatřuji především snahu (jistě pochopitelnou) Komory o to, aby bylo co nejvíce 

lékařů registrováno v této stavovské organizaci (ať už v souvislosti s disciplinárními a 

jinými pravomocemi, či v  souvislosti s poplatky na činnost Komory). První argument by se 

dal vyvrátit zněním §5 písm.a) z. o Komoře veterinárních  lékařů České republiky, který 

hovoří o postihu hostujícího veterinárního lékaře disciplinárním postihem a povinností 

                                                 

94
 Srovnej se z.č. 85/1996 Sb, o advokacii 

95
 Ustanovení §36a zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace 

96
 Srovnej s §35f an z.č. 85/1996 Sb, o advokacii 
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Komory oznámení tohoto postihu komoře veterinárních lékařů v zemi, ve které je 

hostující veterinární lékař registrován.  

Nejde zde nejspíše o udělení disciplinárního postihu Komorou stricto sensu. 

Hostující veterinární lékař není, a to explicitně ex lege, členem Komory, tudíž ta jako 

stavovská organizace, která má již ze svého principu pravomoc pouze nad svými členy, 

tedy také pravomoc rozhodovat o disciplinárních deliktech, nemůže učinit rozhodnutí nad 

tímto veterinárním lékařem.97  

4.3.3 Práva a povinnosti soukromého veterinárního lékaře 

Veterinární zákon ukládá soukromému veterinárnímu lékaři povinnosti, které musí 

při své činnosti plnit. Uvádím zde, stejně jako v části věnované Státní veterinární správě, 

tyto povinnosti především z toho důvodu, že právě povinnosti soukromých veterinárních 

lékařů nám dokreslují, jak systém veterinární péče v České republice funguje.  

První povinností uvedenou v zákoně je již výše zmíněná povinnost oznámit bez 

odkladu krajské veterinární správě zahájení a skončení činnosti.  

4.3.4 „Oznamovací povinnost“  

Další povinností je povinnost uvědomit neprodleně krajskou veterinární správu o 

podezření z výskytu nebezpečné nákazy, jakož i o jiných skutečnostech důležitých z 

hlediska veterinární péče a veřejného zájmu na plnění jejích úkolů.98 Tato povinnost by se 

dala označit jako povinnost oznamovací. Její význam je nepochybný, protože soukromý 

veterinární lékaři přicházejí do častého styku se zvířaty, především nakaženými, či jinak 

nemocnými a zároveň mají potřebné odborné znalosti, aby byli schopni rozpoznat 

takovou nákazu. Veterinární lékař je povinen v případě zjištění nebezpečné nákazy 

předběžně vyšetřit podezřelá zvířata, či tzv. kadavéry (těla uhynulých, nedonošených, 

mrtvě narozených nebo utracených zvířat), případně odebere vzorky, poučí chovatele o 

                                                 

97
 Viz např. Správní právo - Obecná část/Dušan Hendrych a kolektiv - 8. Vydání-Praha: C.H.Beck, 

2012, str. 651;  

     obdobně Správní trestání v aplikační praxi soudů/Klára Hrůšová, Pavel Molek-Soudní rozhledy 

12/2009, str. 449. 

 

98
Ustanovení §12/2b, §61/1b  zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
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tzv. neodkladných úkonech, je –li to nutné musí vyčkat příjezdu úředního veterinárního 

lékaře a sledovat zdravotní stav nakažených zvířat. V souvislosti s touto povinností 

existuje také oprávnění, které souvisí s předcházením vzniku a především s předcházením 

šíření nebezpečných nákaz. Pokud jde o naléhavý úkon a hrozí nebezpečí vzniku, či 

rozšíření nákazy, případně závadnosti živočišných produktů, nemusí mít soukromý 

veterinární lékař k takovému zásahu svolení chovatele. Toto oprávnění je sice zásahem do 

vlastnického práva, ale tento zásah je bohatě vyvážen veřejným zájmem na zdraví lidí a 

nezávadnosti živočišných pokrmů.99  

4.3.5 Povinnosti spojené s nakládání s léčivy 

Veterinární lékař má v souvislosti s nakládáním s léčivy zákonem uložené 

povinnosti. Jednou z těchto povinností je povinnost100 dbát při podávání léčiv na 

dodržování ochranných lhůt a dalších požadavků, které jsou stanoveny za účelem 

vyloučení nežádoucích reziduí ze živočišných produktů, popřípadě nežádoucích kombinací 

s doplňkovými látkami, které jsou obsaženy v krmivech, a upozornit chovatele na nutnost 

dodržování ochranných lhůt101 u zvířat, která slouží k produkci potravin. Tato povinnost by 

se dala označit jako veterinárně farmakologická. Jde zde o správné podávání léků a 

vitamínových preparátů, případně výživových doplňků, na kterých má společnost zájem 

jednak z důvodů ochrany zdraví zvířat, ale také z důvodu ochrany zdraví lidí, kteří 

živočišné výrobky produkované z těchto hospodářských zvířat konzumují a mohli by 

prostřednictvím těchto živočišných materiálů získat nežádoucí rezistenci vůči použitým 

léčivům. 

Při nakládání s léčivy má veterinární lékař zákonem102 uloženy i další povinnosti 

jako např. informovat při předepsání léčiva o jeho správném použití, skladovat léčiva 

v souladu s údaji uvedenými výrobcem, ale také povinnosti administrativního charakteru, 

                                                 

99
 Srovnej s: Předběžné opatření dle § 13 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně 

některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), které vydá krajská veterinární správa. 

100
 Ustanovení §61/1 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 

101
 Období mezi posledním podáním veterinárního léčivého prostředku a možnosti produkce 

potravin z tohoto zvířete. 

102
 Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
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která mohou klást především na samostatně podnikající veterinární lékaře až příliš velké 

časové a finanční náklady, které samozřejmě klesají s postupnou digitalizací jak 

administrativního vybavení veterinárních ordinací, tak celkovou digitalizací systému 

nakládání s léčivy. Veterinární lékař je povinen vést evidenci výdeje léčivých přípravků 

pomocí jejich kódů, vést evidenci svých skladových zásob, příjmu a výdeje léčivých 

přípravků a tyto evidence uchovávat po dobu 5ti let, hlásit údaje o užitých veterinárních 

léčivých přípravcích Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. Tomuto 

ústavu (případně držiteli registrace použitého výrobku) je veterinární lékař také povinen 

nahlásit případné výskyty farmakovigilance103.  

4.3.6 Vakcinace a preventivní úkony tzv. „státní zakázka“ 

V souvislosti s vakcinací a preventivními úkony, které vykonávají soukromí 

veterinární lékaři většinou za odměnu, mezi veterinárními lékaři jsou tyto úkony často 

označovány jako tzv. „státní zakázka“ musí soukromý veterinární lékař vést řádnou 

evidenci o provedených preventivních úkonech, dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a 

nařízené vakcinace na daný rok104. Provádět tuto „státní zakázku“ nemůže každý 

soukromý veterinární lékař, ale pouze ten, který je pro tento účel schválen krajskou 

veterinární správou105.  

Soukromý veterinární lékař je povinen vést evidenci všech utracení zvířat, která 

podléhají označování a evidenci podle zákon č.154/2000 Sb. „plemenářského zákona“, 

uchovávat ji po dobu nejméně 3 let a na požádání ji předložit úřednímu veterinárnímu 

lékaři.   

                                                 

103
 Farmakovigilance je závažný nežádoucí účinek léčivého přípravku, neočekávaný nežádoucí 

účinek léčivého přípravku nebo nežádoucí účinek, který se v souvislosti s tímto léčivým přípravkem vyskytl u 

člověka, nebo u zvířete a to i v případě, kdy tento léčivý přípravek nebyl použit v souladu se souhrnem údajů 

o přípravku, byl použit nesprávně nebo byl zneužit. 

104
 Touto metodikou stanovuje v souladu s § 44 odst. 1 písm. d) Veterinárního zákona Ministerstvo 

zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce, 

a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu. 

105
 Ustanovení § 61 odst. 5 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 

souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
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4.3.7 Ostatní povinnosti 

Dále je soukromý veterinární lékař povinen uchovávat vydaná zdravotní potvrzení, 

či jeho kopii, které bylo vydáno pro účely vydání veterinárního osvědčení např. k  přesunu 

zvířat do shromažďovacího střediska v rámci intrakomunitárního obchodu v Evropské unii 

nebo do  třetích zemí  po dobu nejméně 3 let.  

Povinnost zaznamenávat do záznamu chovatele podání léčiv zvířatům a očkování 

zvířat (u domácích zvířat typicky do očkovacího průkazu) a úplně, správně a pravdivě 

vyplňovat zdravotní potvrzení. Tedy povinnost správně vyplňovat dokumenty majitele 

zvířete, jednak proto, aby měl majitel přehled o vykonaných úkonech a zároveň z důvodu 

možné změny veterinárního lékaře a následného navázání na předchozí očkování, či 

léčbu. Právě z těchto záznamů má nový veterinární lékař jedinou možnost zjistit podávané 

preparáty právě z chovatelových záznamů. 

Soukromý veterinární lékař má obecnou povinnost zachovávat mlčenlivost106. Tedy 

nesmí sdělovat žádné informace, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem odborné 

veterinární činnosti. Tato povinnost se samozřejmě nevztahuje na oznamovací povinnost, 

ať už dle tohoto, či jiného zákona107. Srovnatelně s povinností humánních lékařů108 má i 

veterinární lékař povinnost poskytnout odbornou pomoc v případě, kdy zvířeti hrozí 

nebezpečí z prodlení – tj. nadměrného utrpení zvířete, této povinnosti se může zprostit 

v případě, že by mu hrozilo ohrožení jeho zdraví, či života, kterému nemůže předcházet 

nebo se mu ubránit (např. ochrannými prostředky).  

4.3.8 Oprávnění soukromého veterinárního lékaře 

Soukromý veterinární lékař musí být, stejně jako úřední veterinární lékař, pro 

výkon své činnosti vybaven určitými právy, bez kterých by tuto činnost nemohl vykonávat. 

Jedním z nezbytných oprávnění potřebných k výkonu veterinární odborné činnosti 

je oprávnění podávat a předepisovat léčivé přípravky. Veterinární zákon výslovně uvádí 

oprávnění vést pro potřeby veterinárního lékaře pohotovostní zásobu léčiv. Veterinární 

lékař je také při výkonu veterinární odborné činnosti oprávněn vydávat léčivé přípravky 

                                                 

106
 Zde je zřetelná další podobnost s advokáty a advokátními koncipienty. 

107
 Např. z.č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

108
 Obdobně v ustanovení § 49 b), z. č. 372/2011 Sb. zákon o zdravotních službách, povinnost 

zdravotnického pracovníka poskytnout odbornou první pomoc 
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pro léčbu zvířat, toto oprávnění samozřejmě zahrnuje předepisování lékařských předpisů, 

ať už listinných, či v elektronické podobě.109   

 

4.4 Soukromý veterinární technik 

Soukromý veterinární technik je dle legální definice osoba, která je oprávněna 

samostatně vykonávat veterinární odbornou činnost v určitém velmi omezeném rozsahu. 

Jde tedy o osobu, která může vypomáhat soukromému veterinárnímu lékaři při 

veterinární odborné činnosti a zároveň smí, některé, přesně definované činnosti 

vykonávat samostatně.   

K tomu aby se fyzická osoba mohla stát soukromým veterinárním technikem, je 

nutné splnit několik podmínek. Veterinární zákon vyžaduje po soukromých veterinárních 

technicích odborné vzdělání a to buď středoškolské, nebo vyšší. Zároveň musí být osoba 

bezúhonná dle Veterinárního zákona.   

Na rozdíl od veterinárních lékařů, u nichž řízení o vydání oprávnění vykonávat 

veterinární odbornou činnost je plně v působnosti stavovské Komory, u soukromých 

veterinárních techniků rozhoduje o jejich registraci krajská veterinární správa. Zákon 

stanoví, že na práva a povinnosti soukromého veterinárního technika se přiměřeně užijí 

ustanovení o soukromém veterinárním lékaři.  

Vhodné je použít zejména ustanovení o mlčenlivosti, dále povinnost oznámení 

krajské veterinární správě podezření z nákazy, právo na odstoupení od smlouvy v případě 

pokud by chovatel neprokazoval součinnost a přiměřené také povinnost poskytnutí první 

pomoci v rozsahu v jakém je oprávněn samostatně vykonávat odbornou veterinární 

činnost. Tento rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem, a to vyhláškou 

ministerstva zemědělství č. 342/2012 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a 

přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných 

                                                 

109
Ustanovení §80, §82/2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 

zákonů (zákon o léčivech) 
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veterinárních činností. Rozsah oprávnění samostatného výkonu odborné veterinární 

činnosti je stanoven formou taxativního výčtu.110  

Pokud by došlo k jakémukoli porušení podmínek pro vykonávání činnosti 

soukromého veterinárního technika, které jsou stanoveny zákonem, případně uvedeny 

v rozhodnutí o registraci, je krajská veterinární správa oprávněna zrušit rozhodnutí o 

registraci tohoto soukromého veterinárního technika. 

 

4.5 Odpovědnost subjektů vykonávajících odbornou veterinární 

činnost 

V souvislosti s poskytováním veterinární péče a především v souvislosti s výkonem 

veterinární odborné činnosti v rámci podnikatelských aktivit soukromých veterinárních 

lékařů, může poměrně často docházet k situacím, kdy vznikne majiteli zvířete újma na 

léčeném zvířeti, ať už zaviněná lékařovým jednáním, či újma lékařem nezaviněná. 

Z důvodů atraktivnosti této problematiky a zároveň pro zdůraznění provázanosti 

jednotlivých právních odvětví českého právního systému s právem veterinárním se v této 

části věnuji stručnému výkladu občanskoprávní a následně i trestněprávní odpovědnosti, 

která vzniká specificky při činnostech veterinárních lékařů.    

4.5.1 Občanskoprávní odpovědnost 

Protože naše v současné době účinné právní předpisy neznají zvláštní právní 

úpravu postavení zvířat jako subjektu občanskoprávních vztahů,111 je se zvířaty nutné 

jednat v případě odpovědnosti za škodu stejně jako s jakoukoli jinou věcí. Z tohoto 

důvodu je právním předpisem, který se užije při náhradě škody, která by vznikla 

v souvislosti s výkonem odborné veterinární činnosti zákon č. 40/1964, Občanský zákoník.  

                                                 

110
 Ustanovení §15 vyhlášky ministerstva zemědělství č. 342/2012 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, 

o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných 

veterinárních činností 

111
 Ustanovení § 494 zákona č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník, který nabude účinnosti 1.1. 2014 

upravuje postavení zvířete takto:  Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. 

Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to 

neodporuje jeho povaze.,   
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Pro případ, kdy vznikne škoda na ošetřovaném zvířeti, při vykonávání veterinární 

odborné činnosti, je možné uplatňovat jednak subjektivní a jednak objektivní 

odpovědnost za škodu. Subjektivní odpovědnost je možné uplatňovat na základě §420 

odst. 1 Občanského zákoníku, tedy v případě porušení některé právní povinností. 

V případě veterinárního lékaře je typickým porušením povinnosti nepostupování 

v souladu s poznatky současné vědy, tedy de lege artis.  

O objektivní odpovědnost za škodu půjde v případě, kdy by se uplatnil § 421a, tedy 

odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo 

jiné věci, kterou použije lékař při plnění svého závazku.  

Nejvyšší soud České republiky řešil ve své rozhodovací činnosti, zda-li je možná  

aplikace objektivní odpovědnosti dle  §421 obč.z. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze 

dne 19. 4. 2011, sp. zn. 25 Cdo 4693/2008 mimo jiné uvedl: „Lékařský zákrok je svou 

povahou natolik specifickou činností, že jej nelze podřadit pod ustanovení § 420a obč. z.. 

zakládající objektivní odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností (srov. např. 

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 25 Cdo 4758/2008), neboť by se ve 

svém důsledku jednalo o objektivní odpovědnost za výsledek poskytnuté zdravotnické 

služby, tedy odpovědnost za vyléčení. Stejná úvaha platí i v případě ošetření zvířete v 

ambulanci veterinárního lékaře, a to nejen ve vztahu k aplikaci § 420a obč. z., ale i § 421 

obč. z., neboť odpovědnost za výsledek poskytnutého odborného veterinárního úkonu 

nemůže být dána pro existenci mnoha faktorů, které průběh léčení ovlivňují.“ 

 Objektivní odpovědnost dle §421 obč.z. by tedy byla možná jen v případě 

způsobení škody v souvislosti s jinou činností, než ambulantním výkonem veterinární 

odborné činnosti, tedy například při poskytování dlouhodobější péče při rekonvalescenci 

zvířete, které by bylo umístěno v provozovně veterinárního lékaře112.    

4.5.2 Trestněprávní odpovědnost 

Ačkoli by se vznik škody v souvislosti s veterinární odbornou činností měl primárně 

řešit formou občanskoprávních sporů, případně stížností na Komoru veterinárních lékařů 

České republiky a trestní právo by se tedy mělo užít jen jako ultima ratio, myslím, že je 

                                                 

112
 Srovnej s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2004, sp. zn. 25 Cdo 2109/2003  
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nutné zde uvést i několik poznámek právě k trestněprávní odpovědnosti, jejíž subjektem 

by se osoba poskytující veterinární odbornou činnost mohla stát.  

Samozřejmě, že při výkonu profese veterinárního lékaře, či veterinárního technika 

je možné spáchat každý trestný čin, který nevyžaduje subjekt speciální, či konkrétní. Já se 

zde pokusím uvést především ty trestné činy, které nebyly dosud uvedeny v obecném 

výkladu o trestním zákoně v kapitole zabývající se systematikou předpisů veterinárního 

práva, a které naplněním své skutkové podstaty souvisejí s výkonem veterinární odborné 

činnosti. Jde často o trestné činy, které nevyžadují úmyslné zavinění pachatele, tedy 

trestné činy, pro které postačí zavinění ve formě nedbalosti.  

V souvislosti s výkonem veterinární odborné činnosti podnikatelským způsobem, 

jak o ní hovoří zákon, by se subjekt, který tuto činnost vykonává, případně který ji 

vykonávat chtěl, mohl dopustit trestného činu „Nedovoleného podnikání“, jehož 

skutkovou podstatu by naplnila osoba, která by vykonávala odbornou veterinární činnost 

dle veterinárního zákona bez splnění podmínek uvedených v zákoně. V úvahu také 

připadá naplnění skutkové podstaty trestného činu poškození cizí věci113 (§228 TZ), a to 

buď samostatně nebo v souběhu s trestným činem zanedbání péče o zvíře z nedbalosti.   

 

4.6 Postgraduální vzdělávání soukromých veterinárních lékařů 

V současné době řeší odborná veterinární veřejnost problematiku nadbytku 

promovaných veterinárních lékařů a zároveň pociťuje jistý nedostatek v oblasti 

postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů.  

Je otázkou, zda by se právě tyto dva problémy měly spojovat a tedy řešit nadbytek 

veterinárních lékařů zpřísňováním podmínek pro výkon odborné veterinární činnosti. 

Protože se však moje práce zaměřuje především na subjekty poskytující veterinární péči, 

nikoli na systém a státní politiku univerzitního vzděláváním, zkusím premisu snížení tlaku 

v prostředí trhu se službami veterinární péče zlepšením odborného postgraduálního 

vzdělávání přijmout a pracovat s ní.  

                                                 

113
Ustanovení §134/1 TZ Ustanovení o věcech se vztahují i na živá zvířata. 
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Tento problém jistě není problémem ojedinělým, který by řešili pouze soukromí 

veterinární lékaři,114 proto se stručně zaměřím v této kapitole právě na problematiku 

postgraduálního vzdělávání a systému odborné přípravy. 

4.6.1 Současný stav 

Současná právní úprava postgraduálního vzdělávání veterinárních lékařů je 

poměrně vágní a dle některých názorů115 členů odborné veřejnosti nepostačující a 

nevyhovující současnému stavu veterinární medicíny.  

Na zákonné úrovni je postgraduální vzdělávání upraveno v zákoně  o Komoře 

veterinárních lékařů ČR v §2/1b (zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění 

podmínek k výkonu odborných veterinárních činností). Další úprava je ponechána 

Vzdělávacímu řádu KVL ČR (dále také jen „vzdělávací řád“), tedy stavovskému předpisu 

komory, který vzdělávání dělí na dva typy.  

Prvním je „průběžné vzdělávání veterinárních lékařů a sledování jejich 

soustavného odborného růstu“116 a druhým typem je „cílené individuální odborné 

vzdělávání veterinárních lékařů a výchova specialistů a mezinárodních specialistů v 

určených oborech veterinární medicíny“.117  

Tento způsob vzdělávání je postaven na principu dobrovolného odborného 

vzdělávání a předpokládá automatický zájem všech veterinárních lékařů o pravidelnou 

přípravu.  

Se vší úctou k veterinárním lékařům si dovoluji poznamenat, že jakékoli 

dobrovolné vzdělávání soukromých subjektů (navíc podnikatelů) není v oblasti, která se 

dotýká veřejného zájmu na zdraví zvířat/lidí, dle mého názoru vhodné a efektivní118. 

                                                 

114
 Je to šikana, protestují studenti a advokátní koncipienti proti změně zákona o advokacii, 

ihned.cz, 31. 10. 2012 , dostupné online na:  http://zpravy.ihned.cz/c1-58236960-je-to-sikana-protestuji-

studenti-a-advokatni-koncipienti-proti-zmene-zakona-o-advokacii 

115
 Komentář k průběžnému vzdělávání veterinárních lékařů, Martin Grym, Zvěrokruh 12/ 2008, 

dostupné online na http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/272/articleId/komentar-k-prubeznemu-

vzdelavani-veterinarnich-lekaru-758 

116
 Ustanovení §2A Vzdělávacího řádu Komory veterinárních lékařů české republiky 

117
 Ustanovení §2B Vzdělávacího řádu Komory veterinárních lékařů české republiky 

118
 Viz. May, Stephen. CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT - THE FUTURE. Londýn : Royal 

College of Veterinary Surgeons, 2003. 

http://zpravy.ihned.cz/c1-58236960-je-to-sikana-protestuji-studenti-a-advokatni-koncipienti-proti-zmene-zakona-o-advokacii
http://zpravy.ihned.cz/c1-58236960-je-to-sikana-protestuji-studenti-a-advokatni-koncipienti-proti-zmene-zakona-o-advokacii
http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/272/articleId/komentar-k-prubeznemu-vzdelavani-veterinarnich-lekaru-758
http://www.vetkom.cz/content/showArticle/id/272/articleId/komentar-k-prubeznemu-vzdelavani-veterinarnich-lekaru-758
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Samozřejmě považuji za vhodné, aby Komora pořádala odborné semináře a umožňovala 

veterinárním lékařům získat označení odborného veterinárního lékaře, specializovaného 

odborného veterinárního lékaře, případně specializovaného veterinárního lékaře pro 

mezinárodní odbornou veterinární činnost,119 protože takovéto označení je zárukou jisté 

odbornosti a může být pro veterinárního lékaře konkurenční výhodou.  

Považuji za nezbytné poznamenat, že povinná praxe veterinárních lékařů dnes do 

určité míry existuje. Komora vydává osvědčení dle § 60/1 pouze za splnění podmínek 

uvedených v Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární 

léčebné a preventivní činnosti, tedy mimo jiné po vykonání minimální šestiměsíční 

praktické výuce v pregraduálním nebo postgraduálním období.120 Takovýto rozsah praxe 

je však částí odborné veřejnosti považován za nedostatečný a neodpovídající potřebným 

praktickým znalostem. 

4.6.2 Systémy postgraduálního vzdělávání v Českém právním řádu 

Jako inspirace pro možný budoucí systém postgraduálního vzdělávání 

veterinárních lékařů by mohl posloužit, dříve fungující (nutno poznamenat, že v úplně 

jiném ekonomicko-politickém systému) systém atestací, který zavedla do tehdejšího 

právního řádu dnes již neplatná vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České 

socialistické republiky č. 87/1989 Sb., kterou se upravují organizace a způsob specializační 

přípravy veterinárních lékařů a jiné formy dalšího vzdělávání veterinárních pracovníků.  

Systém vzdělávání, který existoval v té době, měl v zásadě tři základní (pro získání 

I.atestace) formy. Byl to nejdříve tzv. adaptační proces (tvořen nástupní praxí, která trvala 

6-9 měsíců) a obdobím základního odborného růstu o maximálním trvání po dobu 3let a 

navazující specializační příprava, tedy atestační studium, které bylo tvořeno především 

odbornými kurzy a samozřejmě samostudiem, zakončené závěrečnou zkouškou před 

odbornou komisí. Veterinární lékař mohl samostatně vykonávat praxi pouze po získání 

atestace v daném oboru. Existovala i možnost získání specializačního vzdělání tzv. 

atestace II. stupně.  

                                                 

119
Ustanovení §5 Vzdělávacího řádu KVL ČR 

120
Ustanovení §3 písm.d) Řádu pro udělování osvědčení o splnění podmínek pro výkon veterinární 

léčebné a preventivní činnosti KVL ČR 
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Jako další zdroj inspirace se nabízí systém přípravy humánních lékařů, který je  

platně upravený v zákoně č. 95/2004 Sb. „o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta“ a ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 185/2009 Sb.  

Tento systém je založen na vzdělávání se prostřednictvím absolvování jednotlivých 

„kmenů“. Tedy základního kmene příslušného specializačního oboru,121 kterým získají 

odbornou způsobilost a oprávnění pro samostatný výkon některých lékařských činností a 

následně absolvováním specializačního vzdělávání atestační zkouškou.122 Po absolvování 

základního kmene jsou lékaři oprávněni vykonávat určité činnosti bez odborného 

dohledu. Po absolvování specializačního vzdělávání a složení atestační zkoušky je lékař 

oprávněn vykonávat lékařskou činnost samostatně.  

Při uvažování o možných způsobech postgraduálního vzdělání nelze opomenout 

stále existující systém atestačních zkoušek veterinárních lékařů, vykonávajících funkci 

úředního veterinárního lékaře. Zákonná úprava je částečně obsažena ve Veterinárním 

zákoně,123který uvádí, že atestační studium slouží „k prohlubování odborné 

způsobilosti“ a také v pátém odstavci, kde je upraveno následující omezení „Funkce 

ředitelů a vedoucích odborných útvarů Státní veterinární správy, jakož i státních 

veterinárních ústavů, mohou vykonávat jen veterinární lékaři, kteří získali atestaci II. 

stupně. To však neplatí v případě vedoucích zaměstnanců v 1. stupni řízení.“  

Atestační studium úředních veterinárních lékařů se dělí na dva typy, prvním je 

základní část atestačního studia (atestace I. stupně) a druhou je specializační část 

atestačního studia (atestace II. stupně).  

                                                 

121
Ustanovení §4/2 zákona č. 95/2004 Sb. „o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta“ 

122
Ustanovení §19,20 zákona č. 95/2004 Sb. „o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta“ 

123
Ustanovení §59/4 zákona číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon) 

Samotné atestační studium upravuje vyhláška č. 342/2012 Sb, která uvádí např. nutnou délku praxe 

(pro základní je povinná praxe 1 rok a pro specializační část je tato praxe stanovena na přiměřené 3 roky) a 

také způsob studia včetně povinných součásti studijních programů a organizace závěrečné zkoušky. 
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Především bych chtěl upozornit na myšlenky, které prezentovala již Royal College 

of Veterinary Surgeons při tvorbě své nové politiky postgraduálního vzdělávání. Důležité 

je si uvědomit, že počet odučených hodin veterinární teorie se nerovná vzestupu 

odborných znalostí. Důležité je také klást důraz na pravidelné přezkušování odborných 

znalostí. 124  

4.6.3 Shrnutí 

V této kapitole jsem se pokusil na základě výkladu o subjektech veterinární péče 

jednak přiblížit jejich organizaci a právní úpravu institucí, které se na veterinární péči 

podílejí výrazným způsobem, ale také jsem zde v podstatě popsal pomocí právní úpravy 

nositelů (subjektů veterinární péče) povinností a pravomocí Veterinárního zákona a 

souvisejících předpisů kostru veterinárního práva. Právě na těchto subjektech je 

veterinární péče závislá, a proto jejich právní úprava tvoří podstatnou část celkové  právní 

úpravy veterinární péče v České republice. 

Jak vyplývá z této kapitoly, musejí všechny subjekty veterinární péče vzájemně 

spolupracovat a setkávat se při výkonu své činnosti. Nejpočetnější skupinou jsou 

samozřejmě soukromí veterinární lékaři, ti mají především oprávnění vykonávat 

veterinární odbornou činnost, kterou vykonávají jako podnikatelé, plní však i určité úkoly 

v zájmu veřejného zdraví. V případě, že jsou schváleni, mohou vykonávat například 

nařízená očkování, či preventivní činnosti. Všichni praktikující soukromí veterinární lékaři 

jsou členy Komory, která má nad nimi mimo jiné disciplinární pravomoc a zároveň by se 

měla postarat o jejich vzdělávání a odbornou přípravu. Právě tento druhý úkol se Komoře 

příliš nedaří naplňovat. Bylo by tedy vhodné zavést nějaký fungující model 

postgraduálního vzdělávání. De lege ferenda by bylo možné uvažovat o několika 

systémech vzdělávání, já jsem se však zaměřil na systémy, které existují, či existovaly 

v českém právním řádu a mají zde jistou tradici. Za další případné zdroje inspirace by 

mohly sloužit systémy existující v jiných právních řádech, například v právním řádu Velké 

Británie.  

   Další skupinou subjektů veterinární péče je Státní veterinární správa, která je 

personálně tvořena, mimo jiných pracovníků, úředními veterinárními lékaři, kteří 

                                                 

124
  May, S. Op.cit. 
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vystupují jako vykonavatele státní moci. V této oblasti bych nenavrhoval žádné podstatné 

změny v oblasti pravomocí, povinností ani organizace těchto subjektů, pouze bych se 

přimluvil za fungující služební zákon, který stále českému právu chybí. 
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5 Právní úprava veterinární péče ve Velké Británii 

Mezi nejlepší systémy, které upravují výkon a regulaci veterinární péče na území 

Evropské unie, ale i celého světa, je odbornou veřejností řazen systém Spojeného 

království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“). Pokud se zaměříme 

na subjekty poskytující veterinární péči ve Velké Británii, bude bezesporu 

nejvýznamnějším tématem oblast regulace, registrace a vzdělávání veterinárních lékařů, 

stejně jako tomu bylo při rozboru právní úpravy v České republice.  

Organizací, která reguluje subjekty vykonávající veterinární péči a zajišťuje jejich 

registraci, vzdělávání, ale i další funkce ve Velké Británii je Royal College of Veterinary 

Surgeons, tedy v českém překladu Královská kolej veterinárních lékařů (dále také jen 

„RCVS“).  

5.1 Právní základ Královské koleje veterinárních lékařů 

Jak je uváděno i samotnými představiteli české Komory, lze RCVS se vší úctou k její 

historii a tradicím, označit za obdobnou organizaci ke KVL ČR. „Britská královská kolej je 

ostrovní obdoba komory naší, slovenské, či francouzského nebo španělského veterinárního 

řádu a podobně, jinými slovy samosprávné organizace s právem přijímat veterináře do 

profese.“125  

Existuje zde však několik rozdílů oproti české Komoře. Jde především o právní 

formu, která je naprosto odlišná od právních forem, které jsou obvyklé v našem právním 

řádu, s tímto faktem souvisí i dlouhá historie a vážnost, kterou je obdařena RCVS ve Velké 

Británii.  

RCVS byla založena Royal Charter of 1848 (Královskou chartou z roku 1848), jejiž 

součástí bylo uznání veterinárního umění jako právoplatné profese, založení RCVS a 

přiznání některých pravomocí, včetně práva nabývat a obhospodařovat svůj majetek. 

Mezi ostatní práva náleželo např. právo organizování zkoušek, které museli absolvovat 

studenti veterinárních škol (veterinary college), ať již dvou tehdy existujících, či 

                                                 

125
  Bernardy, J. RCVS se představuje. ZVĚROKRUH časopis komory veterinárních lékařů. 11 2011, 

stránky 2-3. 
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v budoucnu vzniklých, kteří se chtěli stát veterinárními lékaři a požívat oprávnění 

náležející stavu veterinárního lékaře.126 

Aktuálně vykonává RCVS svoje úkoly na základě veterinárního zákona - Veterinary 

Surgeons Act z roku 1966127. Tento zákon zapracoval všechny předešlé změny právní 

úpravy. Od roku 1844 byl vydán ve Velké Británii veterinární zákon z roku 1881 (v České 

republice byl první veterinární zákon přijat až v roce 1961, tedy o osmdesát let později) 

s dodatky z let 1900, 1920, dále Irský zákon z roku 1932 a zákon z roku 1948, kromě 

těchto zákonů byly přijaty také dodatkové charty128 z let 1876, 1879, 1883, 1892, 1914, 

1923, 1932 a 1967, která víceméně ve všech směrech nahradila původní chartu z roku 

1848.  Pouze ustanovení charty z roku 1848, které uznalo veterinárním umění jako 

uznávanou profesi, zůstává stále v platnosti a nebylo zrušeno.   

Financována je RCVS stejně jako česká Komora především z příspěvků svých 

členů,129 což zaručuje její finanční nezávislost na vládě, parlamentu, či jiných státních 

orgánech. 

5.2 Orgány RCVS 

Hlavním orgánem RCVS je RCVS Council (Rada královské koleje), která se skládá ze 

čtyřiceti dvou členů. Úkolem RCVS Council je řídit RCVS v souladu s pravomocemi a úkoly, 

které jsou dány Veterinary Surgeons Act z roku 1966 a Supplemental Charter of 1967 

(dodatek charty z roku 1967). Členy RCVS Council volí v počtu 24 členů všichni veterinární 

lékaři - členové RCVS, 14 členů je dosazeno univerzitami, které mají veterinární fakultu 

(Bristol, Cambridge, Edinburgh, Glasgow, Liverpool, Londýn a Nottingham), poslední čtyři 

                                                 

126
 History of veterinary legislation in the UK., London : dostupné online na 

http://trust.rcvs.org.uk/heritage-and-history/history-of-the-rcvs/veterinary-legislation-in-the-uk/#1844, 

2013. 

127
 Zákon o novelizaci některých ustanovení zaměřených na spravování veterinární profese, o 

registraci veterinárních lékařů a veterinárních pracovníků, o kontrole jejich vzdělávání a jejich profesního 

přístupu a o zrušení nebo pozastavení jejich registrace v případě jejich profesního a jiných pochybení.  

128
 Supplemental Charters 

129
 Aktuální příspěvek je £299 za rok a k 30. dubnu 2013 bude stanoven na £ 334 za jeden rok pro 

jednoho praktikujícího veterinárního lékaře na území Velké Británie 
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členové rady jsou dosazeni Privy Council130. Zde je úprava diametrálně odlišná oproti 

české úpravě volby předsednictva veterinární komory, které je voleno pouze svými členy.  

Dalším orgánem, který je významný pro členy RCVS, protože rozhoduje o jejich 

právech je dvanáctičlenná Disciplinary Comitee (obdoba revizní komise Komory). Tato 

komise rozhoduje o kárných proviněních členů RCVS na základě čl. 15 Veterinary Surgeons 

Act z roku 1966, který říká, že RCVS Disciplinary Comitee rozhoduje o vině obžalovaných 

ze závažného profesního pochybení. Dle znění Veterinary Act jde o „znevažující profesní 

chování,“ 131 tedy takové, které by mohlo ohrozit nejen vážnost samotného jedince, ale i 

celé profese. Tato komise rovněž řeší stížnosti občanů (klientů) na chování jednotlivých 

veterinárních lékařů RCVS. Ještě než se dostane případ před samotnou komisi, 

přezkoumává jej tzv. Preliminary Investigation Committee (komise pro předběžné 

projednání stížností) , která posuzuje samotnou stížnost a její opodstatněnost. Stejně jako 

v České republice proti disciplinárnímu rozhodnutí komory, je možné se proti rozhodnutí 

Disciplinary Comitee odvolat k soudnímu orgánu - Judicial Committee of the Privy Council.  

Za podstatný rozdíl, který však souvisí s právním postavením RCVS považuji zakotvení 

jednacího řádu disciplinární komise přímo do textu zákona, jako jeho přílohu.  

 

5.3 Veterinární lékaři v RCVS 

Členství v RCVS je povinné pro všechny veterinární lékaře na území Velké Británie, 

ať už soukromé veterinární lékaře, kteří praktikují, či státní a univerzitní veterinární 

lékaře. Zde je tedy situace od právního řádu České republiky poněkud odlišná, protože, 

jak jsem již zmínil dříve v této práci, v České republice jsou povinnými členy pouze 

praktikující veterinární lékaři. Jako zajímavost si dovoluji uvést, že od roku 1966 do roku 

2008 řešila RCVS 1.111 případů osob, které se vydávaly za veterinární lékaře, nebo osob, 

které neměly řádné veterinární vzdělání, které je vyžadováno k výkonu profese 

                                                 

130
 Her Majesty's Most Honourable Privy Council – je orgánem státní moci, který se mimo jiné ve 

Velké Británii podílí na správě jednotlivých entit, které byly zřízeny prostřednictvím královských chart 

http://privycouncil.independent.gov.uk/privy-council/ 

131
Ustanovení čl. 16/1b Veterinary Surgeons Act z roku 1966 „disgraceful conduct in a professional 

respekt“ 
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veterinárního lékaře ve Velké Británii.132 Toto vysoké číslo je přisuzováno především 

atraktivnímu pracovnímu trhu Velké Británie pro veterinární lékaře z cizích zemí, kteří 

však ne vždy mají potřebnou odbornou kvalifikaci.  

 Každý veterinární lékař, který je členem RCVS musí složit přísahu, ve které slibuje, 

že bude vykonávat své povolání poctivě a s odpovědností vůči veřejnosti, klientům, svému 

povolání i RCVS, dále slibuje, že se budou neustále snažit o zajištění dobrého zdraví a 

životních podmínek zvířat svěřených do jeho péče133.  Na základě této přísahy se 

veterinární lékař zavazuje dodržovat RCVS Code of Professional Conduct for Veterinary 

Surgeons (pravidla profesionálního chovaání veterinárního lékaře), ve kterém je mimo 

jiná ustanovení uvedena i samotná přísaha členů.  

Obecně jde o velmi pokrokový dokument, který svoji kvalitou a moderností spadá 

do pramenů s potenciálem vytvářet vzory pro obdobná pravidla veterinární etiky, a vzorů 

profesního chování pro ostatní, především evropské státy, ale i etické principy veterinární 

péče. Těmito principy jsou obecně považovány v oblasti veterinární péče pravidla a 

kodexy chování, které určují jaká léčba ostatních je přijatelná a jaká již není134.  

Skutečností, která potvrzuje prestižní a do jisté míry také ve společnosti 

preferované postavení veterinárních lékařů ve Velké Británii, je např. právo podle čl. 24 

Veterinary Surgeons Act z roku 1966, které zbavuje veterinární lékaře povinnosti účasti 

v soudních porotách, které jsou pro angloamerický právní systém typické. 

5.3.1 Postgraduální vzdělávání veterinárních lékařů RCVS  

Po dokončení vzdělání je v průběhu prvního roku veterinárnímu lékaři doporučeno 

absolvovat tzv. Professional Development Phase (fáze profesionálního vývoje), kdy jsou 

lékaři povinni absolvovat určitý počet klinických aktivit a vzdělávacích programů a to až do 

okamžiku, kdy jsou plně připraveni pro odpovědný a profesionální výkon povolání. 

                                                 

132
 Chesney, C.J., The Disciplinary Processes of the Royal College of Veterinary Surgeons 1881 to 

2008. London : Royal College of Veterinary Surgeons. 

133
 I promise and solemnly declare that I will pursue the work of my profession with integrity and 

accept my responsibilities to the public, my clients, the profession and the Royal College of Veterinary 

Surgeons, and that,  above all, my constant endeavour will be to ensure the health and welfare of animals 

committed to my care. 

134
 Legood, G., Veterinary ethics - Introduction. London : Continuum, 2000, str.6 
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Obvykle se zakončuje toto období tzv. The Year One Competences (jednoletého 

přezkoušení kompetencí, znalostí). Název je lehce zavádějící, protože Professional 

Development Phase není časově omezena na období jednoho roku, pouze se 

předpokládá, že za toto období bude absolvent školy schopen získat všechny potřebné 

zkušenosti a znalosti. „Zkouška schopností“ se provádí z oblasti veterinární medicíny 

malých i hospodářských zvířat a jde v ní o klinické i teoretické znalosti a také o hodnocení 

profesního a profesionálního přístupu veterinárního lékaře k léčbě i pacientovi. Dle RCVS 

by měl být veterinární lékař po složení The Year One Competences schopen „vykonávat 

většinu běžných klinických postupů, nebo léčebných zásahů bez dalšího dohledu, a to 

v rozumně rychlé době a s vysokou pravděpodobností úspěšného výsledku.“  Tento 

systém vychází z RCVS Code of Professional Conduct a jeho právním podkladem je slib 

členů k vlastnímu sebevzdělávání. Je nezbytné uvést, že tento systém není pro veterinární 

lékaře povinný, je však pro ně vhodné jej absolvovat, jinak by mohlo neabsolvování 

tohoto programu mít pro veterinárního lékaře na trhu s veterinární péči diskvalifikující 

účinek, přinejmenším by byl v silné konkurenci velmi znevýhodněn. Právě z tohoto 

důvodu většinou absolvují veterinární lékaři ve Velké Británii fázi profesního vývoje.      

RCVS má na rozdíl od české Komory poměrně propracovaný a komplexní systém 

postgraduálního vzdělávání, kromě doktorandských studií a pokročilejších odborných 

studií, kterými získává veterinární lékař odbornost ve svém oboru, existuje tzv. Continuing 

Professional Development (tedy systém stálého, či nekončícího profesního rozvoje). 

Povinnost veterinárních lékařů ke svému sebevzdělávání vychází z RCVS Code of 

Professional Conduct for Veterinary Surgeons (Pravidel profesionálního chování 

veterinárních lékařů), není explicitně vyjádřena a opírá se opět o slib pravidelného 

vzdělávání se. Jde o systém vzdělávání, ve kterém si každý lékař v tříletém cyklu vybere 

vzdělávací akce v rozsahu 105 hodin, tedy v průměru 35 hodin za každý rok. Mezi tyto 

akce patří například přednášky, praktické semináře ale i distant learning (internetové 

studium přes vzdálený přístup k počítačům vzdělávací organizace). Každý lékař je povinen 

si vést evidenci vlastního vzdělávání, a to buď online, či papírově pomocí registrační karty 

vydané RCVS. 

Mimo standardní vzdělávání mají veterinární lékaři možnost získat v rámci RCVS 

titul specialisty určitého oboru, či titul "RCVS Recognised Specialist in..." za svým jménem, 

tedy titul uznaného specialisty RCVS v určitém oboru. 
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5.4 Registrované veterinární sestry RCVS 

Na rozdíl od České republiky a její veterinární Komory, jejiž členy se veterinární 

technici nestávají, jsou ve Velké Británii kromě veterinárních lékařů členy RCVS také 

registrované veterinární sestry – registered veterinary nurses. Celá RCVS je dnes již 

přizpůsobena tomuto členění a obdobné orgány ve věcech disciplinárních řízení jako pro 

veterinární lékaře, jsou vytvořeny i pro veterinární sestry. Existuje například Registered 

Veterinary Nurses Disciplinary Committee (disciplinární komise pro registrované 

veterinární sestry) spolu s Registered Veterinary Nurses Preliminary Investigation 

Committee (komise pro předběžný přezkum). 

Registrované veterinární sestry jsou především pomocnými pracovnicemi pro 

veterinární lékaře, ale jsou také oprávněny vykonávat některé úkony veterinární péče 

(např. lehčí chirurgické zákroky) samostatně pod dozorem veterinárního lékaře. Jde tedy 

o obdobný profesní subjekt, jakým je v českém prostředí soukromý veterinární technik.  

 

5.5 Státní správa ve věcech veterinárních ve Velké Británii 

Vrchním orgánem státní správy je Veterinary Medicines Directorate (dále jen 

„VMD“) zřízený pod Department for Environment, Food & Rural Affairs of United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (ve volném překladu jde o Ředitelství 

veterinární medicíny, které je podřízeno oddělení pro životní prostředí, potravu a 

záležitosti týkající se zemědělství).135 

Vedoucím  VMD je Chief Veterinary Officer, tedy vrchní veterinární úředník, který 

je obvykle váženým státním úředníkem a osobou s velkým odborným kreditem. Součástí 

VMD jsou i Inspektoráty a inspekční týmy, které se zabývají kontrolou veterinárních 

zařízení a dostatečnou a správnou vybaveností jednotlivých klinik a nemocnic. 

V oblasti inspekcí živočišných výrobků působí ve Velké Británii The Royal Society 

for Public Health (Královská společnost pro veřejné zdraví), která je neziskovou organizací 

založenou královskou chartou a zajišťuje informování konzumentů i producentů těchto 

                                                 

135
 Norman W.L.,  Training of auxiliaries - (meat hygiene inspectors/meat technicians). Londýn : 

British Veterinary Association, 2003. 
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výrobků a také některé vzdělávací programy (například pro inspektory ve velkochovech 

drůbeže). 

5.5.1 Veterinární inspekce na území Velké Británie 

Samotné veterinární inspekce jsou legislativně zakotveny v právním řádu Velké 

Británie v Animal Health Act (zákon o zdraví zvířat) z roku 1981 (dále jen „AHA“), 

s některými odchylkami především pro oblast Skotska a Severního Irska.  

Z tohoto právního předpisu však vyplývají hlavní systémové principy nastavení 

veterinárních kontrol ve Velké Británii. Vývoj moderního veřejného veterinárního lékařství 

se datuje přibližně od konce 19 století, kdy byli jmenováni první veterinární lékaři na 

částečný úvazek, aby zajistili otázky oblasti veřejného zdraví.136 Není tedy náhodou, že i 

dnešní systém je postaven na delegaci povinností v oblasti veterinární inspekce na 

oblastní autority (města, hrabství).137 

Podle AHA mají oblastní autority za povinnost zabezpečit a najmout si dostatečný 

počet inspektorů a úředníků, kteří budou schopni zajistit potřebnou úroveň veterinárních 

kontrol. Zároveň jsou dle AHA oblastní autority oprávněny vyplácet inspektorům finanční 

náhrady za jejich služby.  

Tyto kontroly jsou dnes již prováděny velkými organizacemi, které se zabývají 

zajištěním kontrol pro stát a oblastní autority a které zaměstnávají jednotlivé veterinární 

lékaře a veterinární techniky a zajišťují pro ně potřebné autorizace. Největší výhodou 

tohoto systému, je dle Jasona Aldisse, jednoho z členů vedení Britské veterinární 

společnosti (British Veterinary Association), proti klasickému systému, který funguje 

například v České republice, především úspora finančních prostředků.138 Bohužel 

neexistují žádné exaktní výzkumy, které by mohly toto tvrzení potvrdit, či vyvrátit. 

Z důvodu bohaté historie a poměrně velkého počtu veterinárních inspektorů je ve 

Velké Británii založeno velké množství oborových organizací zajišťujících vzdělávání svých 

členů, komunikaci s vládou a mezi jednotlivými členy.  

                                                 

136
 Rabagliati, Dr. D.S. The History of the Official Veterinary Services in the United Kingdom. 

Canadian Journal of Comparative Medicine and Veterinary Science. 5 1944, stránky 143-146. 

137
 Animal Health Act 1981, článek 2, článek 50 

138
 Rychlík, O. Čeští veterináři do zahraničí utíkat nebudou. Naopak nabízí českému státu pomoc. 

Zvěrokruh - časopis komory veterinárních lékařů 2/2011, stránky 4-5. 
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Jde například o The Association of Meat Inspectors (Asociace jatečních 

inspektorů),  The British Pest Control Association (Britská společnost inspektorů škůdců), 

či British Cattle Veterinary Association (Britská společnost veterinárních lékařů, 

zabývajících se léčbou dobytka), která je odnoží British Veterinary Association, což jsou 

organizace, které se nezabývají pouze otázkami veterinárních inspektorů, ale sdružují 

veterinární lékaře, tedy i Official Veterinarians (veřejné veterináře) a hájí jejich zájmy.   

Zajímavým je ustanovení AHA, které uvádí, že za každé oznámení podezření z 

nákazy, dle AHA, dostane veterinární lékař (praktikující) od oblastní autority vyplacenou 

odměnu.139 Toto ustanovení má za cíl zajištění včasné informovanosti orgánů veřejné 

moci o nákazové situaci. V českém Veterinárním zákoně je obdobná povinnost uložena 

veterinárnímu lékaři, avšak zákonem daný nárok na odměnu český veterinární lékař 

nemá. 

5.5.2    Shrnutí 

Právní úprava veterinární péče ve Velké Británii opravdu patří k těm nejlépe 

zpracovaným, vždyť první veterinární zákon zde vznikl již v roce 1881 a organizace 

sdružující veterinární lékaře dokonce v roce 1848. To znamená, že moderní veterinární 

legislativa prošla ve Velké Británii více než stopadesátiletým vývojem a za tuto dobu se 

podařilo vytvořit výborně fungující systém.  

Královská kolej veterinárních lékařů je velmi váženou organizací s velkým 

odborným kreditem, tyto vlastnosti se však dají spíše než právní úpravě přičíst velké 

historii a kvalitnímu vzdělávání veterinárních lékařů ve Velké Británii. Doporučil bych však 

v případě české Komory inspirovat se Code of professional conduct (Pravidla 

profesionálního chování veterinárního lékaře), která jsou velmi kvalitně zpracovaným 

dokumentem a při srovnání se stavovskými předpisy české Komory je svým kvalitním 

zpracováním a moderním pojetím převyšují. Možná inspirace pro českou právní úpravu se 

dá nalézt i v úpravě postgraduálního vzdělávání, na kterém se ve Velké Británii pracovalo 

po dlouhou dobu. Ačkoli tento systém není stále ještě dokončen, je však britský systém 

vzdělávání funkční a přenesení některých jeho principů by jistě bylo pro české veterináře 

nezanedbatelným přínosem.  

                                                 

139
 Animal Health Act 1981, článek 15 odst. 6 
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Právní úprava veterinární správy ve Velké Británii je formována odlišným 

historickým vývojem, než který byl v České republice a proto jsou tyto dva systémy dosti 

odlišné. V odborných kruzích často diskutovaná možnost privatizace veterinárních 

inspekcí je, dle mého názoru zbytečná a uvažované finanční úspory při zavedení tohoto 

modelu přinejmenším dosti diskutabilní.         

Na závěr výkladu o právní úpravě veterinární péče ve Velké Británii si dovolím 

jeden citát veterinárního lékaře a známého spisovatele Jamese Herriota, který působil 

právě ve Velké Británii. „Doufám, že si lidé uvědomují, jak zcela bezmocná a závislá jsou 

na nás zvířata, věřící stejně jako malé dítě v naši laskavost a v to, že se o ně postaráme.“    

Myslím, že tento citát dobře ilustruje moderní britský přístup k péči o život, zdraví 

a pohodu zvířat. 
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Závěr 

 

Při tvorbě této práce jsem si dal za cíl rozebrat systém právní úpravy veterinární 

péče, především prověřit funkčnost českého modelu a případně navrhnout určité změny. 

Veterinární péče je oblast lidské činnosti, kde má společnost veřejný zájem na 

zajištění zdraví zvířat a lidí, což odůvodňuje její obsáhlejší právní regulaci. Význam tohoto 

oboru, tedy oboru veterinárního práva, lze dokázat i tím faktem, že se v České republice 

veterinární právo (obor mimo jiné zkoumající právní úpravu veterinární péče) vyučuje na 

tradičních vysokých školách. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy tento obor spadá do 

předmětu „Zemědělské právo“, jehož výuka je zajišťovaná katedrou práva životního 

prostředí. Dále se studiu a výuce veterinárního práva věnuje například Fakulta veterinární 

hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, která vyučuje disciplinu 

„Soudní a veřejné veterinární lékařství.“     

Systém právní úpravy veterinární péče v České republice respektuje pravidla 

českého právního systému jako celku. Platí proto i v oblasti právní úpravy veterinární péče 

všechna právně interpretační a aplikační pravidla.  Těžiště právní úpravy veterinární péče 

je obsaženo ve Veterinárním zákoně, který je pro veterinární péči lex generalis. Tento 

zákon obsahuje komplexní úpravu systému veterinární péče. Součástí Veterinárního 

zákona je velké množství odkazů, které delegují úpravu na podzákonné právní normy. Jak 

jsem v této práci uvedl, považuji tento postup za vhodný, především k nutnosti časté 

změny některých předpisů, které jsou závislé na vývoji nákazové situace, či na vývoji 

aktuálních léčebných metod a technologií. Veterinární zákon byl v minulosti poměrně 

často novelizován. To bylo vynuceno nutností přizpůsobení českého veterinárního práva 

evropským standardům, které byly zapracovány bez větších problémů a netvoří vnitřní 

systém Veterinárního zákona nijak zmatený, či nepřehledný. Oblast veterinární péče je 

rozsáhlá a nedá se nikterak přesně ohraničit, proto je regulována i jinými právními 

předpisy, ať práva soukromého, či veřejného. Vybranými zákony jsem se ve své práci 

zabýval, čímž jsem chtěl zdůraznit, že není možné právní úpravu veterinární péče 

ztotožňovat pouze s Veterinárním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 

V oblasti evropského veterinárního práva je situace lehce odlišná. Velké množství 

evropských právních předpisů v oblasti právní úpravy veterinární péče je vynuceno 



 

72 

 

potřebou jednotné regulace společného evropského trhu. Tato regulace musela a stále 

musí být učiněna při respektování tradičních národních specifik, ale zároveň musí zajistit 

minimální jednotné evropské standardy. V souvislosti s tímto nesnadným úkolem se 

evropské právní úpravě veterinární péče v některých případech vytýká přílišná složitost a 

komplikovanost, stejně jako nadměrná legislativní aktivita evropských zákonodárců, tedy 

vydávání velkého množství právních aktů legislativními orgány Evropské unie. Já osobně si 

však myslím, jak jsem již také výše v této práci naznačil, že jednotná regulace dvaceti 

sedmi systémů právní úpravy poskytování a regulace veterinární péče, které vycházejí 

z většinou rozdílných veterinárně-právně-historických východisek, si žádá podrobnou 

právní úpravu jednotlivých standardů a jednotných postupů v oblasti veterinární péče, a 

to někdy i za cenu až přílišné detailnosti a rigidity norem. Myslím, že bezpečná ochrana 

před šířením nákaz po celém evropském kontinentu svým významem předčí zájem 

společnosti na jednodušších a stručnějších normách. Za velký problém evropské legislativy 

je veterinárními odborníky považováno nadměrné množství výjimek z právních předpisů 

Evropské unie, které jsou vyjednávány pro jednotlivé členské státy. Taková právní úprava 

se stává roztříštěnou, nepřehlednou a neplní svůj hlavní úkol, tedy harmonizaci právních 

norem a zajištění rovné konkurence na jednotném trhu. S tímto názorem se i já plně 

ztotožňuji.  

 

V případě právní úpravy systému a organizace dozorových činností státní správy 

v České republice považuji platný systém za fungující a kvalitní. Situace, kdy má Státní 

veterinární správa svou působnost rozdělenu na dvě úrovně, tedy na Ústřední státní 

veterinární správu a na jednotlivé krajské veterinární správy, respektuje potřebu 

dostupnosti těchto orgánů veřejnosti a zároveň umožňuje centrální řešení některých 

otázek, které se týkají celého území České republiky. Právní úpravu úředních 

veterinárních lékařů a úředních veterinárních asistentů považuji za dostačující a plně 

v souladu s historickou tradicí této právní úpravy. Množství jejich pravomocí i povinností, 

stejně jako úprava jejich procesního postupu je ve Veterinárním zákoně popsána jasně a 

výstižně, bez zjevných nedostatků. Systém inspekčních činností bych navrhl ponechat ve 

stávajícím stavu a aplikaci systému tak, jak je zaveden ve Velké Británii, bych zavést 

nedoporučoval. Hlavním důvodem pro tuto změnu měla být finanční úspora veřejných 

prostředků, míra těchto ušetřených prostředků je však diskutabilní a nejistá. Z tohoto 
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důvodu by bylo možné maximálně uvažovat pouze o částečném využití praktikujících 

soukromých veterinárních lékařů, kteří by vykonávali inspekční činnost, tedy především 

odběr vzorků, pouze jako svou okrajovou činnost. 

Právní úpravy Komory veterinárních lékařů České republiky je odpovídající 

tradičnímu pojetí právní úpravy organizací, které se v České republice obvykle zřizují jako  

samosprávné stavovské organizace pro svobodná povolání. Právní úprava je v mnoha 

ohledech obdobná jako u ostatních stavovských komor. V mnohém se neliší ani od právní 

úpravy České advokátní komory, včetně úpravy orgánů, disciplinárních a jiných 

pravomocí. Povinnou účast praktikujících veterinárních lékařů ve stavovské komoře 

považuji za správnou a vhodnou z důvodů nezbytnosti samosprávné regulace stavovských 

otázek. De lege ferenda je možné uvažovat o přísnější kontrole veterinárních lékařů ze 

strany Komory v případě, kdy vykonávají svou činnost v rozporu se stavovskými předpisy 

nebo kdy nejsou členy Komory, a přesto vykonávají veterinárně odbornou činnost.  

 Protože jsou samosprávné organizace oprávněny vydávat vnitřní předpisy, je do 

značné míry oblast právní úpravy těchto organizací ponechána právě na těchto 

organizacích. Vnitřní předpisy považuji za podprůměrné, co se týče kvality a modernosti, a 

to především při srovnání s britskými Pravidly profesionálního chování veterinárního 

lékaře. V souvislosti s uvažovaným záměrem Komory přijmout vnitřní předpis, který by 

omezoval možnost výkonu veterinární péče na složení dalších zkoušek, si dovolím 

poznamenat, že takový předpis by byl nejspíše v rozporu s evropským právem, konkrétně 

se směrnicí 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, případně s ústavním principem 

rovnosti.   

 

Právní úprava soukromých subjektů poskytujících veterinární péči v České 

republice, která vychází z Veterinárního zákona je komplexně kvalitně zpracovanou a 

poměrně dobře pochopitelnou. V této právní úpravě má velký význam provedená 

harmonizace s evropskými normami, a to především v oblasti zajištění volného pohybu 

služeb v Evropské unii. Dnešní právní systém je dnes standardně nastaven stejně, jako 

v ostatních zemích Evropy tak, že hlavní část veterinárně odborné činnosti vykonávají 

soukromí veterinární lékaři a některé jednodušší úkony jsou vykonávány soukromými 

veterinárními techniky. Tato úprava je logická a je díky ní zajištěna potřebná erudice pro 

výkon profese veterinárního lékaře, kterou je nutné získat vysokoškolským studiem.  Jak 
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jsem již uvedl, i přes jisté nedostatky, považuji právní úpravu týkající se subjektů, kteří 

poskytují veterinární péči v České republice za kvalitní a plně odpovídající evropským 

standardům.  

V souvislosti se soukromými veterinárními lékaři jsem ve své práci řešil otázku 

odpovědnosti za škodu těchto subjektů. Zde je na místě shrnout, že tato občanskoprávní 

odpovědnost vychází v případě ambulantního ošetření zvířete z principu subjektivního 

zavinění. V případě větších veterinárních klinik, které zajišťují i hospitalizaci, či rehabilitaci 

některých zvířat, přichází v úvahu též objektivní odpovědnost za škodu.    

 

Další dílčí otázkou, kterou jsem se ve své diplomové práci zabýval a kterou 

považuji za velmi zajímavou, je otázka postgraduálního vzdělávání soukromých 

veterinárních lékařů. Zajímavou je především z toho důvodu, že s velkou 

pravděpodobností se bude muset v brzké budoucnosti řešit prostřednictvím přijetí nové 

právní úpravy, protože aktuální právní úprava je již nedostatečná. Na základě poznatků, 

které jsem získal při systematické a historické analýze českých právních norem a při 

komparativním studiu britského systému, si dovolím načrtnout kontury systému, který by 

bylo možné aplikovat do českého prostředí.   

Základem takto zamýšleného systému by se stal systém založený na britském 

modelu. Z důvodů souladu s evropskou právní úpravou by tento systém byl nastaven jako 

vnitřní systém vzdělávání členů Komory a nikoli jako systém omezující přístup k výkonu 

veterinárně odborné činnosti.  Pro absolventy, kteří jsou dnes již ze zákona oprávněni 

vykonávat po získání osvědčení u Komory veterinárně odbornou činnost, by bylo možné 

zavést systém certifikace, který by jim v budoucnu mohl pomoci při zakládání samostatné 

ordinace, či při získávání zaměstnání. Základní klinickou praxi, včetně ostatního 

teoretického postgraduálního vzdělání, bych primárně koncipoval jako jednoletou (avšak 

omezenou počtem absolvovaných úkonů a vzdělávacích akcí, nikoli striktně ohraničenou 

jedním rokem). Vhodné je zapracovat povinný počet absolvovaných seminářů a nutné 

náležitosti pro získání certifikátu. Školení veterinární lékaři by si vedli záznamy 

(pravděpodobně v elektronické podobě) o vykonaných lékařských úkonech a 

absolvovaných školeních. Následná kontrola a také organizace postgraduálního vzdělávání 

by byla právem a povinností Komory, a to na základě stávající a v tomto ohledu dostačující 

právní úpravy Zákona o KVL ČR. Závěrečná zkouška by byla skládána před odbornou 
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komisí. Zároveň bych navrhl zachování specializovaného vzdělávání v jednotlivých 

oborech.  

Jako vhodné považuji zřízení systému pravidelného školení s povinným 

přezkušováním praktikujících veterinárních lékařů a to v cyklech cca 3-8 let. V těchto 

cyklech by zároveň musel veterinární lékař absolvovat určitý počet odborných seminářů, 

či školení. Přezkušování by probíhalo, stejně jako zkoušky pro získání certifikátu před 

komisí složenou z členů KVL ČR, akademických pracovníků (např. VFU Brno) a 

představitelů Státní veterinární správy. V případě nesložení zkoušky by byl veterinárnímu 

lékaři certifikát odebrán a nemohl by se již dále prezentovat jako jeho držitel. Pro 

opětovné získání by musel znovu složit zkoušku. 

Jsem si vědom toho, že postgraduální vzdělávání založené na dobrovolné 

certifikaci, která by sice byla zastřešena Komorou, by mohlo být neefektivní, avšak 

v případě dobré komunikace Komory s veřejností a zajištění informovanosti veřejnosti by 

mohla síla trhu motivovat veterinární lékaře k získání certifikátu. Sám zákazník, či 

chovatel, by tak měl na rozmyšlenou, zda využije služeb certifikovaného veterinárního 

lékaře, kde je zaručena odborná erudice na vyšší úrovni, či necertifikovaného, kde je 

pouze zaručena standardní kvalita veterinární péče.    

Právní úpravu veterinární péče v České republice považuji za detailně zpracovanou 

oblast právního řádu České republiky, která respektuje jednak historický vývoj, ale také 

moderní evropské pojetí veterinární péče.  
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Textové přílohy 

Příloha č. I 

Vybrané vyhlášky upravující problematiku veterinární péči v České republice: 

č.  342/2012 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat 

a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 

č. 26/2012 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s 

vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s 

prováděním pohraniční veterinární kontroly 

č. 309/2011 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní 

spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa 

č. 94/2010 Sb. Vyhláška o některých veterinárních a hygienických požadavcích na 

přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů 

č. 128/2009 Sb. Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro 

některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty 

č. 290/2008 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z 

akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz 

vodních živočichů 

č. 227/2008 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné 

kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých 

příslušným orgánům v souvislosti 

č. 289/2007 Sb. Vyhláška o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné 

produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství 

č.  36/2007 Sb. Vyhláška o opatřeních pro tlumení aviární infuenzy a o změně vyhlášky č. 

299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na 

člověka 

č.  610/2004 Sb. Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při 

jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, 

o přemísťování a 

č. 389/2004 Sb. Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu 

předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz 

a nemocí přenosných ze zví 

č.  356/2004 Sb. Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně 

vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze 

zvířat na člověka 
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č.  202/2004 Sb. Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat 

č. 382/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o 

veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 

č. 380/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, 

vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 

č. 379/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými 

produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich 

dovozu ze třetích zemí 

č. 377/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích 

zemí 

č. 376/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích 

zemí 

č. 373/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými 

produkty 

č. 372/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty 

č. 329/2003 Sb. Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy 

č. 299/2003 Sb. Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka 

č. 298/2003 Sb. Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních 

laboratořích 

č. 291/2003 Sb. Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty 

jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a 

látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v 

jejich produktech 

č. 290/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických 

prostředcích 
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Příloha č. II 

Vybraná nařízení Evropské unie upravující problematiku veterinární péče:  

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup 

Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v 

potravinách živočišného původu 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 999/2001, kterým se stanovují 

pravidla pro prevenci, kontrolu a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií  

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002, ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 998/2003/ES, ze dne 26. května 2003, o 

veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice 

Rady 92/65/EHS 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2160/2003, ze dne 17. listopadu 

2003, o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004, ze dne 29. dubna 2004, o 

hygieně potravin 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004, ze dne 29. dubna 2004, 

kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu 

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 

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 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2075/2005, ze dne 5. prosince 2005, kterým se stanoví zvláštní 

předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase 

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 616/2009, ze dne 13. července 2009,  kterým se provádí 

směrnice Rady 2005/94/ES, pokud jde o schválení úseků chovu drůbeže a jiného ptactva 

chovaného v zajetí s ohledem na influenzu ptáků a doplňující preventivní opatření pro biologickou 

bezpečnost v takových úsecích 

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009,  ze dne 21. října 2009, o 

hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které 

nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších 

produktech živočišného původu) 
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Příloha č. III 

Vybrané směrnice Evropské unie upravující problematiku veterinární péče:  

SMĚRNICE RADY (64/432/EHS), ze dne 26. června 1964o veterinárních otázkách obchodu 

se skotem a prasaty uvnitř Společenství 

SMĚRNICE RADY (90/429/EHS), ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární 

požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz 

SMĚRNICE RADY (90/425/EHS), ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických 

kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření 

vnitřního trhu 

SMĚRNICE RADY (90/426/EHS), ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro 

přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí 

SMĚRNICE RADY (91/68/EHS), ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách 

obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství 

SMĚRNICE RADY (92/65/EHS), ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro 

obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, 

pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I 

směrnice 90/425/EHS 

SMĚRNICE RADY (96/23/ES), ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých 

látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 

86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS 

SMĚRNICE RADY (2000/75/ES), ze dne 20. listopadu 2000,kterou se stanoví zvláštní 

ustanovení týkající se tlumení a eradikace katarální horečky ovcí 

SMĚRNICE RADY (2009/158/ES), ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách 

pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí 
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Legal regulation of veterinary care 

Summary 

The aim of my thesis is to describe in detail the issue of legal regulation of 

veterinary care.  The thesis is composed of seven chapters analyzing the issue of legal 

regulation of veterinary care by a general interpretation of the veterinary health care 

system, by the interpretation of system of legal regulation and finally by the 

interpretation of the veterinary entities. 

The first three chapters create an introduction. This part contains historical 

development of veterinary legislation in the Czech Republic and the definition of general 

terms of the topic that are used in this work. 

 The fourth part deals with the scheme of the veterinary care legislation. It 

concentrates on the legal rules, including European and international standards of 

veterinary law. Subsequently, the interpretation focuses on the various legal rules, 

including the Veterinary Act and certain general used laws relating to this topic. 

 The fifth section focuses on veterinary health care entities in the Czech Republic. 

The entities of veterinary care includes the State Veterinary Administration of the Czech 

Republic, the Chamber of Veterinary Surgeons of the Czech Republic, official and private 

veterinarians, private veterinary technicians and official veterinary assistants. Special 

emphasis is placed on current issues of concern related to this topic, especially on the 

issue of liability of entities and the now basically non-existent post-graduate veterinary 

training. 

The sixth chapter describes a sophisticated system of regulating health care which 

is found in the United Kingdom.   The Czech system is compared to this legal system in 

this chapter as well as throughout this whole work. 

The last chapter is an author´s final word about the analyzed issue and sub-issues 

of the thesis and also contains suggestions for possible changes in the applicable 

legislation. 

In my opinion the system of legal regulation of veterinary care is well functioning 

and it fulfils its tasks. Despite the abovementioned fact I have proposed in my work some 

possible improvements of the system. 
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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku právní úpravy veterinární 

péče. Skládá se ze sedmi hlavních kapitol, které rozebírají problematiku právní úpravy 

veterinární péče pomocí obecného výkladu o veterinární péči, o systému právních norem 

veterinární péče a prostřednictvím výkladu o právní úpravě subjektů veterinární péče. 

Zvláštní důraz je v práci kladen na aktuální problematické otázky související s tímto 

tématem.  

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of this thesis is to describe the issue of legal regulation of veterinary care. 

The thesis is composed of seven main chapters analysing the issue of legal regulation of 

veterinary care by a general interpretation of the veterinary health care system, by the 

interpretation of system of legal regulation and finally by the interpretation of the 

veterinary entities. Special emphasis is placed on current issues of concern related to the 

topic of the thesis. 
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