
Jaké hlavní změny přináší novela
veterinárního zákona?

V Praze dne 9. 1. 2020 Tisková zpráva - Ve středu 15. 1. 2019 nabývá účinnosti rozsáhlá novela
zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). Změny se dotknou například chovatelů psů, ale
také  provozovatelů  potravinářských  podniků  či  provozovatelů  jatek.  Následující  text  shrnuje
nejzásadnějších  a  nejdiskutovanějších  změny,  které  novela,  jejíž  finální  znění  poměrně výrazně
ovlivnily některé poslanecké návrhy, přináší.

Již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky
stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Od poloviny ledna
se nově tato povinnost rozšíří a bude se týkat již i chovatelů, kteří chovají tři a více fen. Pokud dojde
k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, bude chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V
případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost
bude mít za celou domácnost pouze jeden její člen. Podrobné informace k této problematice včetně
upraveného nahlašovacího formuláře se v následujících dnech objeví na internetových stránkách
SVS.

Na základě poslaneckého návrhu dochází také k úpravě věku, ke kterému musí být štěňata v chovech
označena mikročipem. Psi budou muset být označeni nejpozději do tří měsíců věku. Pokud z chovu
přechází k novému majiteli před dovršením tří měsíců, musí být v okamžik přechodu již označená.
Novela také navyšuje maximální sankci, kterou lze za nesplnění této povinnosti uložit z 20 000 na 50
000 Kč.

Novela rovněž zpřísňuje podmínky pro fungování útulků pro toulavá a opuštěná zvířata. Ty budou
muset do budoucna pro získání registrace od SVS splnit požadavky dané vyhláškou, kterou připraví
ministerstvo  zemědělství.  Pokud  SVS  při  kontrole  útulku  zjistí  následně  opětovné  či  závažné
porušení pravidel, bude moci útulku zrušit registraci. Zpřísňují se také pravidla pro přemísťování
šelem a primátů v rámci České republiky. Pro jejich přemístění si bude muset chovatel dopředu
vyžádat u SVS veterinární osvědčení. Tím získá veterinární dozor lepší přehled o pohybu těchto
zvířat v ČR. V případě přemísťování primátů bude veterinární osvědčení potřeba již od 15. ledna, v
případě šelem poté,  co bude schválena novela  zákona na ochranu zvířat  proti  týrání,  která je
aktuálně ve schvalovacím procesu.

Podle zkušeností  se zdoláváním afrického moru prasat ve Zlínském kraji  byly provedeny právní
úpravy tak, aby mohla SVS v budoucnu snadněji  nařizovat například zajištění odběru vzorků či
vybudování zábran k zamezení volnému pohybu zvěře, omezit či zakázat zemědělcům sklízet, nebo
jim  nařídit  změnu  agrotechnických  postupů,  pokud  to  bude  nezbytné  pro  likvidaci  nákazy.  V
souvislosti s tím novela upravuje také pravidla pro poskytování náhrad vzniklých aplikací těchto
opatření zemědělcům, myslivcům i krajským úřadům, které se na plnění mimořádných veterinárních
opatření budou podílet.

Nově bude také umožněno vyrábět potraviny z hmyzu coby jedné z tzv. „nových potravin“. Jak
chovatelé hmyzu určeného k výrobě potravin pro konzumaci lidmi, tak sloužícího jako krmivo pro
zvířata, budou pod veterinárním dozorem a budou muset splňovat některé zákonné požadavky.

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38768
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38768


Několik změn se dotkne porážek zvířat. Limit pro tzv. domácí porážky (3 kusy ročně) se nově bude
vztahovat na skot již od 12 měsíců věku, až dosud to bylo 24 měsíců. Horní věkový limit pro domácí
porážky zůstává stejný – 72 měsíců.

Zpřísňují se pravidla pro porážku nemocných, vyčerpaných nebo zraněných zvířat na jatkách. Ty
bude možné nově vykonat pouze za přítomnosti úředního veterinárního lékaře. Porážky na malých
jatkách, na nichž nefunguje stálý veterinární dozor, budou muset jejich provozovatelé ohlásit SVS
minimálně tři dny dopředu, až dosud to bylo 24 hodin. Novela zavádí tzv. institut úřední veterinární
závěry. Veterinární inspektoři budou díky němu moci ve stanovených situacích živočišné produkty na
přiměřenou dobu označit  plombou,  pečetí  či  jiným zajišťovacím prostředkem tak,  aby bez jeho
porušení nebylo možné se zajištěnými produkty manipulovat.

Zákon také stanovuje,  že od 1. ledna 2022 vznikne centrální evidence označených psů a jejich
chovatelů. Ti budou údaje hlásit do registru, který bude spravovat SVS. V současné době probíhají
jednání o podrobnostech vytvoření databáze.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS
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