Státní veterinární správa
(1) Krajské veterinární správy a na území hlavního města Prahy Městská veterinární správa na úseku
ochrany zvířat
a) vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým a
právnickým osobám,
b) plní úkoly vyplývající pro ně z přímo použitelných předpisů Evropské unie5), upravujících ochranu
zvířat během přepravy a souvisejících činností a z přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13) zejména vykonávají dozor nad plněním povinností
fyzických a právnických osob vyplývajících z těchto předpisů,
c) povolují výjimku podle § 5i odst. 3,
d) vydávají, mění nebo odnímají rozhodnutí o povolení chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, a
to jedinců i skupin podle § 13 odst. 5,
e) přijímají oznámení podle § 13a odst. 1 a podávají návrh příslušnému živnostenskému úřadu podle
§ 13a odst. 2,
f) vypracovávají odborná vyjádření a vydávají osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku
nebo plavidla pro přepravu hospodářských zvířat5b), pozastavují a odnímají tato osvědčení,
g) vydávají, pozastavují a odnímají povolení dopravce a povolení dopravce pro dlouhotrvající
cesty5c),
h) oznamují ministerstvu porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ochranu
zvířat během přepravy a souvisejících činností1a) řidičem nebo průvodcem, který je držitelem
osvědčení,
i) provádí kontroly a jiná opatření související s knihou jízd5d),
j) rozhodují o udělení, pozastavení nebo odnětí schválení vydaného kontrolnímu stanovišti5e),
k) stanovují veterinární podmínky pro provádění pokusů na zvířatech a pro provádění porážky podle
§ 5f,
l) na základě kontrolního zjištění mohou vydávat v případě porušení právních předpisů na úseku
ochrany zvířat proti týrání rozhodnutí o závazném pokynu k odstranění zjištěných nedostatků; v
tomto rozhodnutí stanoví, jaká právní povinnost byla porušena, jakým způsobem a v jaké lhůtě mají
být zjištěné nedostatky odstraněny, a kontrolují odstranění těchto nedostatků,

m) podávají podněty obecním úřadům obcí s rozšířenou působností k projednávání přestupků a
správních deliktů vyplývajících z porušení povinností uložených chovatelům a ostatním fyzickým nebo
právnickým osobám na úseku ochrany zvířat,
n) provádějí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství5f) v souladu s přímo použitelným
předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný
administrativní a kontrolní systém5g),
o) vydávají a odnímají povolení chovu kuřat chovaných na maso se zvýšenou hustotou osazení podle
§ 12d odst. 4,
p) na jatkách přijímají s dodávkou kuřat chovaných na maso údaje podle § 12d odst. 5 písm. b),
posuzují plnění pravidel ochrany kuřat při chovu způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem,
q) plní úkoly spojené s depopulací stanovené v čl. 18 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září
2009 o ochraně zvířat při usmrcování,
r) plní úkoly stanovené v čl. 22 odst. 1 písm. a), b) a e) nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září
2009 o ochraně zvířat při usmrcování,
s) vykonávají pravidelný dozor nad plněním povinností stanovených chovatelům pokusných zvířat,
dodavatelům pokusných zvířat a uživatelům pokusných zvířat, při výkonu dozoru přizpůsobují četnost
kontrol výsledkům analýzy rizik u každého zařízení s přihlédnutím k počtu a druhu umístěných
pokusných zvířat, dosavadnímu dodržování právních předpisů chovatelem pokusných zvířat,
dodavatelem pokusných zvířat a uživatelem pokusných zvířat, počtu a typům projektů pokusů
prováděných daným uživatelem pokusných zvířat a veškerým informacím, které by mohly ukazovat
na nedodržení tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení; kontroly se provádějí
každoročně alespoň u třetiny uživatelů pokusných zvířat v souladu s analýzou rizik podle tohoto
písmene, v případě subhumánních primátů jsou chovatelé pokusných zvířat, dodavatelé pokusných
zvířat a uživatelé pokusných zvířat kontrolováni alespoň jednou ročně; přiměřený počet kontrol se
provádí bez předchozího upozornění; záznamy o všech inspekcích se uchovávají po dobu nejméně 5
let.
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy na úseku ochrany zvířat
a) zpracovává a realizuje program ochrany zvířat,
b) vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a obecně závaznými
právními předpisy vydanými na jeho základě v případech, kdy si to vyhradí,
c) plní úkoly vyplývající pro ni z přímo použitelných předpisů Evropské unie5b) upravujících ochranu
zvířat během přepravy a souvisejících činností a z přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího ochranu zvířat při usmrcování13), zejména vykonává dozor nad plněním povinností
fyzických a právnických osob vyplývající z těchto předpisů, kdy si to vyhradí,

d) spolupracuje na úseku dozoru nad ochranou zvířat s orgány ochrany zvířat Rady Evropy, Evropské
unie a třetích zemí a na vyžádání jim poskytuje příslušné informace,
e) vede záznamy o povoleních dopravců a o povoleních dopravců pro dlouhotrvající cesty, o
osvědčeních o schválení silničních dopravních prostředků a o schválení plavidel pro přepravu
hospodářských zvířat5h),
f) může zakázat přepravu zvířat určitým dopravcem nebo určitým dopravním prostředkem v souladu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím ochranu zvířat během přepravy a
souvisejících činností5i),
g) vede a zveřejňuje na webové stránce Státní veterinární správy informace o programu ochrany
zvířat,
h) v oboru ochrany zvířat a péče o jejich pohodu organizuje odbornou přípravu a celoživotní
vzdělávání úředních veterinárních lékařů podle § 26, případně dalších odborně způsobilých
pracovníků pro výkon činností podle zvláštních právních předpisů,2)
i) plní úkoly podle čl. 13 odst. 3 až 5 nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně
zvířat při usmrcování,
j) zpracuje a odevzdá ministerstvu nejpozději do 30. září 2018, a poté zpracovává a odevzdává každý
rok vždy do 30. září, zprávu s uvedením informací o uplatňování odstavce 1 písm. s).
(3) Úkoly orgánů ochrany zvířat provádějících dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních
předpisů vydaných k jeho provedení podle odstavce 1 písm. a) plní v oboru působnosti při chovu a
využití zvířat pro účely Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra příslušné orgány těchto ministerstev
a poskytují o nich informace Státní veterinární správě a ministerstvu.

