
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



existuje v r zné podob  na našem 
es 100 let. V sou asné dob  je ve výlu né kompetenci 

orgán  veterinární správy (Státní veterinární správy, krajských 
veterinárních správ, M stské veterinární správy v Praze a Ústavu pro 
státní kontrolu veterinárních biopreparát  a lé iv) a je nejd le-

jším a nejú inn jším nástrojem k prosazování cíl  a zásad 
veterinární pé e. V rámci tohoto dozoru se stále více uplat ují 
principy prevence a odborné pomoci. 

 (dále jen SVS) je organizací 
z ízenou na základ  zákona . 166/1999 Sb., o veterinární pé i 
a o zm n  souvisejících zákon  (veterinární zákon), ve zn ní 
pozd jších p edpis , jako 

 a orgán veterinární správy s celorepublikovou 
p sobností. Je  a ú etní jednotkou, která 
byla z ízena z izovací listinou ministerstva ze dne 20. dubna 2001, 
j. 5166/2001-3030 v etn  pozd jších zm n, a hospoda í samo-

statn  s prost edky státního rozpo tu zp sobem stanoveným 
zákonem . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (rozpo tová pravidla), ve zn ní 
pozd jších p edpis , s majetkem, který jí byl sv en v souvislosti 
s pln ním jejích úkol , zp sobem stanoveným zákonem . 219/2000 
Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis . 

 SVS je Slezská 7, Praha 2; její  
je 00018562. 

SVS je tvo ena SVS (dále jen 
ÚVS),  SVS (dále KVS), 
které vykonávají svou p sobnost ve v cech veterinární pé e 
na území, které je shodné s územím kraj  podle ústavního zákona 
. 347/1997 Sb., o vytvo ení vyšších územních samosprávných celk , 

a  SVS, která vykonává 
p sobnost krajské veterinární správy na území hlavního m sta Prahy 

(dále jen KVS). Svou p sobnost vykonává SVS prost ednictvím ÚVS 
a KVS. Jako orgán prvního stupn  rozhoduje ve správním ízení KVS 
podle své územní p sobnosti, o odvolání proti rozhodnutí KVS 
rozhoduje ÚVS, s výjimkou § 48 odst. 1 písm. f), g), l) a p), ve kterých 
rozhoduje jako orgán prvního stupn  ÚVS. 

V ele SVS je , jmenovaný ministrem zem -
d lství. 

V oblasti veterinárních lé iv p sobí na území eské republiky 
ješt  další orgán veterinární správy – 

 se sídlem v Brn . Ústav provádí 
zejména správní 
veterinárních lé iv, sledování reziduí veterinárních p ípravk  

at. 

Mimo tuto soustavu orgán  veterinární správy jsou pro 
oblast veterinární laboratorní diagnostické innosti z ízeny 

innost ídí 
a koordinuje ÚVS. 



 

 

   

 



 

a) pé i o zdraví zví at a jeho ochranu, zejména p edcházení 
vzniku a ší ení onemocn ní p enosných p ímo nebo nep ímo 
mezi zví aty vnímavých druh  a jiných onemocn ní zví at 
a jejich zdolávání, ochranu zdraví lidí p ed nemocemi p e-
nosnými ze zví at na lov ka; 

b) pé išných produkt  a krmiv 
a ochranu zdraví lidí p

išnými produkty; 
c) ochranu území eské republiky p ed zavle ením nákaz zví at 

a nemocí p enosných ze zví at na lov ka a p ed dovozem 
zdravotn išných produkt  a krmiv ze zahra-
ni í; 

d) edí p ed nep íznivými vlivy sou-
visejícími s chovem zví at, výrobou a zpracováváním 

išných produkt at a jejich produkce 
p ed riziky ze zne išt edí; 

e) veterinární asanaci; 
f)  stanovených 

právními p edpisy a p edpisy Evropské unie k zajišt ní výše 
uvedených úkol  ( ). P i výkonu 
dozoru se zjiš ují nedostatky, jejich p í iny a osoby za n  
odpov dné a projednávají se a podle pot eby se ukládají 
závazné pokyny, jakým zp sobem a v jaké lh t  mají být 
zjišt né nedostatky odstran ny, a kontroluje se jejich pln ní.  

 je stanovena veterinárním zákonem 
a n kterými dalšími zákony, zejména zákony . 154/2000 Sb., 
o šlecht ní, plemenitb  a evidenci hospodá ských zví at a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (plemená ský zákon), . 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o zm n  a dopln ní 
n kterých souvisejících zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , 
. 91/1996 Sb., o krmivech, ve zn ní pozd jších p edpis , 

. 246/1992 Sb., na ochranu zví at proti týrání, ve zn ní pozd jších 
p edpis , . 378/2007 Sb., o lé ivech a o zm nách n kterých 
souvisejících zákon  (zákon o lé ivech), ve zn ní pozd jších p edpis  
a . 634/1992 Sb., o ochran  spot ebitele, ve zn ní pozd jších 
p edpis . P sobnost SVS vychází také z p edpis  
Evropské unie, pokud regulují úkoly a povinnosti veterinární správy 
lenských stát  EU, pop ípad  zp soby jejich pln ní. 

Oblast ochrany zdraví a pohody zví at je spolu s veterinární 
hygienou nosným pilí em SVS. Veterinární správa v této oblasti 
primárn  sleduje a vyhodnocuje nákazovou situaci v eské republice 
i v zahrani í a podle aktuálního stavu p ijímá opat ení k ochran  
zdraví zví at p ed nákazami a jinými onemocn ními zví at, v etn  
nemocí p enosných ze zví at na lov ka. Zabezpe uje odbornou 
innost na úseku pé e o pohodu zví at a provádí dozor nad 

ochranou zví at proti týrání. Dále sleduje a preventivn  p ipravuje, 
a v p ípad  nutnosti realizuje, celostátní mimo ádná veterinární 
opat ení (dále jen MVO) p eské republiky 
nákazami zví at, veterinární opat ení p
Aktivn  se podílí na práci v orgánech EU, Mezinárodního ú adu pro 
nákazy zví at (OIE) a FAO EUFMD – Evropská komise pro slintavku 
a kulhavku. Mezi další innosti pat í: 

p ní metodiky kontroly zdraví zví at 
a na ízené vakcinace; 
monitorování vývoje nákazové situace v eské republice 
i v zahrani í; 
pr b ní metodiky konkrétními KVS 
v daném roce; 
hodnocení pln ní plánu na ízených akcí v daném roce 
a p íprava plánu na p íští rok; 



intraunijní obchod a TRACES, pohoda zví at; 
dozorová innost nad identifikací a registrací zví at. 

 

1.  prosté – brucelózy skotu, tuberkulózy 
skotu, enzootické leukózy skotu, brucelózy ovcí a koz, 
Aujeszkyho choroby prasat, vztekliny; 

2. klást d raz na ozdravování od nebezpe
prevalence p vodc  nebezpe ných nákaz Národního 
ozdravovacího programu (NOP) od infek ní rinotracheitidy 
skotu (IBR), Národní program pro tlumení salmonel 
v chovech dr
monitoring katarální hore ky ovcí, monitoring aviární 
influenzy; 

3. zabezpe it ochranu území p ed zavle ením nákaz – slintavky 
a kulhavky, vztekliny, katarální hore ky ovcí, aviární 
influenzy, klasického moru prasat atd. – aktuáln  se vyskytu-
jících v zemích Spole enství nebo ve t etích zemích; 

4. podílet se na p íprav  a realizaci pohotovostních plán  
v p ípad  podez ení nebo výskytu nebezpe ných nákaz; 

5. zajiš ovat vzd lávání ú edních veterinárních léka , sou-
kromých veterinárních léka  a chovatelské ve ejnosti. 

Pro oblast kontroly biologické bezpe nosti, kontroly 
iv, lé ivých 

p ípravk  a kontroly pohody hospodá ských zví at v chovu se 
hodnotí:  

po et a druhy chovaných zví at v hospodá ství; 
datum poslední kontroly; 

nedostatky zjišt né p i kontrolách ze strany SVS a eské 
plemená ské inspekce ( PI); 
po et zví at p emíst ných do asana ního podniku a na jatka 
v p edchozím roce; 
aktuální nákazová situace v eské republice, lenských 
státech EU a t etích zemích. 

iv: 

ivého 
p ípravku; 
p ekro ení max. limit  reziduí a ochranných lh t; 
zp sob získávání lé iv; 
po et vydaných MVO v p edešlém roce. 

evidence a sledování ohnisek nákaz; 
analýza rizika a tvorba map; 
tvorba a aktualizace pohotovostních plán ; 
kontrola pohotovostních st edisek pro mimo ádné situace; 
monitoring zm n v evropské legislativ  týkající se nákaz; 
spolupráce s Integrovaným záchranným systémem. 



Veterinární hygiena má v eské republice dlouholetou 
tradici. Postupn
v roce 1918 v Brn . Zpo átku zahrnovala pouze prohlídku jate ných 
zví at na jatkách a postupn  se prohlubovala o mikrobiologické 
metody, fyzikáln  chemické metody, hodnocení jakosti a zdravotní 

. Legislativní impuls zam ení 
veterinární hygieny na dozor nad výrobou, zpracováním, skla-
dováním a p vodu dal 
veterinární zákon v roce 1961. Mezi základní innosti pat í: 

veterinární prohlídka jate ných zví at p
jich masa a orgán
monitoring reziduí chemických kontaminant  a mikroorga-
nism
kontrola zdravotní nezávadnosti a kvality výrobk

p ijímání opat ení p  nezá-

kontroly zna
p
kontrola záznam innosti státního veterinárního 
dozoru, evidované v Informa

klasifikace jate n  upravených t l jate ných zví at (SEUROP). 

Pod veterinární kontrolou je potravinový et zec od krmiv 
pro hospodá ská zví ata p es jejich chov, výroba potravin 

nému spot ebiteli  
Je zpracováván a realizován plán pravidelného sledování reziduí 
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a látek kontaminujících potravinový et zec a jsou monitorována bio-
logická agens (mikroorganismy – zejména zárodky rodu 

shigatoxinogenní 

 a dalších). 

1. docílit soustavným dozorem v potraviná ských podnicích 
išné 

ích hygienických standard  
 platné legislativy EU; 

2. provád t d
legislativy tak, aby do ob hu nebyly uvoln ny zdravotn  
závadné potraviny. V opa ném p ípad  zajistit jejich 

hu; 
3. na úrovních KVS vést a aktualizovat seznamy potraviná ských 

podnik  a podnik išných 
produkt , které jsou pod veterinárním dozorem; 

4. kontrolovat specifikace a ozna ení výrobk , povolení výroby 
a aktualizace seznam  vyráb jících zaru ené tradi ní spe-
ciality a potraviny s chrán ným ozna ením; 

5.  na zdra-
išného p vodu a ochranu 

spot ebitele p ed klamáním; 
6. zajistit ochranu zdraví zví at a lidí p ed negativními initeli, 

které se mohou vyskytnout v krmivech, zabránit nebo 
v maximální mí e omezit jejich postup v potravním et zci od 

išným produkt m, které jsou zpracovávány na 
produkty ur  lidí prost ednictvím pravidelných 
kontrol. 



Pro kontroly potraviná ských podnik  se hodnotí: 

typ a objem dané výroby; 
nasávací a zásobovací oblast potraviná ských podnik ; 
rizikovost potravin a cílová skupina spot ebitel ; 
záznamy provozovatele týkající 
práva; 
výsledky a zjišt né závady z p edchozích kontrol; 
výsledky auditu u provozovatel  potraviná ských podnik . 
 

Hlavním posláním je pln ní právních závazk  plynoucích 
ze lenství eské republiky v Evropské unii a vztahy s EU obecn  ve 
veterinární oblasti. Tato oblast zárove  zahrnuje vztahy se t etími 
zem mi. Pln ní úkol  spo ívá zejména v následujících innostech: 

koordinace procesu komitologie a poskytování p íslušných 
materiál ; 
stálý monitoring projednávané, navrhované, p ijímané 
a p ijaté legislativy EU ve veterinární oblasti a posuzování její 
transpozice; 
zpracovávání údaj  pro databázi informa ního systému pro 
aproximaci práva (ISAP); 
navrhování a zasílání stanovisek SVS pro jednání s lenskými 
státy, Evropskou komisí, Radou ministr  a s mezinárodními 
organizacemi; 
koordinace ú asti zástupc  SVS v kurzech a tréninkových 
programech po ádaných EU; 
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dojednávání veterinárních podmínek pro vývoz komodit, 
které spadají pod veterinární dozor, z eské republiky 
do t etích zemí; 
ochrana státního území p ed zavle ením nákaz zví at 
a nemocí p enosných ze zví at na lov ka ze t etích zemí. 
U komodit, pro n
vány na úrovni EU se stanovují na dovozu. 

Dalším z d  je spolupráce a komunikace 
s mezinárodními organizacemi, zejména s Mezinárodním ú adem 
pro nákazy zví at OIE (Office International des Epizooties), 

d lství FAO (Food and Agricultural 
Organisation), Sv tovou zdravotní organizací WHO (World Health 
Organisation) a Sv tovou obchodní organizací WTO (World Trade 
Organisation) v p ípadech a jednáních týkajících se veterinárních 
otázek, zdraví a pohody zví at, hygieny a bezpe nosti potravin, 

išného p vodu. 

 

 



SVS v této oblasti zpracovává návrhy právních p edpis  
týkajících se veterinární pé e a podílí se na jejich projednávání 
a p ípadné úprav  v rámci legislativního procesu. Podn tem pro 
zpracování uvedených právních p edpis  jsou zejména legislativa 

 SVS, odborné ve ejnosti, mini-
sterstev a jiných ú ad . Dále vypracovává p ipomínky k návrh m 
ostatních právních p edpis  a podílí se na jejich projednávání, 
spolupracuje s legislativními a právními útvary resortu a jiných 
správních ú ad  a s orgány Evropské komise p i transpozici p edpis  
EU do vnitrostátních právních p edpis  a p i jejich notifikaci. 

KVS v rámci své zákonné p sobnosti dozírají, zda jsou 

p edpisy a zjiš ují nedostatky, jejich p í iny a osoby za n  od-
pov ívající v ukládání 
sankcí (pokut), bezprost edních zákrok  a jiných zákonných 
opat ení. KVS projednávají a podle pot eby ukládají závaznými 
pokyny, jakým zp sobem a v jaké lh t  mají být zjišt né nedostatky 
odstran ny a kontrolují jejich pln ní. ÚVS jako nad ízený správní 
ú ad KVS provádí odvolací ízení do rozhodnutí KVS vydávaných v 1. 
stupni a zastupuje SVS v soudních ízeních. ÚVS vystupuje za SVS 
jako zadavatel ve ejných zakázek podle zákona . 137/2006 Sb., 
o ve ejných zakázkách, a metodicky ídí KVS p i zajiš ování ve ejných 
zakázek malého rozsahu. 

 

Na základ  analýzy výsledk  audit  a kontrol se provádí 
hodnocení rizik spojených s inností SVS a jejím ízením, sledování 
a ov ování pln ní nápravných opat ení. Podle schválených ro ních 
plán  se dále uskute ují: 
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audity systému ú edních kontrol SVS v souladu s na ízením 
Evropského Parlamentu a Evropské rady (ES) . 882/2004 

. Ú elem je ov
právních p edpis  EU a eské republiky ze strany orgán  
veterinárního dozoru a sledovat efektivnost, vhodnost, 
funk nost a jednotnost nastaveného systému ú edních 
kontrol provád ných KVS. 
audity systému managementu kvality SVS podle normy SN 
EN ISO 9001 . 
Ú elem je ov ovat shodu v uplat ovaném systému mana-

ovat 
shodu mezi dokumentací systému a provád nou inností. 
finan ní audity podle zákona . 320/2001 Sb., 

a provád cí vyhlášky . 416/2001 Sb. k tomuto 
zákonu. Ú elem je ov ovat ú innost vnit ního kontrolního 
systému SVS podle zákona . 320/2001 Sb. z hlediska nastavení 
ídících a kontrolních mechanism  a p im enost ídícího 

a kontrolního systému v souladu s vyhláškou . 416/2004 Sb. 
a vnit ními p edpisy SVS. 

Veterinární informatika je d ástí systému výkonu 
státního veterinárního dozoru. Odborný informa ní systém SVS 
je budován a provozován ve vazb  na další informa ní systémy 
v eské republice, p edevším na systémy Ministerstva zem d lství 

eské republiky. Jedná se nap . o Integrovaný zem d lský registr 
(úst ední evidence hospodá ských zví at), Spole ný zem d lský 
registr (koordinace správy subjekt  pod dozorem jednotlivých 



organiza d lství v etn  napojení 
na Informa ní systém základních registr ), registr p dních blok  

zví at) a mezisklad kontrol pro systém Kontroly podmín nosti (Cross 
Compliance). 

eské republice: 

TRACES (TRAde Certificate and Expert System) – informa ní 
podpora intrakomunitárního obchodu a dovozu veterinár-
ních komodit ze t etích zemí; 
ADNS (Animal Disease Notification System) – intrakomu-

at; 
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) – systém 
rychlého varování p
potravinami a krmivy; 

ní systém propojující 
národní plány monitoringu kontaminace potravních et zc  

K poskytování informací odborné i laické ve
oficiální internetové stránky SVS na adrese www.svscr.cz, které jsou 
dostupné v eské i anglické verzi. 
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