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Vedení Státní veterinární správy (dále „SVS“) se trvale zaměřuje na zvyšování spokojenosti 
všech zainteresovaných stran, všech příjemců služeb SVS i zaměstnanců SVS a zavazuje se ke 
tvorbě vhodných podmínek a k poskytování odpovídajících personálních a materiálních zdrojů 
pro neustálé zvyšování kvality řízení, a tím i efektivnosti výkonu státní správy v oblasti veterinární 
péče na území České republiky, jakož i některých odborných veterinárních činností, jako garance 
neustálého zlepšování činností a procesů ve věcech veterinární péče. 

Nedílnou součástí systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015 Systémy 
managementu kvality – Požadavky (dále „ČSN EN ISO 9001“) je Politika kvality SVS, kterou 
vyhlašuje ústřední ředitel SVS a obsahuje tyto záměry a hlavní cíle 

 budovat, udržovat a neustále zvyšovat efektivnost systému managementu kvality SVS za 

využití integrace požadavků normy ČSN EN ISO 9001, s cílem zvyšovat úroveň všech 

činností v působnosti SVS, 

 vykonávat veškeré činnosti SVS v souladu s příslušnou národní i evropskou legislativou, 

odborně, účelně a nezávisle, na základě řízení a prevence rizik, 

 podílet se aktivně na tvorbě legislativních předpisů s veterinární a příbuznou problematikou 

na národní i evropské úrovni, 

 zaměstnávat kvalifikované zaměstnance, vytvářením vhodných podmínek aktivně přispívat 

ke zvyšování jejich kvalifikace a odborného růstu, 

 přispívat k naplňování Politiky kvality SVS vědomou osobní angažovaností každého 

zaměstnance,  

 zajišťovat potřebné zdroje a vytvářet vhodně podmínky, aby se všichni zaměstnanci 

aktivně zapojovali do plnění stanovených cílů kvality SVS, 

 vytvářet kvalitní pracovní prostředí, využívat řádně stávající vybavení a technické 

programové prostředky a tyto udržovat trvale na vysoké úrovni odpovídající vývoji a novým 

poznatkům v oblasti informatiky, 

 zajišťovat bezpečnost používání informačních systémů SVS, aby nedošlo ke ztrátě, 

zneužití či poškození údajů, dat či technických programových prostředků SVS, 

 zajišťovat efektivní, otevřenou a transparentní vnější komunikaci SVS, poskytovat 

odpovídající přístup k informacím odborné i laické veřejnosti a využívat její podněty jako 

zpětnou vazbu,  

 kvalitně spolupracovat s ostatními dozorovými orgány a dalšími subjekty v zájmu ochrany 

veřejného zdraví lidí a ochrany zdraví a pohody zvířat, 

 udržovat účinný a funkční systém vnitřní komunikace mezi vedením a zaměstnanci SVS. 

Politika kvality SVS je závazná pro všechny zaměstnance SVS a je podporována na všech 
úrovních řízení. Povinností zaměstnanců SVS je pracovat v souladu s Politikou kvality SVS a 
vzájemně koordinovat činnosti plněním stanovených cílů kvality v těchto oblastech výkonu 
veterinární péče 

 péče o zdraví zvířat a jeho ochrana, zejména předcházení vzniku a šíření onemocnění 

přenosných přímo nebo nepřímo mezi zvířaty vnímavých druhů a jiných onemocnění zvířat 

a jejich zdolávání, ochrana zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, 

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

poškozením nebo ohrožením živočišnými produkty, 

 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, 
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 ochrana životního prostředí před nepříznivými vlivy souvisejícími s chovem zvířat, výrobou 

a zpracováváním živočišných produktů, jakož i ochrana zvířat a jejich produkce před riziky 

ze znečištěného životního prostředí, 

 veterinární asanace, 

 dozor nad dodržováním povinností a požadavků stanovených k zajištění těchto úkolů 

příslušnými předpisy národní i evropské legislativy (státní veterinární dozor). 

Touto Politikou kvality SVS se nahrazuje Politika kvality SVS ve znění ze dne 18. 11. 2014,  
č. j. SVS/2014/090338-G. 

 

 

 
MVDr. Zbyněk Semerád 

ústřední ředitel 
podepsáno elektronicky 
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