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I.

Základní ustanovení

1) Vojenský veterinární ústav plní úkoly na celém území České republiky na základě
zákonů č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
a č. 110/1997 Sb., o potravinách.
2) Vojenský veterinární ústav je rozpočtovou organizací resortu Ministerstva obrany
hospodařící s rozpočtovými prostředky v souladu se směrnicemi pro finanční hospodaření
v rozpočtovém úseku Ministerstva obrany.
3) Vojenský veterinární ústav je odborným orgánem Agentury vojenského zdravotnictví
(dále jen AVZdr) zřízeným k výkonu státní správy ve věcech veterinární péče a státního
veterinárního dozoru. Koordinuje, řídí a provádí komplexní léčebně preventivní péči
o všechna zvířata v rámci rezortu MO. Řídí, organizuje a provádí hygienický dozor
ve stravovacích zařízeních a u dodavatelů potravin, surovin a krmiv živočišného původu
na teritoriu ČR i v zahraničních operacích. Zabezpečuje odběr a akreditované vyšetření
vzorků potravin, krmiv, vody, stěrů a dalších biologických vzorků ve své akreditované
laboratoři. Provádí veterinární zabezpečení stanic biologické ochrany letišť.
4) Zřizovatelem Vojenského veterinárního ústavu je Ministerstvo obrany České republiky.
1. srpna 1966 byl zřízen rozhodnutím MNO-GŠ/OMS č.j. 005117-18-1966 pod
původním názvem „Ústřední veterinární oddíl“. K 1. 10. 2013 byl nařízením OMDZ
č.j. V17-9/2012-2280 dán do přímé podřízenosti Agentury vojenského zdravotnictví
a přejmenován na Vojenský veterinární ústav (VVetÚ).
5) Ve své činnosti se řídí předpisy EU právním řádem ČR, předpisy Ministerstva obrany,
pokyny nadřízených orgánů zdravotnické a veterinární služby AČR a pokyny příslušných
vojenských orgánů.
6) Sídlem VVetÚ jsou kasárna Hlučín. Poštovní adresa Vojenské zařízení 6848, Opavská
29, Hlučín, 748 11.
7) Vojenský veterinární ústav ve své organizační struktuře zahrnuje prvky dislokované
v Praze, Hranicích na Moravě, Radošově, Jíncích, Polné na Šumavě, Sedlci-Vícenice.
8) Spádová území a činnost jednotlivých prvků ústavu vymezují rozkazy ředitele
Vojenského veterinárního ústavu.

II.

Rozsah činnosti ústavu

1) VVetÚ odpovídá za:
 Organizaci a výkon státního veterinárně - hygienického dozoru u vojenských útvarů
a zařízení AČR, na území jednotlivých vojenských újezdů a u všech divizí Vojenských
lesů a statků st.p.
 Organizaci a výkon státního veterinárního dozoru v oblasti ochrany zvířat proti
nákazám a ochrany lidí před zoonózami u resortu Ministerstva obrany.
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 Organizaci, provádění a výkon státního veterinárního dozoru v oblasti ochrany zvířat
proti týrání u resortu Ministerstva obrany.
 Organizaci a výkon komplexního veterinárního zabezpečení vojenských útvarů,
zařízení a subjektů, jejichž zřizovatelem je MO, včetně vojenských výcvikových
prostorů a jejich obyvatel.
 Organizaci komplexního laboratorního vyšetřování potravin, krmiv, pitných vod
a ostatních biologických vzorků.
 Odbornou přípravu veterinárních lékařů a techniků včetně odborné přípravy pro
činnost v zahraničních misích.
2) VVetÚ zabezpečuje:
 Provádění státního veterinárně - hygienického dozoru u vojenských útvarů a zařízení
Ministerstva obrany, na území jednotlivých vojenských újezdů a u všech divizí
Vojenských lesů a statků st.p.
 Provádění státního veterinárního dozoru v oblasti ochrany zvířat proti nákazám
a ochrany lidí před nákazami přenosnými ze zvířat na člověka u resortu Ministerstva
obrany.
 Provádění státního veterinárního dozoru v oblasti ochrany zvířat proti týrání u resortu
a Ministerstva obrany.
 Komplexní veterinární zabezpečení vojenských útvarů, zařízení a subjektů, jejichž
zřizovatelem je MO, včetně vojenských výcvikových prostorů a jejich obyvatel.
 Odbornou veterinární činnost u zvířat vojenské správy a v souladu s mezirezortními
smlouvami i u zvířat Vězeňské služby a Policie ČR. V případech ohrožení života
zabezpečuje akutní péči ve prospěch civilních zvířat na specializovaných pracovištích.
 Komplexní akreditované laboratorní vyšetřování potravin, krmiv, pitných vod
a ostatních biologických vzorků.
 Odbornou přípravu veterinárních lékařů a techniků včetně odborné přípravy pro
činnost v zahraničních misích.
 Úkoly v oblasti biologické ochrany a veterinárního zabezpečení vyplývající z členství
v NATO.
3) VVetÚ se podílí na:
 Zabezpečení pohraniční veterinární kontroly veterinárního zboží na útvarech
a v zařízeních MO.
 Řešení krizových situací veterinárního charakteru v souladu s interními pokyny
a na základě rozhodnutí příslušných funkcionářů.
 Plnění expertizních a výzkumných úkolů v oblasti laboratorní diagnostiky,
epizootologie, parazitologie a léčebně preventivní péče o zvířata.
 Zavádění nových metod a poznatků v oboru epizootologie, hygieny a léčebně
preventivní péče poskytované zvířatům vojenské správy.
 Pregraduální i postgraduální výchově v oborech studia, které mají vztah i návaznost
k odborné profilaci ústavu.
 Koordinaci vzdělávání příslušníků veterinární služby v souladu s plánem kurzů
a odborných stáží.
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 Procesu řízení veterinárně hygienického dozoru stravovacích zařízení a dodavatelů
surovin a krmiv živočišného původu.
 Léčebně-preventivní veterinární péči a welfare na teritoriu ČR i v zahraničních
operacích.
 Zpracování odborných směrnic k zabezpečení veterinárním materiálem
a k hospodaření s ním v rámci celého resortu MO.
 Posouzení zákonných právních úprav, normativních aktů a vojenských odborných
předpisů za oblast veterinárního zabezpečení.
 Přípravě podkladů pro zpracování celostátních a rezortních normativních
a legislativních aktů v oblasti veterinárního zabezpečení.
 Na součinnosti s ostatními rezorty a dalšími orgány státní správy činnými ve věcech
veterinární péče v ČR.

III.

Organizační struktura ústavu

1) Organizační struktura Vojenského veterinárního ústavu je dána tabulkami mírových
a válečných počtů, které stanovuje náčelník Generálního štábu AČR.
2) Vojenský veterinární ústav je členěný na odbory, oddělení, skupiny a pracoviště
začleněné v jednotlivých odborech a odděleních.
3) Organizační struktura je rozpracována v Organizačním řádu VVetÚ a v Působnosti
Agentury vojenského zdravotnictví (AVZdr).

IV.

Řízení ústavu

1) V čele ústavu je ředitel Vojenského veterinárního ústavu, který všestranně řídí
a organizuje činnost VVetÚ.
2) Ředitel VVetÚ je ustanoven do funkce ředitelem Agentury personální. Jeho přímým
nadřízeným je Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví. Jeho pravomoci a kompetence
dalších funkcionářů jsou stanoveny a rozpracovány v Působnosti AVZdr.
3) Řízení ústavu je rozpracováno v Organizačním řádu VVetÚ a v Působnosti AVZdr.

V.

Politika jakosti

1) V akreditované laboratoři je zaveden, udržován, dokumentován a prověřován systém
managementu ve smyslu MPA 10-01-05 a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.
2) Politika jakosti Vojenského veterinárního ústavu sleduje dlouhodobé cíle směřující
k poskytování přesných, správných výsledků a objektivních závěrů pro účely zabezpečení
veterinární péče.
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3) Laboratoř vojenského veterinárního ústavu zabezpečuje akreditovaná vyšetření
v rozsahu: mikrobiologické, senzorické a základní chemické vyšetřování potravin
živočišného a rostlinného původu, krmiv a mikrobiologické a chemické vyšetřování vody
a anorganických cizorodých látek, mikrobiologické, parazitologické a sérologické
vyšetření klinických vzorků ze zvířat spolu s vyšetřením rezistence mikrobů
na antibiotika. Laboratoř zabezpečuje také mikrobiologické vyšetření stěrů z prostředí.
4) Tato vyšetření slouží k ochraně zdraví, ke kontrole vojsk AČR, úrovně hygieny prostředí,
k výkonu veterinárního hygienického dozoru v celém rozsahu působnosti a zájmu AČR,
k ochraně životního prostředí, k ověřování hygienické jakosti importu i exportu poživatin
a ke zvyšování hygienické úrovně společného stravování příslušníků AČR, včetně
objektivizace metod HACCP.
5) Akreditovaná laboratoř provádí akreditovanou činnost pro potřeby AČR v rozsahu
schválených laboratorních metod a v souladu s předmětem autorizovaných činností
stanovených Státní veterinární správou ČR na základě zákona 166/1999 Sb., o veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Závěrečná ustanovení

1) Vojenský veterinární ústav se řídí Organizačním řádem VVetÚ a Působnosti AVZdr,
Těmito dokumenty se stanovuje způsob plnění úkolů ve všech oblastech jeho činnosti,
působnost a kompetence jednotlivých funkcionářů a součástí.
2) Tento statut je možno měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou na základě
schválení ředitele Agentury vojenského zdravotnictví.
3) Statut nabývá účinností dnem schválení ředitelem Agentury vojenského zdravotnictví.

V Hlučíně dne…………………

………………………………………………
podplukovník MVDr. Vladimír ŽÁKOVČÍK
Ředitel VVetÚ
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