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III. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

 
 

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 
 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení 
veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se 
zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.  

 
1.2 Definice problému 

 
Cílem předkládaného návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb.,  

o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, 
v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb. (dále jen 
„návrh vyhlášky“), je definovat vstřícnější podmínky pro chovatele (farmáře) hospodářských 
zvířat produkujících mléko, kteří provozují potravinářský podnik - maloobchodní činnost, 
v rámci které zpracovávají vlastní produkty prvovýroby na potraviny živočišného původu, 
především kravské, kozí a ovčí mléko na mléčné výrobky, které prodávají konečným 
spotřebitelům, anebo je dodávají maloobchodním zařízením zásobujícím konečné 
spotřebitele. 
 

Účelem novely vyhlášky je tak v mezích požadavků stanovených evropskou 
legislativou a s cílem neohrozit hygienu výroby potravin, jejich zdravotní nezávadnost  
a bezpečnost, rozvolnit veterinární a hygienické požadavky pro potravinářské podniky 
dodávající mléčné výrobky.  
 

Návrh vyhlášky tak nově stanovuje  

 objem zpracovávaného mléka stanovením jednotného objemu mléka pro všechny druhy 
zvířat, a upouští od současné úpravy, která objem zpracovávaného mléka rozlišovala 
podle toho, zda se jednalo o mléko kravské, kozí nebo ovčí,  

 požadavky na limity ukazatelů kvality mléka, a to pro mléko syrové (tepelně) neupravené 
a mléko pasterované zvlášť, 

 minimální frekvenci vyšetřování tak, aby významně nezatěžovala producenta.  
 
Návrh vyhlášky tak ve svém důsledku přináší značnou finanční úsporu pro chovatele 

(farmáře) hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnosti, 
více viz bod 3.4. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant. 
 

Pro zpřehlednění a jednoznačnost úpravy se upouští od podmínek pro prodej 
syrového mléka, tato oblast je samostatně řešena veterinárním zákonem a vyhláškou  
č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které 
nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti  
 

Původní návrh vyhlášky o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků 
pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, Česká 
republika notifikovala postupem podle směrnice 98/34/ES – tj. pomocí elektronického 
systému TRIS - dne 14. října 2008 pod číslem 2008/433/ES; z členských států vznesla 
připomínku k návrhu v rámci notifikace Malta. Své výhrady vyjádřila také Evropská komise; 
dne 16. ledna 2009 obdržela odůvodněné stanovisko Evropské komise. 
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Znění původního návrhu zaslaného k notifikaci v případě mléka a mléčných výrobků 

bylo následující (§ 17 odst. 1 návrhu vyhlášky) 
„(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti syrové, 

mlékárensky neošetřené kravské, kozí nebo ovčí mléko, které splňuje požadavky a kritéria 
stanovená pro syrové mléko předpisem Evropských společenství, kterým se stanoví zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu19), od zvířat z vlastního chovu nebo 
mléčné výrobky z tohoto mléka jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou  
a omezenou činnost, jestliže 
a) množství dodávaného mléka nepřekračuje týdně 1 000 litrů kravského, 200 litrů kozího 

nebo 100 litrů ovčího mléka a množství dodávaných mléčných výrobků nepřekračuje 
množství odpovídající uvedenému množství dodávaného mléka,  

b) jiné maloobchodní zařízení 
1. dodává toto mléko a mléčné výrobky přímo konečnému spotřebiteli a při prodeji tohoto 

mléka umístí na viditelném místě upozornění „Syrové mléko, před použitím převařit“, 
nebo 

2. je zařízením poskytujícím stravovací služby s výjimkou školských zařízení, nemocnic  
a ústavů sociálních a zdravotních služeb, které použije dodané syrové mléko ve vlastní 
provozovně k přípravě tepelně opracovaných pokrmů, určených k přímému podávání 
konečným spotřebitelům.“. 

 
K návrhu vyhlášky proběhla na půdě Komise řada pracovních jednání a technických 

konzultací, na jejichž základě byly v textu vyhlášky prováděny změny, které byly neformálně 
konzultovány s národním expertem při DG SANCO. Při konzultacích se ukázalo, že 
problematickou zůstává navržená definice okrajové a omezené činnosti „Za okrajovou  
a omezenou činnost na místní úrovni podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, 
kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, se 
považuje činnost, při které jsou dodávány potraviny jen do blízkého maloobchodního zařízení 
nebo na místní trh, a to v množstvích odpovídajících ustanovením § 15 až 21.“. 
 

Česká republika na základě těchto konzultací značně snížila množství potravin, které 
mohou být dodávány jednou maloobchodní provozovnou jiné maloobchodní provozovně 
v rámci okrajové a omezené činnosti, a to téměř na polovinu (inspirací byl polský návrh 
obdobné vyhlášky), nicméně ani tato množství u Komise neprošla. Původní návrhy vyhlášky 
obsahoval pouze omezení kapacity výroby a žádné omezení pokud se jedná o množství, 
které lze dodat jinému maloobchodu. V další fázi byla Česká republika nucena navrhnout 
další úpravy, které ve výsledku vedly ke stanovení dvou hodnot, a to maximálního množství 
potravin, které maloobchodní prodejna smí vyrobit, a relativního podílu v procentech,  
tj. množství výrobků, které smí dodat jiné maloobchodní prodejně. Jedná se o znění platné  
a účinné v současné době, v případě mléka a mléčných výrobků se jedná o následující text  
§ 10 vyhlášky: 

„(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti syrové, 
mlékárensky neošetřené kravské, kozí nebo ovčí mléko, které splňuje požadavky a kritéria 
stanovená pro syrové mléko předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická 
pravidla pro potraviny živočišného původu15), od zvířat z vlastního chovu nebo mléčné 
výrobky z tohoto mléka jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou 
činnost, jestliže 
a) jde o potravinářský podnik, v němž se denně zpracuje nejvýše 500 litrů kravského, 100 

litrů kozího nebo 50 litrů ovčího mléka, 
 b) množství dodávaného mléka a mléčných výrobků nepřekračuje týdně 

1. 35 % tímto podnikem zpracovaného mléka, 
2. 35 % tímto podnikem vyrobených mléčných výrobků,  

c) jiné maloobchodní zařízení 
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1. dodává toto mléko a mléčné výrobky přímo konečnému spotřebiteli a při prodeji tohoto 
mléka umístí na viditelném místě upozornění „Syrové mléko, před použitím převařit“, 
nebo 

2. je zařízením poskytujícím stravovací služby s výjimkou školských zařízení, nemocnic a 
ústavů sociálních a zdravotních služeb, které použije dodané syrové mléko ve vlastní 
provozovně k přípravě tepelně opracovaných pokrmů, určených k přímému podávání 
konečným spotřebitelům.“. 

 
Základem shora uvedené kalkulace se stala průměrná velikost tehdejšího stáda 

dojnic v České republice (cca 180 kusů) a jejich průměrná dojivost, která činila cca 20 litrů 
syrového kravského mléka denně (u koz pětina, u ovcí desetina tohoto množství). Takto 
stanovené limity umožnily chovatelům zpracovat zhruba sedminu mléka z vlastní produkce 
ve vlastním maloobchodu. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 
Dotčenými subjekty jsou: 

 provozovatelé potravinářských podniků, 

 spotřebitelská veřejnost, 

 Státní veterinární správa a krajské veterinární správy, 

 Ministerstvo zemědělství. 
 

1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je 

 stanovení vstřícnějších a jednoznačnějších podmínek pro chovatele (farmáře) 
hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnost, 

 zlepšení podmínek pro chovatele (farmáře) a podnikatelské subjekty v oblasti výroby 
a dodávání mléčných výrobků,  

 stanovení jednotného objemu mléka pro všechny druhy zvířat, bez rozlišení na mléko 
kravské, kozí nebo ovčí. 

 stanovení operativnější volnosti pro zpracování malého objemu mléka - vzhledem k tomu, 
že některé druhy výroby mohou vyžadovat shromáždění určitého množství mléka, aby 
byly efektivně využity výrobní prostředky a zároveň aby byly eliminovány určité rozdíly 
v denních nádojích, jsou nově definovány i maximální objemy množství mléka, které je 
možné zpracovat do 48 hodin od nadojení. I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 853/2004 připouští obdenní svoz mléka do zpracovatelského podniku, tato úprava tak 
není v rozporu se zásadami evropské legislativy, 

 výslovné stanovení odlišných podmínek pro syrové mléko, které bude zpracováváno bez 
tepelného ošetření, neboť výrobky ze syrového mléka jsou potenciálně rizikovější než 
mléčné výrobky z mléka pasterovaného. Právě z tohoto důvodu jsou pro mléka jiných 
druhů stanoveny v evropské legislativě zvlášť limity pro mléko sloužící jako surovina pro 
výrobu výrobků z tepelně neošetřeného (nepasterovaného) mléka a pro výrobu z mléka 
pasterovaného, 

 rozlišení parametrů pro mléko, a to zvlášť pro mléko, které musí stanovené parametry 
splňovat bezprostředně před zpracováním na mléčné výrobky, a zvlášť pro mléko získané 
tzn. mléko ihned po nadojení. V případě stanovení těchto požadavků vycházíme ze 
zásady uvedené v preambuli č. 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 853/2004, protože i při dodržení požadavku na chlazení nedochází k úplnému 
zastavení růstu bakterií. Toto ustanovení připouští trojnásobné zvýšení počtu 
mikroorganismů při skladování a manipulaci. Pro kravské mléko je tento limit v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 uveden, pro mléka jiných druhů však 
nikoli,  

 stanovení podmínek pro maloobchodní zpracování (přepracování) mléčných výrobků ze 
schválených závodů – tato činnost není v současné době legislativně nijak upravena, 
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závody by měly být k této činnosti schváleny podle nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 853/2004. Protože se jedná o okrajovou a omezenou činnost na místní 
úrovni, byl i pro toto maloobchodní zpracování mléčných výrobků stanoven kapacitní limit, 

 významné rozšíření možností, kam mohou registrovaní farmáři v rámci omezené  
a okrajové činnosti na místní úrovni uvádět své mléčné výrobky. 

 
Při zpracování návrhu vyhlášky bylo snahou v maximální možné míře vyjít vstříc 

požadavkům chovatelů hospodářských zvířat produkujících mléko a umožnit jim za 
podmínek stanovených evropskou legislativou a při respektování požadavků na zdravotní 
nezávadnost produkovaných potravin i obecných zásad evropského i českého potravinového 
práva výrobu mléčných výrobků v režimu omezené činnosti na místní úrovni. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 

Při zachování současného stavu nedojde ke stanovení vstřícnějších podmínek pro 
malé podniky. 

  
  

2. Návrh variant řešení 
 

2.1 Varianty regulatorně-technického řešení 
 

Při zvažování různých variant, které by mohly z obecného (regulatorně-technického) 
hlediska vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě 
návrhu novely vyhlášky. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit 
pouze legislativní formou.  

 
 Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím 
přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů 
akceptovat. 
 
2.2 Varianty věcného řešení 
 
2.2.1 Varianta 1 („nulová“) 
 

Nulovou variantou se rozumí nepředložení návrhu novely vyhlášky a zachování ne 
zcela příznivého statusu quo, tj. právního a faktického stavu, zejména pro chovatele 
(farmáře) hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují maloobchodní činnost.  

 
S ohledem na výše uvedené není žádoucí i nadále zachovat tzv. „nulovou variantu“. 

 
2.2.2 Varianta 2 („příprava návrhu novely vyhlášky“) 

 
Tato varianta předpokládá zpracování návrhu vyhlášky.  

 
Navrhovaná vyhláška pro potravinářské podniky, které dodávají mléčné výrobky 

v rámci okrajové a omezené činnosti, vstřícněji definuje limity množství potravin, které lze 
tímto způsobem zpracovávat a následně dodávat. Při stanovení těchto výrobních limitů 
a požadavků, které maloobchodní subjekty musí s ohledem na hygienu potravin splňovat, se 
vycházelo z obdobných právních úprav ostatních členských států, zejména z úpravy 
rakouské, německé a slovenské.  
 

Navrhovaná úprava tak nijak nevybočuje ze zavedené praxe okolních států  
a nezvýhodňuje nad rámec požadavků stanovených evropskou legislativou české chovatele 
(farmáře) a další podnikatelské subjekty v oblasti výroby mléčných výrobků. 
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Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  
 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 2, tedy předložení návrhu novely 
vyhlášky. 
 

Varianta 1 tuto možnost nesplňuje, a proto se nedoporučuje. 
 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant 
 

Varianta 1: 
 
 Nulová varianta si nevyžádá žádné náklady na státní rozpočet ani na podnikatelské 
subjekty. Nepřináší však ani žádné přínosy.  
 
Varianta 2: 
 
Přínosy varianty 2: 

 
Varianta 2 přináší usnadnění kontroly podle potřeby ze strany provozovatele 

potravinářského podniku.  
 
Náklady varianty 2 

 
 Návrh novely vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty.  
 
3.2 Náklady 

 
Ani jedna varianta nemá dopad na státní rozpočet ani na podnikatelské subjekty.  
   

3.3 Přínosy  
 

3.3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 

Návrh novely vyhlášky nebude mít hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty.  
 
3.3.2 Náklady 
 

Ani jedna varianta nemá dopad na náklady státního rozpočtu. 
 

3.3.3 Přínosy 
 

Varianta 2 přináší usnadnění kontroly podle potřeby ze strany provozovatele 
potravinářského podniku.  
 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
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Pro chovatele (farmáře) představuje varianta 2 přínos v tom, že nemusí pravidelně 
odebírat vzorky (a dodávat je do laboratoře), tím dojde ke značné úspoře nejen časové ale i 
finanční. 

Při vyčíslení úspory finančních nákladů chovatele (farmáře) se vycházelo z informací 
zveřejněných ke dni 5. prosince 2016 na internetových stránkách Českého statistického 
úřadu, podle kterých je průměrná hrubá mzda 27 220,- Kč a ze skutečností, že měsíční 
frekvence vyšetřování jednoho vzorku pro farmáře představuje cca dvě hodiny cesty (podle 
vzdálenosti od příslušné laboratoře, nebo příp. dle dohody od nejbližší mlékárny, svozového 
místa centrální laboratoře, příp. krajské veterinární správy, odkud lze vzorek svozovou 
službou odeslat do příslušné laboratoře), tedy finanční zátěž ve výši cca 340,- Kč z průměrné 
měsíční hrubé mzdy, dále cca 500,- Kč na pohonné hmoty a 300,- Kč na samotné vyšetření 
vzorku. 
 

Vyšetření 1 vzorku za měsíc představuje pro chovatele (farmáře) náklad v průměru 
cca 1140,- Kč. Navrhovaná vyhláška upravuje frekvenci vyšetřování na minimální frekvenci 
dvakrát ročně s odstupem mezi jednotlivými vyšetřeními nejméně dva měsíce, což pro 
chovatele (farmáře) bude znamenat značnou úsporu nejen finanční, ale rovněž i časovou.  
 
 

 4.  Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Implementace a vynucování zavedených opatření bude zajištěno zákonnými 
prostředky vyplývajícími ze zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů – tj. především prováděním 
soustavného státního veterinárního dozoru, případně pak ukládáním pokut, nebo 
pozastavením či ukončením činnosti potravinářského podniku. 
 

 
5. Přezkum účinnosti regulace 
 
 Přezkum navrhovaných opatření bude i nadále prováděn na základě sledování  
a pravidelného vyhodnocování účinnosti a funkčnosti zavedených opatření orgány 
veterinární správy. 
 

 
6. Konzultace a zdroje dat 
 

Samotnému návrhu vyhlášky předcházela četná jednání se zástupci Ministerstva 
zemědělství a Svazu faremních zpracovatelů, na kterých byly diskutovány jednotlivé 
navrhované úpravy.  
 

Požadavky a navrhovaná výše výrobních limitů byly konzultovány rovněž s příslušnými 
odbornými pracovníky v rámci orgánů veterinární správy. Při jejich návrhu se vycházelo 
z právních úprav sousedních členských států, zejména Rakouska, Německa a Slovenska. 
 
 
7. Kontakt na zpracovatele RIA 

 
Jméno a příjmení: Mgr. Klára Štěpánková  
Funkce:  vedoucí oddělení veterinární legislativy 
Útvar: odbor legislativní a právní 
Telefon:  227 010 129 
E-mail:   k.stepankova@svscr.cz 
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