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Novelizační 
bod 12 

V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou  
a doplňují se písmena h) a i), která znějí: 

„h) dodávat na jatky pouze jatečná zvířata s pravdivě a 

úplně uvedenými informacemi o potravinovém 
řetězci v souladu s přílohou II oddílu III přímo 
použitelného předpisu Evropské unie, kterým se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu, 

i) uvádět na trh pouze zvířata, kterým nebyly podávány 
nepovolené nebo zakázané4) látky nebo přípravky  
(§ 19), vést záznamy o tom, kdy a které léčivé 
přípravky a látky, jimiž mohou být nepříznivě 
ovlivněny živočišné produkty, byly podány zvířatům, 
neprodleně předkládat tyto záznamy veterinárnímu 
lékaři, aby v nich zaznamenal podání léčivých 
přípravků zvířatům nebo očkování zvířat, uchovávat 
tyto záznamy nejméně po dobu 5 let a dodržovat 
ochranné lhůty.“. 

 

32004R0853 Příloha II 
oddíl III 

ODDÍL III:  
INFORMACE O POTRAVINOVÉM 
ŘETĚZCI 
Pokud jde o jakákoli zvířata, kromě 
volně žijící zvěře, která byla odeslána 
nebo mají být odeslána na jatky, musí 
provozovatelé potravinářských 
podniků provozující jatky v případě 
potřeby požadovat, obdržet  
a zkontrolovat informace  
o potravinovém řetězci uvedené  
v tomto oddílu a musí podle nich 
jednat. 
1. Provozovatelé jatek nesmějí 
přijmout do prostor jatek zvířata, 
pokud si nevyžádali a neobdrželi 
informace příslušné z hlediska 
bezpečnosti potravin, které jsou 
obsaženy v záznamech vedených 
podle nařízení (ES) č. 852/2004  
v hospodářství, ze kterého zvířata 
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pocházejí. 
2. Provozovatelé jatek musí obdržet 
tyto informace nejpozději 24 hodin 
před přepravením zvířat na jatky  
s výjimkou případů uvedených v bodě 
7. 
3. Informace příslušné z hlediska 
bezpečnosti potravin podle bodu 1 
zahrnují zejména: 
a) nákazový status hospodářství nebo 
regionu, ze kterého zvířata pocházejí, 
b) nákazový status zvířat, 
c) podané veterinární léčivé přípravky 
nebo jiné ošetření v určeném období  
s nenulovou ochrannou lhůtou, 
společně s datem jejich podání  
a s délkou ochranných lhůt, 
d) výskyt nákaz, které mohou mít vliv 
na bezpečnost masa, 
e) výsledky analýz vzorků odebraných 
u zvířat nebo jiných vzorků 
odebraných pro účely diagnózy 
chorob, které mohou mít vliv na 
bezpečnost masa, včetně vzorků 
odebraných v rámci monitorování  
a kontroly zoonóz a reziduí, pokud 
jsou významné pro ochranu lidského 
zdraví, 
f) příslušné zprávy o dřívějších 
prohlídkách před porážkou a po 
porážce zvířat pocházejících z téhož 
hospodářství, včetně zejména zpráv 
od úředního veterinárního lékaře, 
g) údaje o výrobě, pokud mohou 
vypovídat o výskytu nákazy, a 
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h) jméno a adresu soukromého 
veterinárního lékaře, který obvykle 
navštěvuje hospodářství, ze kterého 
zvířata pocházejí. 
4. a) Provozovatel jatek však nemusí 
obdržet: 
i) informace uvedené v bodě 3 písm. 
a), b), f) a h), pokud mu již jsou známy 
(např. v rámci stálé dohody nebo  
z programu zabezpečování jakosti), 
nebo 
ii) informace podle bodu 3 písm. a), 
b), f) a g), pokud výrobce prohlásí, že 
nemá žádné příslušné informace, 
které je třeba sdělit. 
b) Informace nemusí být sděleny 
doslovně tak, jak jsou uvedeny  
v záznamech hospodářství, ze 
kterého zvířata pocházejí. Mohou být 
sděleny elektronickou výměnou údajů 
nebo ve formě standardního 
prohlášení podepsaného výrobcem. 
5. Provozovatelé potravinářských 
podniků, kteří se rozhodli přijmout 
zvířata do prostor jatek poté, co 
zhodnotili příslušné informace  
o potravinovém řetězci, musí dát tyto 
informace neprodleně k dispozici 
úřednímu veterinárnímu lékaři a to,  
s výjimkou okolností uvedených  
v bodě 7, nejpozději do 24 hodin před 
přepravením zvířete nebo šarže. 
Provozovatel potravinářského podniku 
musí před prohlídkou před porážkou 
dotyčného zvířete sdělit úřednímu 
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veterinárnímu lékaři všechny 
informace, které vzbuzují obavy  
z hlediska zdraví. 
6. Pokud je na jatky přepraveno zvíře 
bez informací o potravinovém řetězci, 
musí to provozovatel neprodleně 
ohlásit úřednímu veterinárnímu lékaři. 
Zvíře nesmí být poraženo, dokud to 
nepovolí úřední veterinární lékař. 
7. Pokud to příslušný orgán povolí, 
nemusejí být zvířata opatřena 
informacemi o potravinovém řetězci 
nejméně 24 hodin předem, ale stačí, 
aby tomu tak bylo až při přepravě na 
jatky, a to v následujících případech: 
a) farmová prasata, drůbež nebo zvěř, 
jež prošly prohlídkou před porážkou  
v hospodářství, ze kterého pocházejí, 
pokud v osvědčení doprovázejícím 
zvířata podepsaný veterinární lékař 
prohlašuje, že zvířata vyšetřil  
v hospodářství, ze kterého pocházejí, 
a shledal je zdravými, 
b) domácí lichokopytníci, 
c) zvířata, která byla nuceně 
poražena, pokud je doprovází 
veterinárním lékařem podepsané 
prohlášení, že výsledek prohlídky před 
porážkou je příznivý, a 
d) zvířata, která nejsou přepravena na 
jatky přímo z hospodářství, ze kterého 
pocházejí. 
Provozovatelé jatek musí zhodnotit 
příslušné informace. Pokud přijmou 
zvířata k porážce, musí předat 
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doklady uvedené v písm. a) a c) 
úřednímu veterinárnímu lékaři. Zvíře 
nesmí být poraženo nebo následně 
připraveno, dokud to nepovolí úřední 
veterinární lékař. 
8. Provozovatelé potravinářských 
podniků musí zkontrolovat doklady 
doprovázející domácí lichokopytníky  
s cílem ujistit se, že zvíře je určeno na 
porážku k lidské spotřebě. Pokud 
přijmou zvířata k porážce, musí předat 
doklady úřednímu veterinárnímu 
lékaři. 

Novelizační 
bod 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V § 12 odst. 1 písm. a) bodě 2, § 18 odst. 1 písm. a),  
§ 18 odst. 3, § 19 odst. 4, § 20 odst. 1, § 20 odst. 4 
úvodní části ustanovení, nadpise oddílu 2 hlavy III, § 22 
odst. 1 úvodní části ustanovení, § 22 odst. 1 písm. b) 
úvodní části ustanovení a bodě 1, § 22 odst. 1 písm. d), 
f) a j), § 24 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 24 odst. 2 
písm. b) bodě 1, § 28 odst. 1 písm. b) bodě 2, § 39a 
odst. 1, § 41 odst. 4, § 48 odst. 1 písm. g) a písm. j) 
bodě 2, § 49 odst. 1 písm. h) bodě 2 a písm. l), § 53 
odst. 1 písm. b) a c) a v § 54 odst. 1 písm. i) se slova 
„do oběhu“ nahrazují slovy „na trh“. 
 

32002R0178 Čl. 3 bod 8 „uváděním na trh“ držení potravin 
nebo krmiv za účelem prodeje, včetně 
nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné 
formy převodu, zdarma nebo za 
úplatu, jakož i prodej, distribuce  
a další formy převodu jako takové; 

Novelizační 
bod 37 

§ 27a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 52 až 
61 zní: 

„Prodej malých množství vlastních produktů z 
prvovýroby 

 
§ 27a 

 
(1) Chovatel může v malých množstvích prodávat  

a) živou drůbež, živé králíky a živé nutrie z vlastního 
chovu ve svém hospodářství přímo spotřebiteli,  

32004R0852 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 odst. 2 
písm. c) 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 1 odst. 3 

2. Toto nařízení se nevztahuje na 
 
c) případy, kdy výrobce přímo dodává 
malá množství vlastních produktů z 
prvovýroby konečnému spotřebiteli 
nebo místnímu maloobchodu, který je 
přímo dodává konečnému spotřebiteli; 
 
 
3. Členské státy stanoví v rámci 
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b) čerstvé drůbeží maso, čerstvé králičí maso nebo 
čerstvé maso z nutrií, pocházející z drůbeže, králíků 
nebo nutrií z vlastního hospodářství a poražených v 
tomto hospodářství, ve svém hospodářství, v tržnici 
nebo na tržišti, které se nacházejí na území České 
republiky, a to přímo spotřebiteli, anebo je dodávat do 
místního maloobchodu; drůbeží maso nemusí být 
tříděno podle jakosti a hmotnosti52), 
c) nebalená čerstvá vejce pocházející z vlastního 
hospodářství ve svém hospodářství, v tržnici nebo na 
tržišti, které se nacházejí na území České republiky, a 
to přímo spotřebiteli, anebo je dodávat do místního 
maloobchodu. Chovatel, který použije vejce v jím 
provozovaném zařízení stravovacích služeb53) nemusí 
vejce označovat stanoveným způsobem54). Chovatel, 
který chová nejvíce 50 nosnic, prodávající vejce ve 
svém hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, které se 
nacházejí na území České republiky, nemusí vejce 
označit kódem producenta, jsou-li jméno a adresa 
chovatele uvedena v místě prodeje. Povinnost třídit 
nebalená čerstvá vejce podle jakosti a hmotnosti55), se 
nevztahuje na  
1. prodej v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na 
území České republiky,  
2. prodej ve svém hospodářství, nebo 
3. chovatele, který použije vejce v jím provozovaném 
zařízení stravovacích služeb, 
d) med, mateří kašičku nebo včelí vosk pocházející z 
vlastního chovu včelstev ve své domácnosti, ve svém 
hospodářství, na stanovišti včelstev, v tržnici nebo na 
tržišti, které se nacházejí na území České republiky, a 
to přímo spotřebiteli, anebo jej dodávat do místního 
maloobchodu.   Chovatel včel, který med použije v jím 
provozovaném zařízení stravovacích služeb53), nemusí 
med označit stanoveným způsobem56), 

 
 
 
 
 
 
32011R1169 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32007R1234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Čl. 1 odst. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čl. 116 
 
 
 
 
 
Příloha XIV 
část B bod III 
odst. 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

vnitrostátních právních předpisů 
pravidla pro činnosti uvedené v odst. 2 
písm. c). Tato vnitrostátní pravidla 
směřují k dosažení cílů tohoto 
nařízení. 
 
3. Toto nařízení se vztahuje na 
provozovatele potravinářských 
podniků ve všech fázích 
potravinového řetězce, kde se jejich 
činnosti týkají poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům. Použije se 
na všechny potraviny určené pro 
konečného spotřebitele, včetně 
potravin dodávaných zařízeními 
společného stravování a potravin 
určených k dodání do těchto zařízení. 
 

Obchodní normy pro výrobky z 
odvětví vajec a drůbežího masa 

Výrobky z odvětví vajec a drůbežího 
masa se uvádějí na trh v souladu s 
přílohou XIV. 
 

B. Obchodní normy pro drůbeží 
maso 

III. Třídění podle jakosti a hmotnosti 
1. Drůbeží maso se podle zmasilosti a 
vzhledu jatečně upravených těl nebo 
jejich částí řadí do třídy A nebo B. 
Třídění se provádí zejména s ohledem 
na jakost masa, přítomnost tuku, 
rozsah poškození a pohmožděnin. 
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e) se souhlasem krajské veterinární správy syrové, 
mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu 
(dále jen „syrové mléko“) pocházející od zvířat z 
vlastního chovu v místě výroby nebo prostřednictvím 
prodejního automatu přímo spotřebiteli pro spotřebuju 
v jeho domácnosti, anebo jej po tepelném ošetření 
uvádět na trh při poskytování stravovacích služeb53). 
Chovatel zajistí, aby 
1. syrové mléko bylo získáváno v souladu s požadavky 
na prvovýrobu syrového mléka a mleziva, stanovenými 
předpisy Evropské unie, které upravují zvláštní 
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu57), 
2. celkový počet mikroorganizmů v získaném mléce při 
30 oC nepřesahoval počet 100 000 v 1 ml, jde-li o 
kravské mléko, nebo 500 000 v 1 ml, jde-li o mléko 
jiného druhu, a celkový počet somatických buněk 
nepřesahoval 400 000 v 1 ml, jde-li o kravské mléko, 
3. syrové mléko bylo vyšetřeno na základě analýzy 
nebezpečí a s přihlédnutím k předchozím výsledkům a 
jejich trendům, zejména při podání žádosti o souhlas 
krajské veterinární správy k prodeji syrového mléka a 
při každé změně v chovu zvířat nebo ve způsobu 
získávání, ošetřování a zpracovávání syrového mléka, 
jež by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, 
nejméně však dvakrát ročně, a to z hlediska dodržování 
limitů uvedených v bodě 2 a patogenních 
mikroorganizmů, stanovených prováděcím právním 
předpisem, a 
4. obsah reziduí inhibičních látek v syrovém mléce 
odpovídal požadavkům stanoveným předpisy Evropské 
unie58). 

f) živé ryby nebo jiné živočichy pocházející z 
akvakultury z vlastního chovu ve svém hospodářství 
přímo spotřebiteli nebo uvádět čerstvé produkty 
rybolovu59) na trh při poskytování stravovacích služeb53).  

 
 
 
 
 
 
 
 
32013R1308 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha XIV 
část B bod I 
odst. 3 
 
 
 
 
 
Příloha VII 
část VI bod I 
odst. 1 a 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Členské státy se mohou odchýlit od 
požadavků tohoto nařízení v 
případech, kdy výrobce s roční 
produkcí nižší než 10 000 kusů 
drůbeže přímo dodává malá množství 
drůbežího masa podle čl. 1 odst. 3 
písm. d) nařízení (ES) č. 853/2004. 
 
ČÁST VI 
Vejce slepic kura domácího 
I. Oblast působnosti 
1. Aniž je dotčen článek 75 týkající se 
obchodních norem pro násadová 
vejce a kuřata chovné drůbeže, 
použije se tato část na uvádění na trh 
v Unii, pokud jde o vejce 
vyprodukovaná v Unii, dovezená ze 
třetích zemí nebo určená na vývoz 
mimo Unii. 
2. Členské státy mohou stanovit 
výjimku z požadavků stanovených v 
této části, s výjimkou oddílu III bodu 3, 
pro vejce, která producent přímo 
prodává konečnému spotřebiteli: 
a) v místě produkce nebo 
b) na místním veřejném trhu nebo při 
podomním prodeji v regionu produkce 
dotyčného členského státu. 
Je-li taková výjimka udělena, může 
každý producent rozhodnout o tom, 
zda ji využije či nevyužije. Pokud se 
výjimka využije, nesmí se použít 
třídění podle jakosti ani hmotnosti. 
Členské státy mohou v souladu se 
svými vnitrostátními právními předpisy 
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(2) Za místní maloobchod podle odstavce 1 písm. 
b), c) a d) se považuje maloobchod podle předpisu 
Evropské unie, kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva a zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající 
se bezpečnosti potravin60) s odpovídajícím sortimentem 
živočišných produktů, který se nachází na území České 
republiky a který produkty uvedené v odstavci 1 písm. 
b), c) a d) dodává přímo spotřebiteli.  

 (3) Živočišné produkty uvedené v odstavci 1 musí 
pocházet od zdravých zvířat a musí být zdravotně 
nezávadné a bezpečné z hlediska ochrany zdraví lidí a 
zvířat, zejména nesmí být zdrojem nákaz a nemocí 
přenosných ze zvířat na člověka. Živočišné produkty 
uvedené v odstavci 1 provozovatel místního 
maloobchodu nesmí uvádět na trh prostřednictvím 
zásilkového prodeje. 

(4) Chovatel, který prodává nebo dodává vlastní 
produkty z prvovýroby podle odstavce 1, je povinen 
zajistit, aby byly doprovázeny obchodním dokladem 
podle nařízení (EU) č. 931/2011, s výjimkou případů, 
kdy chovatel tyto produkty prodává ve svém 
hospodářství nebo ve své domácnosti. 

(5) Chovatel, který prodává nebo dodává vlastní 
produkty z prvovýroby podle odstavce 1, musí zajistit, 
aby tyto produkty byly  
a) vyráběny, skladovány a přepravovány v čistém 
prostředí s používáním zařízení a pracovních nástrojů a 
pomůcek udržovaných v čistotě, a 
b) chráněny před vlivy, které by mohly nepříznivě 
působit na jejich zdravotní nezávadnost, zejména před 
kontaminací.  

 
(6) Chovatel nutrií je povinen zabezpečit vyšetření 

jejich masa na přítomnost svalovce (trichinel), a to v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Příloha VII 
část VI bod II 
odst. 1 a 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha VII 
část VI bod 
III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vymezit pojmy „místní veřejný trh“, 
„podomní prodej“ a „region produkce“. 
 
II. Třídění podle jakosti a hmotnosti 
1. Vejce jsou tříděna podle jakosti 
takto: 
a) třída A neboli „čerstvá“, 
b) třída B.  
2. Vejce třídy A jsou rovněž tříděna 
podle hmotnosti. Třídění podle 
hmotnosti se však nevyžaduje u vajec 
dodávaných do potravinářského a 
jiného průmyslu. 
 
 
III. Označování vajec 
1. Vejce třídy A se označují kódem 
producenta. 
Vejce třídy B se označují kódem 
producenta nebo jiným způsobem. 
Členské státy mohou stanovit 
výjimkou z tohoto požadavku pro 
vejce třídy B, pokud jsou uváděna na 
trh výhradně na jejich území. 
2. Označování vajec podle bodu 1 se 
uskutečňuje v místě produkce nebo v 
první balírně/třídírně, do níž jsou vejce 
dodána. 
3. Vejce, která konečnému spotřebiteli 
prodává producent na místním 
veřejném trhu v regionu produkce 
dotyčného členského státu, se 
označují v souladu s bodem 1. 
Členské státy však mohou stanovit 
výjimku z tohoto požadavku pro 
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laboratoři, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k 
provádění tohoto vyšetření, nebo ve státním 
veterinárním ústavu, anebo v laboratoři, které bylo 
krajskou veterinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 
povolení pro tento druh vyšetření. Laboratoř je povinna 
vydat chovateli protokol o laboratorním vyšetření nutrií a 
jednou ročně předkládat krajské veterinární správě 
prostřednictvím informačního systému Státní veterinární 
správy údaje o provedených vyšetřeních stanovené 
prováděcím právním předpisem. Chovatel nutrií je 
povinen uchovávat protokol o laboratorním vyšetření 
masa nutrií po dobu nejméně 2 let a na požádání jej 
předložit úřednímu veterinárnímu lékaři. Chovatel nutrií 
může čerstvé maso z nutrií prodávat konečnému 
spotřebiteli nebo dodávat do místního maloobchodu 
způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. b) až po 
vyhovujícím vyšetření masa nutrií na přítomnost 
svalovce (trichinel). 

(7) Chovatel, který prodává syrové mléko podle 
odstavce 1 písm. e), je povinen 
a) zpracovat a dodržovat provozní a sanitační řád a na 
požádání jej předložit krajské veterinární správě, a  
b) zajistit, aby obsah celkového počtu mikroorganismů v 
syrovém kravském mléce prodávaném spotřebiteli 
nebyl vyšší, než stanoví předpisy Evropské unie, které 
upravují zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu61), pro syrové kravské mléko 
určené k výrobě mléčných výrobků, nebo nebyl vyšší 
než 1 500 000 v 1 ml, jde-li o syrové mléko jiného 
druhu. 

(8) Jestliže chovatel zjistí při vyšetření vzorků, že 
byly překročeny limity uvedené v odstavci 1 písm. e) 
bodě 2 nebo v odstavci 7 písm. b), přijme neprodleně 
nápravná opatření a informuje o tom krajskou 
veterinární správu, která může nařídit zvýšení četnosti 

 
 
 
 
 
32011R0931 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Čl. 1 
 
 
 
 
 
 
Čl. 2 odst. 1 
 

producenty, kteří vlastní nejvýše 50 
nosnic, jsou-li jméno/název a adresa 
producenta uvedeny v místě prodeje. 
 
 
Tímto nařízením se stanoví pravidla 
pro provádění požadavků na 
sledovatelnost stanovených nařízením 
(ES) č. 178/2002 pro provozovatele 
potravinářských podniků, pokud jde o 
potraviny živočišného původu. 
 
1. Toto nařízení se použije na 
potraviny, kterými se podle čl. 2 odst. 
1 nařízení (ES) č. 852/2004 rozumí 
nezpracované a zpracované výrobky. 
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vyšetřování až do doby dosažení nápravy. 
(9) Zjistí-li krajská veterinární správa, že chovatel 

postupuje při prodeji syrového mléka v rozporu s tímto 
zákonem nebo předpisy Evropské unie, odejme 
chovateli souhlas k prodeji syrového mléka. 

(10) Prováděcí právní předpis stanoví  
a) veterinární a hygienická pravidla pro prodej a 
dodávání malých množství vlastních produktů z 
prvovýroby, uvedených v odstavci 1, a pro zacházení s 
těmito produkty,  
b) co se rozumí malým množstvím podle odstavce 1,  
c) rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke 
zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů 
ohrožujících zdraví lidí, 
d) údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře 
povinny předkládat krajské veterinární správě, včetně 
termínu jejich předložení. 

__________________ 
52) Příloha XIV část B bod I odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, 
kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a 
zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty 
(jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném 
znění. 
53) § 23 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
54) § 8 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
55) Příloha VII část VI nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty 
a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, 
(ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění. 
56) § 6 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
57) Příloha III oddíl IX kapitola I část I a II nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.  
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58) Příloha III oddíl IX kapitola I část III odst. 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 
59) Bod 3.5 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 853/2004.  
60) Čl. 3 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/2002. 
61) Příloha III oddíl IX kapitola II část III bod 1 písm. a) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.“.     

Novelizační 
bod 42 
 

V § 30 odst. 2 písm. b) se za slovo „odesilateli“ vkládají 
slova „, jeho zástupci nebo příjemci“ a za slovo 
„odesilatel“ se vkládají slova „, jeho zástupce nebo 
příjemce“.  

 

 31989L0662 Čl. 7 odst. 1 
písm. b) 

b) že zboží neodpovídá podmínkám 
stanoveným směrnicemi Společenství 
nebo – pokud chybí rozhodnutí o 
předpisech Společenství, jejichž 
existenci tyto směrnice stanoví – 
stanoveným vnitrostátními předpisy, 
mohou ponechat na odesílateli či jeho 
zástupci, jestliže to dovolují 
hygienické a veterinární okolnosti, 
volbu mezi: 
— likvidací zboží, nebo 
— jeho použitím k jiným účelům, 
včetně jeho vrácení s povolením 
příslušného orgánu země, v níž se 
nachází zařízení původu. 

31990L0425 Čl. 8 odst. 1 
písm. b) 

b) že aniž by bylo dotčeno písmeno 
a), zvířata nebo produkty, které 
neodpovídají podmínkám 
předepsaným směrnicemi 
Společenství, nebo v případě, kdy 
členský stát obdrží záruky podle 
článku 9 směrnice 64/432/EHS nebo 
rovnocenných předpisů Společenství, 
které byly přijaty nebo mají být přijaty 
vnitrostátními veterinárními předpisy, 
mohou nechat na odesílateli nebo na 
jeho zástupci, pokud to umožňují 
hygienické a veterinární podmínky, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSAC2AAP3T)



12 

 

výběr z následujících postupů: 
— v případě výskytu reziduí, jejich 
udržení pod kontrolou až do té doby, 
než se potvrdí dodržování předpisů 
Společenství, a v případě nedodržení 
těchto předpisů použití opatření 
stanovených právními předpisy 
Společenství, 
— porážku zvířat nebo zničení 
produktů, 
— jejich opětovné odeslání  
s povolením příslušného orgánu 
členského státu odeslání  
a předběžnou informaci tranzitního 
členského státu nebo států.  
V případě, kdy jsou zjištěna porušení 
předpisů ohledně osvědčení nebo 
dokumentů, však musí být dříve, než 
se přikročí k této poslední možnosti, 
majiteli nebo jeho zástupci udělena 
lhůta na uvedení do pořádku. 

Novelizační 
bod 93 

V příloze 2 písm. h) bod 2 zní: 
„2. nakažlivá chudokrevnost lososů (ISA): infekce 
rodu Isavirus (ISAV) s genotypem HPR s delecí“. 

32006L0088 Příloha IV, 
část II, 
neexotické 
nákazy - ryby  

Neexotické nákazy 
Ryby 
Virová hemoragická septikémie (VHS) 
Sleď (Clupea spp.), síh (Coregonus 
sp.), štika obecná (Esox Lucius), 
treska skvrnitá (Gadus aeglefinus), 
treska (Gadus macrocephalus), treska 
obecná (Gadus morhua), 
Onchorhynchus spp., pstruh duhový 
(Oncorhynchus mykiss), treska 
hlubinná (Onos mustelus), pstruh 
obecný (Salmo trutta), pakambala 
velká (Scophtalmus maximus), šprot 
(Sprattus sprattus), lipan podhorní 
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(Thymallus thymallus) a platýs druhu 
Paralichthys olivaceus. 
Infekční nekróza krvetvorné tkáně 
(IHN) 
Losos keta (Oncorchynchus keta), 
losos kisuč (Oncorhynchus kisutch), 
losos masu (Oncorhyncus masou), 
pstruh duhový nebo migrující 
(Oncorhynchus mykiss), losos nerka 
(Oncorhyncus nerka), losos pacifický 
rodurus (Oncorhyncus rhodurus), 
losos čavyča (Oncorhynchus 
tshawytscha) a losos obecný (Salmo 
salar). 
Herpesviróza Koi (KHV) 
Kapr obecný a kapr koi (Cyprinus 
carpio). 
  
Nakažlivá chudokrevnost lososů 
(ISA): infekce rodu Isavirus (ISAV) s 
genotypem HPR s delecí 
Pstruh duhový (Oncorhynchus 
mykiss), losos obecný (Salmo salar) a 
pstruh obecný (Salmo trutta). 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32002R0178 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění 

31989L0662 Směrnice rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř 
Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu 

31990L0425 Směrnice rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách  
v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu 

32004R0852 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 
potravin, v platném znění 

32004R0853 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění 

32006L0088 Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy 
pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních 
živočichů 

32007R1234 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace 
zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení 
o společné organizaci trhů) 

32013R1308 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se 
stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) 
č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 

32011R1169 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 
90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, 
směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 

32011R0931 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o požadavcích na sledovatelnost 
stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 pro potraviny živočišného 
původu 
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