
III. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
OBECNÁ ČÁST 
 
Název 
 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických 
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů  
 
A. Zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé související zákony, který byl publikován ve Sbírce zákonů dne 19. září 2017  
a nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017, přináší novou úpravu některých požadavků na 
živočišné produkty a tím i nutnost změny prováděcího právního předpisu, který tyto 
požadavky v souladu se zákonným zmocněním upravuje. 

 
Konkrétně se jedná o následující požadavky vyplývající z novely veterinárního zákona: 

 
 Úprava veterinárních a hygienických pravidel pro prodej a dodávání malých množství 

vlastních produktů prvovýroby a pro zacházení s těmito produkty, jmenovitě: 
a) zpřesnění podmínek pro prodej a dodávání čerstvého drůbežího masa, čerstvého 

králičího masa, ryb a jiných živočichů pocházejících z akvakultury, spočívající 
především v odstranění duplicit s veterinárním zákonem; z věcného hlediska se 
navrhuje změna definice malého množství hus a kachen určených k prodeji nebo dodání 
chovatelem v malých množstvích,  

b) nová úprava podmínek prodeje a dodávání čerstvého masa z nutrií, 
c) úprava podmínek pro prodej a dodávání malých množství syrového mléka, čerstvých 

vajec a medu v souladu s novelou veterinárního zákona; jde především také  
o odstranění duplicit se zákonem. 

 
 Zpřesnění veterinárních a hygienických pravidel pro prodej a dodávání malých množství 

těl ulovené volně žijící zvěře a pro zacházení s nimi, spočívající především v odstranění 
duplicit s veterinárním zákonem; z věcného hlediska se navrhuje změna definice malého 
množství těl ulovené volně žijící zvěře určené k prodeji nebo dodání uživatelem honitby 
v malých množstvích. 

 
 Vztažení úpravy údajů o provedených vyšetřeních na přítomnost svalovce (trichinel), jež 

jsou laboratoře povinny předkládat krajské veterinární správě, a termínu jejich předložení, 
nově i na vyšetřování čerstvého masa z nutrií. 

 
 Zpřesnění veterinárních a hygienických pravidel prodeje živých ryb na samostatném 

prodejním místě, včetně podmínek pro zabíjení, kuchání a jiné úpravy ryb na tomto místě. 
 

B. Z odborných požadavků vychází návrh na stanovení nepoživatelnosti jater a ledvin 
jatečných koní starších 24 měsíců v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci 
úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění. 
Cílem návrhu je zajištění ochrany zdraví spotřebitele. 
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C. V platném textu vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích 
na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských 
společenství, ve znění pozdějších předpisů, je dále třeba provést úpravu přílohy č. 1 
k vyhlášce v návaznosti na změnu souvisejícího právního předpisu Evropské unie. Konkrétně 
se jedná o úpravu přílohy č. 1 k vyhlášce v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 
2013/417/EU ze dne 31. července 2013, kterým se mění příloha III směrnice Rady 2002/99/ES, 
kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů 
živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o doplnění ošetření pro vyloučení 
některých rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem. 

 
D. Je třeba provést také změny navazující na vyhlášku č. 231/2016 Sb., o odběru, 

přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že hlavním principem navrhované právní úpravy je dosažení 

souladu se změnami veterinárního zákona. Naplnění zmocnění k vydání prováděcích 
právních předpisů, které navrhovaná novela veterinárního zákona obsahuje, a dosažení 
souladu s právními předpisy vnitrostátními i předpisy Evropské unie. Z těchto skutečností 
pak vyplývá i nezbytnost provedení navrhovaných úprav. 

 
Ochrana zdraví spotřebitelské veřejnosti a snížení její zátěže těžkými kovy je pak hlavním 

a rozhodujícím důvodem pro stanovení paušální nepoživatelnosti jater a ledvin jatečných 
koní starších dvou let. 

 
Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 289/2007 Sb. spadá do působnosti směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti, bude návrh vyhlášky v souladu s touto směrnicí oznámen Evropské komisi  
a členským státům. 

 
Návrh vyhlášky také obsahuje tzv. další povinné údaje o potravinách stanovené členským 

státem podle ustanovení čl. 39 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, v platném znění. Návrh vyhlášky je proto vnitrostátním 
opatřením ve smyslu uvedeného článku a musí být notifikován postupem podle ustanovení čl. 45 
citovaného nařízení.  

 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena 

 
Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním uvedeným  

v § 78 návrhu novely zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých 
souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 18 
odst. 6 písm. a), § 21 odst. 18, § 25 odst. 5 písm. a), § 27a odst. 10 písm. a), b) a d) a § 27b 
odst. 9 písm. a) až c) veterinárního zákona.  
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Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 
Předložený návrh vyhlášky souvisí s těmito předpisy Evropské unie: 
 

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

 
 Nařízením 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. 

 
 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, 

kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů 
živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění. 

 
 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 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, v platném znění. 

 
 Prováděcím rozhodnutím Komise 2013/417/EU ze dne 31. července 2013, kterým se 

mění příloha III směrnice Rady 2002/99/ES, kterou se stanoví veterinární předpisy pro 
produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské 
spotřebě, pokud jde o doplnění ošetření pro vyloučení některých rizik pro zdraví zvířat 
souvisejících s masem. 
 
Navrhovaná novela vyhlášky je s těmito předpisy Evropské unie a s právem Evropské 

unie plně slučitelná. 
 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 

s obecnými zásadami práva Evropské unie. 
 

Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 
A. Platnou právní úpravu veterinárních a hygienických požadavků na živočišné produkty, 

které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropské unie, tvoří: 
 zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
 vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné 

produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Veterinární zákon v § 27a upravuje podmínky přímého prodeje malých množství vlastních 

produktů z prvovýroby chovatelem. Jedná se o vnitrostátní úpravu oblasti, pro niž tuto úpravu 
přímo použitelné předpisy Evropské unie, jmenovitě nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 852/2004 v čl. 1 odst. 2 písm. c) a odst. 3 a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 853/2004 v čl. 1 odst. 3 písm. c), d) a e) a odst. 4, výslovně umožňují. 

 
Konkrétní veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství 

vlastních produktů z prvovýroby pak pro jednotlivé komodity obsahuje vyhláška  
č. 289/2007 Sb. 
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V ustanovení § 27b veterinárního zákona se komplexně upravují pravidla pro prodej 
malého množství těl ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo v peří uživatelem honitby. Jedná 
se o vnitrostátní úpravu oblasti, pro niž tuto úpravu přímo použitelné předpisy Evropské unie, 
jmenovitě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a č. 853/2004, výslovně 
umožňují. Podle ustanovení čl. 1 odst. 3 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 853/2004 se toto nařízení nevztahuje na lovce, kteří dodávají malá množství volně 
žijící zvěře nebo malá množství zvěřiny konečnému spotřebiteli nebo místnímu 
maloobchodu, který je přímo dodává konečnému spotřebiteli. Členské státy pak stanoví 
vnitrostátními právními předpisy pravidla pro tuto činnost. 

 
Vnitrostátním právním předpisem obsahujícím pravidla přímého prodeje malého množství 

těl ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo v peří je právě ustanovení § 27b veterinárního 
zákona. Podrobnější podmínky pak upravuje vyhláška č. 289/2007 Sb. 

 
Navrhovaná novela veterinárního zákona se významně dotýká úpravy obsažené v § 27a 

především tím, že rozšiřuje možnosti chovatelů dodávat produkty vlastní prvovýroby do 
místního maloobchodu a prodávat je v tržnici nebo na tržišti a zrušuje územní omezení pro 
tyto činnosti. Nově bude možné produkty prvovýroby uvádět na trh v místním maloobchodu, 
v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na celém území České republiky. 

 
Novela dále přináší možnost dodávat na trh i malé množství nutrií a čerstvého masa  

z nich. 
 
Novelou veterinárního zákona se také upravují podmínky prodeje volně žijící zvěře  

a umožňuje se její dodávání do maloobchodní prodejny, která se nachází na území celé 
České republiky. Drobnou volně žijící zvěř pak bude možné nově prodávat i na tržišti nebo 
v tržnici, které se nacházejí na území celé České republiky. 

 
Jak již bylo uvedeno výše, je nutné platný text vyhlášky č. 289/2007 Sb. upravit 

v návaznosti na změny navrhované v ustanoveních § 27a a 27b novelou veterinárního 
zákona, tzn. především odstranit duplicitní právní úpravu a naplnit zákonné zmocnění u nové 
právní úpravy. 

 
Na základě připomínky uplatněné v meziresortním připomínkovém řízení se dále navrhuje 

změna definice malého množství hus a kachen určených k prodeji nebo dodání chovatelem 
v malých množstvích, konkrétně se zvyšuje týdenní limit pro tento způsob prodeje. Ke změně 
definice malého množství pak dochází také u zvěře určené k prodeji nebo dodání v malých 
množstvích. Také zde se stanovené limity zvyšují, což souvisí s potřebou co nejrychleji reagovat 
na situaci kolem afrického moru prasat a výrazně navýšit odlov divokých prasat. 

 
Návrh vyhlášky požaduje i nadále pro prodej a dodávání čerstvého drůbežího masa, 

čerstvého králičího masa, čerstvého masa z nutrií chovatelem v malých množstvích informovat 
spotřebitele o tom, že maso není veterinárně vyšetřeno a je určeno po tepelné úpravě ke 
spotřebě v domácnosti spotřebitele. U prodeje a dodávání těl ulovené volně žijící zvěře 
v kůži nebo peří v malých množstvích pak musí být - tak jako je tomu doposud - ke zvěři 
prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění o tom, že zvěř byla vyšetřena 
proškolenou osobou a je určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele. 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o další povinné údaje o potravinách stanovené členským 

státem podle ustanovení čl. 39 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, je 
návrh vyhlášky vnitrostátním opatřením ve smyslu uvedeného článku a jako takové musí být 
notifikováno postupem podle ustanovení čl. 45 citovaného nařízení.  

 
Je třeba také zmínit, že popsaná právní úprava podléhá notifikaci podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
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poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 

 
Důvodem pro upřesnění podmínek prodeje živých ryb na samostatném prodejním místě, 

včetně podmínek pro jejich zabíjení, kuchání, porcování, případně jiné úpravy ryb je 
vyjasnění smyslu dotčeného ustanovení vyhlášky a odstranění výkladových nejasností, které 
přinesla jeho aplikace v praxi. 

 
B. Požadavek na stanovení nepoživatelnosti jater a ledvin jatečných koní starších 24 

měsíců má oporu v příloze I oddílu II kapitole V odst. 1 písm. k) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a vychází ze zákonného zmocnění uvedeného v § 18 
odst. 6 písm. a) bodu 3 veterinárního zákona. 

 
Státní veterinární správa považuje tento požadavek za nezbytný k ochraně zdraví 

spotřebitelů vzhledem k tomu, že ledviny a játra jatečných koní starších 24 měsíců překračují 
u 100 procent vyšetřovaných vzorků maximální limity kadmia a rtuti stanovené právními 
předpisy. 

 
I zde je třeba zmínit, že výše popsaná právní úpravy podléhá notifikaci Evropské komisi  

a členským státům. 
 
C. Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/417/EU změnilo přílohu III směrnice Rady 

2002/99/ES, která je do českého právního řádu transponována přílohou č. 1 vyhlášky  
č. 289/2007 Sb. K dosažení úplné transpozice směrnice je tedy třeba provést odpovídající 
úpravu přílohy k vyhlášce. 

 
D. Text vyhlášky č. 289/2007 Sb. je třeba uvést do souladu s vyhláškou č. 231/2016 Sb., 

o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků. 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 
na životní prostředí 
 

Navrhovaná úprava předpokládá z hlediska státního rozpočtu mírnou úsporu, protože se 
nebudou vyšetřovat játra a ledviny koní, nýbrž jen svalovina (maso). Jedná se řádově  
o několik desítek vzorků ročně, což znamená úsporu cca 20 000 Kč vynaložených za rok 
v rámci monitoringu cizorodých látek v celé České republice. 

 
Hospodářské a finanční dopady na podnikatele související s přizpůsobením právním 

úpravy novele veterinárního zákona jsou vyhodnoceny již v návrhu novely veterinárního 
zákona.  

 
Navrhované změny související nepoživatelností jater a ledvin koní starších 2 let budou 

představovat náklad pro provozovatele jatek v celkové výši 28 000 Kč ročně v rámci celé 
České republiky za zpracování nepoživatelných jater a ledvin.  

  
Ostatní navrhované změny jsou převážně formálního charakteru a dotčené subjekty 

nezatíží žádnými novými náklady. 
 
Přijetí vyhlášky nebude mít dopad v sociální oblasti. 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 
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Zhodnocení dopadu navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen 

 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

 
Navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů.  

 
Zhodnocení korupčních rizik 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo předmětem 

korupčního rizika.  
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Navrhovaná právní úprava neobsahuje žádné ustanovení, které by se vztahovalo 

k bezpečnosti nebo obraně státu. 
 
Rozhodování o provedení RIA 

 
RIA nebyla zpracována, protože podle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení 

regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2017 s informací, 
že se RIA provést neukládá. 
 
 
II. Zvláštní část 
 
K čl. I: 
 
K bodům 1 a 7: 
 

V návaznosti na novelu veterinárního zákona je třeba i v textu vyhlášky  
č. 289/2007 Sb. vypustit u požadavků na samostatné prodejní místo a pravidel prodeje 
živých ryb na tomto místě slovo „sezónní“. Prodej živých ryb již není označován jako 
„sezónní“, protože může být prováděn a hygienické požadavky pro něj platí a musí být 
splněny po celý rok, nikoli jen v průběhu „sezóny“. 
 
K bodu 2: 
 

Právní předpisy Evropské unie hovoří v případě potravin nebo krmiv o „uvádění na 
trh“. Z tohoto důvodu dochází novelou veterinárního zákona ke sladění terminologie tohoto 
předpisu s čl. 3 odst. 8 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. 
 

Úpravu spočívající v nahrazení slov „uvádění do oběhu“ slovy „uvádění na trh“ je tedy 
třeba provést i v prováděcím předpisu k veterinárnímu zákonu. 

 
Pojem „uvolňování na trh“ je v návrhu vyhlášky uveden na místech, která provádějí 

zmocnění uvedené v § 21 odst. 18 veterinárního zákona, jež tento pojem používá.  
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K bodům 3, 6 a 29: 
 

Vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních 
vzorků potravin a tabákových výrobků, přinesla terminologickou změnu, kterou je třeba 
promítnout i ve vyhlášce č. 289/2007 Sb. Konkrétně se namísto „protokolu“ pořizuje o odběru 
vzorku „záznam“. 
 

Dále se odstraňuje duplicitní úprava záznamu o odběru vzorků, pokud jde o jeho 
obsah, a odkazuje se na platnou právní úpravu ve vyhlášce č. 231/2016 Sb.  
 
K bodu 4: 
 

Text předmětu úpravy vyhlášky je třeba přizpůsobit novele veterinárního zákona  
a v souladu s ní stanovit, že laboratoře předkládají údaje o provedených vyšetřeních na 
přítomnost svalovce (trichinel) krajské veterinární správě prostřednictvím informačního systému 
Státní veterinární správy. 
 
K bodu 5: 
 

Do předmětu úpravy vyhlášky č. 289/2007 Sb. se doplňuje zmocnění uvedené 
v ustanovení § 18 odst. odst. 6 písm. a) bodu 3 zákona, na jehož základě se vyhláškou 
stanoví, které potraviny živočišného původu jsou považovány za nepoživatelné. 
 
K bodu 8: 
 

Důvodem pro upřesnění podmínek prodeje živých ryb na samostatném prodejním 
místě, včetně podmínek pro jejich zabíjení, kuchání, porcování, případně jiné úpravy ryb je 
vyjasnění smyslu dotčeného ustanovení vyhlášky a odstranění právní nejistoty, kterou 
přinesla jeho aplikace v praxi. 
 

Do budoucna by tak mělo být určitě a srozumitelně stanoveno, že podmínky 
obsažené v ustanovení § 7 se vztahují nejen na prodej živých ryb na samostatném 
prodejním místě, ale i na jejich zabíjení, kuchání, porcování, případně další úpravy, které 
jsou prováděny na tomto místě. 
 
K bodu 9: 
 

Veterinární požadavky na čerstvé drůbeží maso, čerstvé králičí maso a ryby a jiné 
živočichy pocházející z akvakultury a pravidla pro jejich prodej konečnému spotřebiteli nebo 
dodávání do místního maloobchodu upravuje novela veterinárního zákona. 
 

V návaznosti na novelu zákona je třeba text vyhlášky uvést do souladu se zákonem  
a odstranit úpravu se zákonem duplicitní.  

 
Z věcného hlediska dochází pouze k navýšení počtu hus a kachen, které je možné 

prodávat nebo dodávat chovatelem v malém množství v průběhu jednoho týdne. Důvodem 
k tomuto opatření je především umožnit chovatelům zvýšit počty porážek hus a kachen v průběhu 
sezóny, tj. od října do prosince. 

 
Návrh vyhlášky požaduje pro prodej a dodávání čerstvého drůbežího masa a čerstvého 

králičího masa chovatelem v malých množstvích – tak jako je tomu doposud - informovat 
spotřebitele o tom, že maso není veterinárně vyšetřeno a je určeno po tepelné úpravě pouze 
ke spotřebě v domácnosti spotřebitele. Jedná se o další povinný údaj stanovený členským 
státem pro potraviny podle ustanovení čl. 39 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1169/2011 z důvodu ochrany veřejného zdraví. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o prodej a dodávání živočišných produktů, které 

nepodléhají veterinární kontrole, je nutné o této skutečnosti a o způsobu zacházení s dotčenými 
produkty informovat spotřebitele a zamezit tak možnému šíření nákaz. 

 
K bodu 10: 
 

Novela veterinárního zákona rozšiřuje chovatelům možnost prodávat přímo spotřebiteli 
nebo dodávat do místního maloobchodu i malé množství čerstvého masa z nutrií. Návrh je 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, protože nutrie patří mezi 
hlodavce, které tento předpis řadí mezi zajícovce. 

 
V souvislosti s doplněním nové komodity do ustanovení § 27a veterinárního zákona je pak 

nutné stanovit vyhláškou veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malého množství 
čerstvého masa z nutrií a pro zacházení s ním, včetně definice malého množství těchto produktů. 

 
Také u prodeje a dodávání čerstvého masa z nutrií chovatelem v malých množstvích je 

třeba z důvodu ochrany veřejného zdraví informovat spotřebitele o tom, že maso není 
veterinárně vyšetřeno a je určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele. 
 
K bodům 11 až 16 a 30: 
 

Ustanovení § 12 vyhlášky se mění v návaznosti na novelu veterinárního zákona. Úprava 
spočívá v odstranění duplicit se zákonem a navazujících formálních změnách; dále se jedná  
o drobné formulační úpravy. 

 
U prodeje a dodávání těl ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo peří v malých 

množstvích musí být ke zvěři prodejcem (stejně jako doposud) připojeno dobře viditelné  
a čitelné upozornění o tom, že zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou a je určena po 
tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele. 

 
Také v tomto případě jde o další povinný údaj o potravinách stanovený členským státem 

podle ustanovení čl. 39 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 1169/2011 z důvodu ochrany veřejného zdraví. 

 
Vzhledem k tomu, že těla ulovené volně žijící zvěře podléhají kontrole proškolenou 

osobou, je nutné o této skutečnosti a o způsobu zacházení s těmito produkty informovat 
spotřebitele a zamezit tak možnému šíření nákaz. 

 
Další navrhovanou změnou je vypuštění nadbytečného vzoru upozornění pro spotřebitele, 

který byl součástí vyhlášky jako jeho příloha č. 4. 
 
V souvislosti s potřebou řešit aktuální urgentní situaci ohledně afrického moru prasat se 

navrhuje zvýšení možnosti prodeje zvěřiny spotřebiteli pro přímou spotřebu v domácnosti nebo 
v rámci maloobchodu. S ohledem na to, že uživatelé honiteb mají problémy (či je pro ně 
z finančních důvodů nevýhodné) ulovenou zvěř prodat velkoobchodním zpracovatelům, dochází 
k nežádoucí ztrátě motivace k lovu a tím pádem i ke snižování účinnosti opatření, jejichž cílem je 
zastavit šíření afrického moru prasat, neboť tato jsou primárně založena na zvýšeném odlovu  
a snížení populační hustoty divokých prasat. 

 
Příliš striktně nastavené podmínky můžou v situaci, kdy je plošně na území celého státu 

nařízen zvýšený odlov všech věkových kategorií divokých prasat, která však nelze v souladu se 
stanovenými podmínkami zužitkovat, vést k obcházení zákona. Ke koncovým spotřebitelům by se 
tak mohla dostat divoká prasata, která uživatel honitby formálně vykazuje jako by šlo o zvěř pro 
vlastní spotřebu, což je nežádoucí jev jak v obecné rovině ve vztahu k poklesu respektu 
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k zákonům, ale vede také k  nedodržování stanovených veterinárních standardů, což je nevhodné 
i za normálního stavu, natož v období trvajícího ohrožení afrického moru prasat. 

 
V dobře zazvěřených honitbách není výjimečným odlov 200 ks velké zvěře v jedné 

honitbě ročně, přičemž z tohoto počtu divoká prasata mohou tvořit cca 100 - 150 ks. Jedná se 
přitom o počty ve „standardní situaci“, kdy se navzdory odlovům stavy divokých prasat na území 
České republiky neustále zvyšují. Po zavedení současných motivačních opatření ke snížení 
populační hustoty v souvislosti s africkým morem prasat lze tedy očekávat výrazné navýšení 
těchto počtů. Od poloviny července bylo v tzv. oblasti s intenzivním odlovem již uloveno více než 
2000 prasat (z toho téměř 500 jen v okrese Kroměříž a vice než 400 v okrese Uherské Hradiště). 
 
K bodu 17: 
 

Text ustanovení § 12b vyhlášky je třeba přizpůsobit novele veterinárního zákona  
a v souladu s ní stanovit, že laboratoře předkládají údaje o provedených vyšetřeních na 
přítomnost svalovce (trichinel) krajské veterinární správě prostřednictvím informačního systému 
Státní veterinární správy. 

 
Na základě zmocnění doplňovaného novelou veterinárního zákona do ustanovení § 27a 

odst. 10 písm. d) veterinárního zákona se i do prováděcího právního předpisu doplňuje 
skutečnost, že laboratoře nově předkládají kromě údajů o provedených vyšetřeních zvěřiny na 
přítomnost svalovce (trichinel) i údaje o provedených vyšetřeních čerstvého masa z nutrií. V tomto 
smyslu se doplňuje také obsah hlášení laboratoří. 

 
Oproti platnému znění vyhlášky se mění i období, za které laboratoře údaje  

o provedených vyšetřeních předkládají. I nadále budou požadované údaje předávat jednou 
ročně, nově však vždy do 15. ledna za období předcházejícího kalendářního roku (nikoli za 
období tzv. mysliveckého roku, jako je tomu doposud). 

 
V ustanovení § 12b odst. 2 písm. d) se doplňuje obsah hlášení laboratoří o nový údaj, 

konkrétně o katastrální území honitby (její název nebo číslo), kde byla ulovena spárkatá zvěř 
nebo jezevec. Důvodem k zavedení nového údaje je skutečnost, že nákazy zvířat je třeba 
evidovat vzhledem k místu jejich výskytu. Znalost místa výskytu volně žijících zvířat 
infikovaných trichinelami umožní orgánům veterinární správy přijmout vhodná opatření 
v případě, že by nákaza začala vykazovat nežádoucí tendence. Znalost místa výskytu 
takových zvířat je nutná i v případě šetření infekce u lidí. 
 
K bodu 18: 
 

Změna ustanovení § 13 vyhlášky pouze odstraňuje duplicity s veterinárním zákonem. 
 
K bodům 19 až 23: 
 

Úpravy platného ustanovení § 14 vyhlášky odstraňují duplicity s veterinárním zákonem  
a formulují text ustanovení v souladu s novelou zákona. 
 
K bodům 24 až 26: 
 

Také ustanovení § 15 vyhlášky se mění v návaznosti na novelu veterinárního zákona  
a odstraňuje duplicity se zákonem. 
 
K bodu 27: 
 

Požadavek na stanovení nepoživatelnosti jater a ledvin jatečných koní starších 24 
měsíců vychází z přílohy I oddílu II kapitoly V odst. 1 písm. k) nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, podle kterého se maso prohlásí za nevhodné k lidské 
spotřebě, pokud se jedná o játra a ledviny zvířat starších dvou let, která pocházejí z regionů, 
v nichž byla při provádění plánů schválených podle článku 5 směrnice Rady 96/23/ES 
zjištěna celková přítomnost těžkých kovů v životním prostředí. 

 
Státní veterinární správa provádí odběry a vyšetřování vzorků krmiv pro hospodářská 

zvířata, živočišných tkání a potravin živočišného původu podle „Plánu pravidelného 
sledování (monitorování) reziduí a látek kontaminujících v potravinovém řetězci“ na základě 
§ 48 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona. Plán je sestaven podle zásad stanovených 
vyhláškou č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty 
jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí 
a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí,  
u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 291/2003 Sb. 
transponuje do českého právního řádu příslušné předpisy Evropské unie, včetně směrnice 
Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich 
reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS  
a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS. 
 

Vyšetřením svaloviny, jater a ledvin koní určených k lidské spotřebě na obsah 
těžkých kovů (kadmia, olova a rtuti) bylo prokázáno, že ledviny a játra koní starších dvou let 
porážených na území České republiky obsahují u 100 procent vzorků nadlimitní obsah 
kadmia ve srovnání s maximálními limity podle nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým 
se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách, v platném znění. 
 

Také obsah rtuti u 100 procent vyšetřených vzorků jater a ledvin koní přesahuje 
maximální limit stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005,  
o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného 
původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS, v platném znění. 
 

Tímto se stávají játra a ledviny koní nepoživatelnými z důvodu nadlimitního obsahu 
kadmia a rtuti a jsou zařazeny jako materiál kategorie I podle článku 8 písm. d) nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických 
pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny 
k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech 
živočišného původu), v platném znění, a neškodně odstraněny. 
 

Podle ustanovení § 18 odst. 5 veterinárního zákona se potraviny živočišného původu, 
které neodpovídají požadavkům zdravotní nezávadnosti, posuzují jako nepoživatelné. 
 

Na základě výše uvedeného se navrhuje posuzovat játra a ledviny koní starších dvou 
let jako nepoživatelné, takto je označovat a následně neškodně odstraňovat. 
 

Vzhledem k tomu, že ledviny a játra jatečných koní starších 24 měsíců překračují  
u 100 procent vyšetřovaných vzorků maximální limity kadmia a rtuti stanovené právními 
předpisy, považuje Státní veterinární správa tento požadavek na nezbytný k ochraně zdraví 
spotřebitelů. 
 
K bodu 28: 
 

Prováděcím rozhodnutím Komise 2013/417/EU byla změněna příloha III směrnice Rady 
2002/99/ES, která je do českého právního řádu transponována přílohou č. 1 vyhlášky  
č. 289/2007 Sb. 
 

Příloha obsahuje způsob ošetření potravin živočišného původu, které pocházejí z oblastí 
podléhajícím omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením přijatým vzhledem k určitým 
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nákazám, jestliže krajská veterinární správa povolila výrobu, zpracování a uvedení na trh těchto 
potravin. 
 

Jedná se o drobnou změnu spočívající ve vložení písmene c) v tabulce v příloze č. 1 
k vyhlášce, pokud jde o ošetření masa u slintavky a kulhavky.  
 
K čl. II: 
 

Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 289/2007 Sb. spadá do působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti, bude návrh vyhlášky v souladu s touto směrnicí oznámen Evropské komisi  
a členským státům. 
 
K čl. III: 
 

Účinnost vyhlášky bude stanovena až po oznámení návrhu vyhlášky v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu 
při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 
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