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II. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
OBECNÁ ČÁST 
 
 
Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 
 
Návrh vyhlášky o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a 
podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti je 
předkládán z důvodu přizpůsobení požadavků na způsob označování jatečně upravených těl 
jatečných zvířat právní úpravě obsažené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 
2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla 
skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a 
živých zvířat. 
 
Navrhované znění nové vyhlášky nahrazuje vyhlášku č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění 
klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení 
o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. Tuto vyhlášku již není možné 
novelizovat, protože došlo ke změně zmocňovacího ustanovení v zákoně č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 
Navrhovaná vyhláška přizpůsobuje požadavky na způsob označování jatečně upravených těl 
jatečných zvířat tak, aby byla zachována funkčnost systému Integrovaného zemědělského 
registru, do kterého jsou zanášeny výsledky klasifikace jatečně upravených těl jatečných 
zvířat. Navrhované znění nové vyhlášky využívá možnosti stanovené čl. 8 odst. 7 nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182, které umožňuje vnitrostátním předpisem 
stanovit doplňující požadavky na označování. Doplňující vnitrostátní požadavky jsou 
přenesené požadavky na označování z předcházející evropské legislativy. Nejedná se tedy 
o stanovení nových požadavků, ale o přenesení způsobu označování, které byly požadovány 
nařízením Komise (ES) 2008/1249 ze dne 10. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí 
pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, 
prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen. Informace pro označování jatečně upravených těl 
jatečných zvířat jsou potřebné pro veterinární kontrolu a ověřování výsledků klasifikace 
inspektory Státní veterinární správy z Integrovaného zemědělského registru, z kterého jsou 
následně údaje použity i pro sestavování hlášení pro Evropskou unii. 
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení  
je navržena 
 
Návrh vyhlášky je v plném souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a nepřesahuje rámec 
zmocnění v tomto zákoně obsažený. 
 
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích udává povinnost provozovateli potravinářského 
podniku provozujících jatka zajistit klasifikaci jatečných zvířat osobou, která je odborně 
způsobilá. O provedené klasifikaci se vystaví klasifikační protokol. Klasifikační protokol 
obsahuje údaje, potřebné pro výkon dozoru Státní veterinární správy ke kontrole a ověřování 
výsledků klasifikace. 
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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  
 
Návrh vyhlášky má přímý vztah k předpisům Evropské unie: 
 

 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, 

 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, 
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, 
pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí 
a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat. 

 prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1184 ze dne 20. dubna 2017, kterým se 
stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, 
prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a 
živých zvířat. 

 
Návrhem vyhlášky se neprovádí transpozice směrnic Evropské unie. 
 
Návrhem vyhlášky se stanovují doplňující požadavky na označování jatečně upravených těl 
jatečných zvířat podle čl. 8 odst. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182. 

 
Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, neboť obsahuje nové technické 
specifikace ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Návrh vyhlášky z tohoto důvodu bude 
postoupen do notifikačního procesu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/1535. 
 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 
s právem Evropské unie. 
 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 
Přímo použitelné předpisy Evropské unie stanoví jednotná pravidla pro hodnocení kvality 
jatečně upravených těl a jejich označení. Na základě zařazení jatečně upraveného těla do 
třídy jakosti je stanovena jeho kvalita a tím následně i jeho cena. Tímto postupem je 
sledováno dosažení objektivní, spravedlivé ceny pro producenty v závislosti na hmotnosti 
a skladbě zvířat, které dodali na jatka. Dále klasifikace jatečně upravených těl jatečných 
zvířat vede ke zprůhlednění trhu. Při jednotném posuzování kvality jatečně upravených těl 
v rámci společného trhu s masem v Evropské unii je obchod pružnější, neboť každá třída 
jakosti podle hodnotící stupnice zajišťuje určitou standardní srovnatelnou kvalitu masa. Tržní 
ceny masa však nejsou direktivně stanoveny a vždy záleží na dohodě chovatele 
a provozovatele jatek a dále na nabídce a poptávce. Každá země má svoji cenovou hladinu, 
která se může značně lišit.  
 
Základní požadavky na označování jatečně upravených těl jatečných zvířat jsou v rámci 
Evropské unie požadovány na určité úrovni, jejímž nedodržením by nedošlo k přesné a 
jednoznačné identifikaci jatečně upraveného těla zvířete tak, že by jednoznačně nebyly 
identifikovány místo a datum porážky, jatečné zvíře, klasifikátor a výsledek klasifikace. Tímto 
by došlo k zhoršení situace veterinární kontroly a ověřování výsledků klasifikace inspektory 
Státní veterinární správy z Integrovaného zemědělského registru. 
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Problematika klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat je obecně upravena 
předpisy Evropské unie a zákonem o potravinách a tabákových výrobcích, které platná 
vyhláška č. 194/2004 Sb. doplňuje. Text vyhlášky podrobněji upravuje ty oblasti, které jsou 
v kompetencích členských států Evropské unie, zejména obsah protokolů o klasifikaci a 
rozsah sdělování výsledků, podmínky a rozsah odborné přípravy a odborné zkoušky, 
náležitosti o odborné způsobilosti a vzory protokolů o klasifikaci jatečně upravených těl.   

 
Cílem navrhované nové vyhlášky je zachování rozsahu informací pro veterinární kontrolu 
a ověřování výsledků klasifikace inspektory Státní veterinární správy z Integrovaného 
zemědělského registru, z kterého jsou následně údaje použity i pro sestavování hlášení pro 
Evropskou unii. 
 
 
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 
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty. S ohledem na předmět úpravy vyhlášky nelze očekávat negativní dopady 
na podnikatelské prostředí České republiky. 

 
Změny ve vyhlášce, resp. v požadavcích na označování jatečně upraveného těla jatečných 
zvířat, nepředstavují zvýšení nákladů pro dotčené subjekty.  
 
Návrh vyhlášky nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. Také nemá 
dopady na rodiny a na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 
zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 
 

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na zákaz diskriminace ve smyslu zákona 
č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), nedotýká se otázek rovnosti mužů  
a žen. 
 
 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 

Navrhovaná právní úprava nezakládá nové zpracování osobních údajů. Navrhovanou právní 
úpravou není měněno již existující zpracování osobních údajů. 
 
Navrhovaná právní úprava nepředstavuje zvláštní úpravu žádné povinnosti ani oprávnění 
subjektu osobních údajů. 
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Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava je takového charakteru, že lze v zásadě vyloučit vazbu mezi ní  
a potencionálním vlivem na vyvolání vzniku korupčního prostředí. Vzhledem k obsahu právní 
úpravy tak nebyla shledána žádná rizika, která by mohla vést ke korupčnímu jednání.  
 
 
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 
 
Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle Legislativních 
pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože dle článku 5 Obecných zásad pro hodnocení 
regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2018 s informací, 
že se RIA provést neukládá. 
 
 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
Předmět úpravy byl zpracován podle čl. 48 odst. 2 Legislativních pravidel vlády.  
 
K § 2  
Pro účely této vyhlášky se vymezují pojmy související s požadavky na způsob označování 
jatečně upravených těl jatečných zvířat. 
 
K § 3 
Ustanovení se týká způsobu klasifikace jatečných prasat a způsobu označení jatečně 
upravených těl jatečných zvířat s uvedením údajů na štítku, včetně výčtu informací, které 
jsou nezbytné na něm uvést. Pro klasifikaci jatečně upraveného těla skotu se používá 
standardní obchodní úprava podle předpisů Evropské unie. 
 
K § 4 a příloze č. 1 
Ustanovení se týká způsobu zařazení jatečných prasat mimo vymezenou přejímací 
hmotnost, pro kterou již není použitelný systém klasifikace jatečně upravených těl jatečných 
zvířat. 
 
K § 5 
Ustanovení stanovuje způsob klasifikace jatečného těla skotu a označení jatečně 
upraveného těla skotu údaji uvedenými na štítku, včetně výčtu informací, které jsou nezbytné 
na něm uvést. Pro klasifikaci jatečně upraveného těla skotu se používá standardní obchodní 
úprava podle předpisů Evropské unie. 
 
K § 6 a přílohám č. 2 a 3  
Ustanovení z důvodu přehlednosti a dosledovatelnosti obsahuje informace o vzorech 
protokolů pro klasifikaci a způsob zpracování protokolu za celou skupinu jatečných zvířat 
stejného druhu od jednoho dodavatele za jeden den. Stanovení data zasílání vyhotovených 
protokolů do ústřední evidence hospodářských zvířat je požadavek systému, který tyto 
informace zpracovává tak, aby měly na sebe logickou návaznost a nedocházelo 
k přetěžování zpracovatelského systému. 
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K § 7 
Ustanovení obsahuje pověření Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Praha -
Uhříněves k odborné přípravě klasifikátorů. Stanovuje podmínky pro podání přihlášky 
a informování účastníků o bližších podmínkách. Stanovuje způsob a rozsah odborné 
přípravy ke zkoušce. 
 
Obsah navrhovaného ustanovení se neliší od dosavadní právní úpravy. 
 
K § 8 
Ustanovení stanovuje způsob jmenování zkušební komise a průběh zkoušky z odborné 
způsobilosti fyzických osob k provádění klasifikace, včetně podmínek opravné zkoušky. Po 
absolvování zkoušky z odborné způsobilosti fyzických osob k provádění klasifikace obdrží 
uchazeč písemný doklad. 
 
Dozorovým orgánem vykonávajícím úřední dozor nad prováděním klasifikace jatečně 
upravených těl jatečných zvířat, jehož zástupce je členem zkušební komise, je nyní Státní 
veterinární správa. Obsah navrhovaného ustanovení se jinak neliší od dosavadní právní 
úpravy. 
 
K § 9 
Ustanovení obsahuje způsob podání žádosti o osvědčení o odborné způsobilosti pro 
klasifikování jatečně upravených těl. Specifikuje rozsah požadovaných dokumentů 
potřebných pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti. Dále se specifikují podmínky, za 
kterých lze osvědčení o odborné způsobilosti prodloužit. 
 
K žádosti o osvědčení o odborné způsobilosti pro klasifikování jatečně upravených těl již 
nebude třeba přikládat doklad o zdravotní způsobilosti a pro prodloužení platnosti osvědčení 
bude postačovat jeden doplňkový kurs namísto dvou. Obsah navrhovaného ustanovení se 
jinak neliší od dosavadní právní úpravy. 
 
K § 10 
Ustanovení týkající se notifikace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2015/1535 bylo formulováno v souladu s Legislativními pravidly vlády a s požadavky odboru 
kompatibility Úřadu vlády. 
 
K § 11 
Ke dni nabytí účinnosti navrhované vyhlášky se zrušuje vyhláška č. 194/2004 Sb. a její 
novela z roku 2005. 
 
K § 12 
Datum nabytí účinnosti je vzhledem k předpokládané délce notifikačního procesu podle 
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 navrhováno na 1. května 2019. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB7NBU3WP)


