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ODŮVODNĚNÍ 

Obecná část 

Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 

1. Důvod předložení 

Název 
Návrh vyhlášky, 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 vyhlášky č. 61/2009 Sb. 

Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností 
Novela veterinárního zákona provedená zákonem č. 308/2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 
která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2012, přináší novou úpravu některých požadavků na živočišné 
produkty a obsahuje zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu, který tyto požadavky 
v souladu se zákonným zmocněním podrobněji upraví. 

Konkrétně se jedná o následující požadavky: 
A. Uložení nové povinnosti týkající se evidence provedeného vyšetření na trichinely (svalovce), a 

to uživateli honitby a laboratoři, která provádí vyšetření na trichinely (svalovce) - § 27b odst. 6 
veterinárního zákona 
Podle zmocnění uvedeného v § 27b odst. 9 písm. a) veterinárního zákona má pak prováděcí 

právní předpis upravit údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat 
orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor, včetně termínu jejich předložení.  

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 přímo konečnému 
spotřebiteli nebo jeho dodávání do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného 
spotřebitele, nebo do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou 
registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla 
zvěř ulovena, nebo krajů sousedních. Jedná se o vnitrostátní úpravu oblasti, pro niž tuto úpravu 
přímo použitelný předpis EU, 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 v souladu s čl. 1 
odst. 4 citovaného nařízení stanoví vnitrostátními právními předpisy pravidla pro tuto činnost. 

Vnitrostátním právním předpisem ČR obsahujícím pravidla přímého prodeje malého množství 
těl ulovené volně žijící zvěře v kůži nebo v peří je ustanovení § 27b veterinárního zákona. 
Podrobnější podmínky pak upravuje vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických 
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy 
Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb. 
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Uživatel honitby je podle § 27b odst. 6 veterinárního zákona povinen zabezpečit vyšetření 
zvěře vnímavé na trichinelózu na přítomnost trichinel (svalovce), a to v 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 vyšetřování. Uživatel honitby je dále podle zákona povinen uchovávat protokol 
o laboratorním vyšetření zvěře po dobu nejméně 2 let a na požádání jej předložit orgánům 
vykonávajícím státní veterinární dozor. Zvěř vnímavou na trichinelózu je pak oprávněn prodávat 
nebo dodávat konečnému spotřebiteli až po negativním vyšetření zvěře na přítomnost svalovce 
(trichinel). 

Veterinární zákon dále ukládá v § 27b odst. 6 i odpovídající evidenční povinnost laboratoři, 
který vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) provádí. Laboratoř je povinna vydat uživateli 
honitby protokol o laboratorním vyšetření zvěře a jednou ročně předkládat orgánům 
vykonávajícím státní veterinární dozor údaje o provedených vyšetřeních stanovené prováděcím 
právním předpisem. Prováděcí právní předpis také stanoví i termín, ve kterém jsou laboratoře 
povinny uvedené údaje předkládat. 

Cílem zavedení nových evidenčních povinností byla vyšší transparentnost dodržování 
povinnosti vyšetřování na svalovce. Díky tomu budou moci být odhaleny případy, ve kterých se 
ulovená volně žijící zvěř vnímavá k trichinelóze na tuto chorobu nevyšetří. Nevyšetřené kusy jsou 
přitom vysokým zdravotním rizikem pro konzumenty masa a dalších produktů z takového zvířete. 

B. Úprava podmínek dodávání syrového mléka a syrové smetany konečnému spotřebiteli 
prostřednictvím prodejního automatu a stanovení frekvence a rozsahu laboratorního vyšetření 
mléka určeného pro přímý prodej - § 27a odst. 1 písm. e) veterinárního zákona 
Veterinární zákon v § 27a upravuje podmínky přímého prodeje syrového mléka a smetany 

pocházející od zvířat z vlastního chovu v místě výroby nebo prostřednictvím prodejního automatu 
chovatelem přímo konečnému spotřebiteli. Také v tomto případě se jedná se o vnitrostátní úpravu 
oblasti, pro niž tuto úpravu přímo použitelné předpisy EU,  jmenovitě čl. 1 odst. 2 písm. c) a odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a také čl. 1 odst. 3 písm. c) a odst. 4 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, výslovně umožňují. 

Podrobnější veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství 
vlastních produktů z prvovýroby, tedy i syrového mléka a smetany, pak upravuje vyhláška 
č. 289/2007 Sb. 

Podle zmocnění uvedeného v § 27a odst. 6 písm. c) veterinárního zákona má prováděcí právní 
předpis nově upravit rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti 
patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí. 

Důvodem pro změnu právní úpravy přímého prodeje syrového mléka a smetany obsaženou 
v novele veterinárního zákona byla, při zachování nezbytné ochrany spotřebitele, snaha napomoci 
při řešení problémů producentů mléka s jeho odbytem (i výkupními cenami), a to prostřednictvím 
automatických prodejních zařízení na mléko, která je možno umísťovat i mimo hospodářství 
chovatele. Změna umožní producentům prodej syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a 
syrové smetany, jako produktů prvovýroby, v místech, která jsou spotřebitelům dostupná a ve 
kterých lze předpokládat větší odbyt těchto produktů, aniž by byla ohrožena nezbytná 
dosledovatelnost původu těchto produktů. Tímto způsobem prodeje by mělo být zamezeno 
rizikové manipulaci se syrovým mlékem, které je surovinou snadno podléhající zkáze, v níž se 
snadno množí choroboplodné zárodky, například ve srovnání s prodejem ručně nalévaného mléka 
z konví. 

Pokud jde o povinnost chovatele zajistit laboratorní vyšetření mléka určeného k přímému 
prodeji, je chovatel kromě vyšetření potřebných k zajištění požadavků a kritérií stanovených pro 
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prvovýrobu syrového mléka a mleziva přímo použitelnými předpisy EU povinen zajistit i další 
vyšetření mléka, a to ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů, které by mohly ohrozit 
zdraví lidí. Minimální rozsah sledovaných patogenních mikroorganismů v syrovém mléce a jejich 
maximální limity by měly být stanoveny prováděcím právním předpisem. Dále se především 
s ohledem na menší farmy stanovuje nižší frekvence provádění tohoto vyšetřování, které musí být 
podle § 27a odst. 1 písm. e) provedeno nejméně jednou ročně.  

Kromě toho je chovatel, který prodává syrové kravské mléko, povinen zajistit, že mléko 
prodávané spotřebiteli splňuje kritérium pro obsah mikroorganismů při teplotě 30 °C v syrovém 
kravském mléce určeném k výrobě mléčných výrobků, které je stanoveno přímo použitelnými 
předpisy EU (§ 27a odst. 5 veterinárního zákona). 

Navržená úprava vychází z principu odpovědnosti producenta mléka za nezávadnost své 
produkce. Požadavky jsou jistým omezením volného prodeje syrového mléka a syrové smetany 
s cílem zajistit ochranu spotřebitele. 

Hlavním principem navrhované právní úpravy je tedy naplnění zmocnění k vydání 
prováděcích právních předpisů, které obsahuje novela veterinárního zákona provedená zákonem 
č. 308/2011 Sb. 

Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 289/2007 Sb. spadá do působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti 
technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 
98/48/ES, byl návrh vyhlášky č. 289/2007 Sb. v souladu s touto směrnicí řádně notifikován. Bude 
tedy třeba v souladu se směrnicí oznámit Evropské komisi a členským státům i návrh novely 
tohoto prováděcího právního předpisu. 

2. Návrh variant řešení 
2.1. Návrh možných řešení, včetně nulové varianty 

Varianta 1 – nulová 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky provádí zmocňovací ustanovení veterinárního zákona, 

konkrétně pak ustanovení § 27b odst. 9 písm. a) a § 27a odst. 6 písm. c), která nabyla účinnosti 
1. ledna 2012, nelze nulovou variantu využít. 

Zhodnocení variant úpravy bylo provedeno již při přípravě a projednávání novely 
veterinárního zákona. Návrh vyhlášky pouze provádí zmocňovací ustanovení obsažená v zákoně. 

Varianta 2 
Je nutné naplnit zmocňovací ustanovení § 27b odst. 9 písm. a) a § 27a odst. 6 písm. c) 

veterinárního zákona, která přinesla novela veterinárního zákona, provedená zákonem 
č. 308/2011 Sb., a v souladu s novelou zákona stanovit údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou 
laboratoře povinny předkládat orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor, včetně termínu 
jejich předložení, a rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních 
mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí. 

2.2. Dotčené subjekty 
Dotčenými subjekty jsou: 

▫ chovatelé, 
▫ laboratoře provádějící vyšetřování na svalovce (trichiny), 
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▫ Státní veterinární správa, 
▫ Ministerstvo zemědělství. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
3.1. Identifikace nákladů a přínosů všech variant 

Varianta 1 – nulová 
Jak již bylo uvedeno výše, nulovou variantu nelze využít vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky 

provádí zmocňovací ustanovení veterinárního zákona, konkrétně pak ustanovení § 27b odst. 9 
písm. a) a § 27a odst. 6 písm. c), která nabyla účinnosti 1. ledna 2012. 

Zhodnocení variant úpravy bylo provedeno již při přípravě a projednávání novely 
veterinárního zákona. Návrh vyhlášky pouze provádí zmocňovací ustanovení obsažená v zákoně. 

Varianta 2 – náklady a přínosy: 
A. Stanovení údajů o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat orgánům 

vykonávajícím státní veterinární dozor, včetně termínu jejich předložení 

–  Dopady na laboratoře provádějící vyšetřování na svalovce (trichiny): 
Nové evidenční povinnosti uložené novelou zákona přinesly administrativní dopady na 

laboratoře. Jsou však nutnou podmínkou k tomu, aby orgány veterinární správy získaly přesné 
počty vyšetřené zvěře vnímavé na trichinelózu, které je pak možné porovnat s počty ulovené zvěře. 
Souhrnné údaje je Státní veterinární správa povinna předkládat každoročně do konce dubna 
Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). 

–  Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
Změna právní úpravy nebude mít vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

B. Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních 
mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí 

–  Dopady na chovatele: 
Pokud jde o prodej syrového mléka, evidují orgány veterinární správy k 26. říjnu 2011 celkem 

254 subjektů provozujících přímý prodej syrového mléka v hospodářství a 153 mléčných 
automatů. Přínosem pro chovatele vyplývajícím z novely veterinárního zákona je možnost 
prodávat syrové mléko a syrovou smetanu jak v místě výroby, tak prostřednictvím prodejního 
automatu, který je na území kraje, v němž se nachází chov zvířat, z něhož mléko pochází, i krajů 
sousedních.  

Minimální rozsah sledovaných patogenních mikroorganismů v syrovém mléce se navrhuje 
stanovit tak, aby byl chovatel v případě přímého prodeje syrového mléka za podmínek 
stanovených zákonem povinen zajistit vyšetření na přítomnost patogenního mikroorganismu 
Staphylococcus aureus. Jedná se o patogenní mikroorganismus, který může vyvolat i závažná 
onemocnění. Mléko lze na zvolený patogenní mikroorganismus vyšetřit poměrně snadno a 
relativně levně (cca za 50 – 100 Kč). 

Podle § 27a odst. 1 písm. e) veterinárního zákona je přitom chovatel povinen zajistit toto 
vyšetření při: 
▫ podání žádosti krajské veterinární správě o souhlas k prodeji syrového mléka, 
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▫ každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu získávání, ošetřování a zpracovávání 
syrového mléka, která by mohla ovlivnit jeho zdravotní nezávadnost, nejméně však jednou 
ročně. Mezi takové změny patří například změna typu dojení, změna dojicího zařízení, změna 
způsobu ustájení (a to i v průběhu roku – stáj – zima × pastva – léto) a podobně. 
Při přípravě návrhu právního předpisu byly vzaty v úvahu i požadavky jiných členských států, 

které tuto problematiku ve svých předpisech upravují. Stejný limit používá například Lotyšsko, 
Estonsko a podobný Itálie. 

–  Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
Změna právní úpravy nebude mít vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

3.2. Konzultace 
Návrh novely veterinárního zákona, který obsahoval zákonný podklad požadavků vyhlášky, 

byl projednán s dotčenými subjekty v rámci připomínkových řízení. 

4. Návrh řešení 
4.1. Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Varianta 1 
Jak již bylo uvedeno výše, nulovou variantu nelze využít vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky 

provádí zmocňovací ustanovení veterinárního zákona, konkrétně pak ustanovení § 27b odst. 9 
písm. a) a § 27a odst. 6 písm. c), která nabývají účinnosti 1. ledna 2012. 

Varianta 2 
Obecně je třeba úvodem uvést, že zhodnocení variant úpravy bylo provedeno již při přípravě a 

projednávání novely veterinárního zákona. Návrh vyhlášky pouze provádí ustanovení obsažená 
v zákoně. 

A. Stanovení údajů o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat orgánům 
vykonávajícím státní veterinární dozor, včetně termínu jejich předložení. 
Cílem úpravy veterinárního zákona spočívající v zakotvení této povinnosti je maximální 

možná ochrana konzumentů zvěřiny před vysokými zdravotními riziky, jež představují 
nevyšetřené kusy zvěře. Údaje o počtech vyšetřené zvěře není možné získat jiným způsobem než 
je uložení povinnosti laboratořím, neboť toto vyšetření mohou kromě státních veterinárních ústavů 
provádět také laboratoře soukromé. 

Rozsah údajů, které jsou laboratoře povinny orgánům veterinární správy předkládat, byl 
stanoven tak, aby zahrnoval údaje nutné k provádění křížových kontrol počtů vyšetřené zvěře 
vnímavé na trichinelózu, tj. umožňující srovnání počtů vyšetřené zvěře vnímavé na trichinelózu 
s počty zvěře ulovené. 

Konkrétní termín pro předložení těchto údajů (15. duben kalendářního roku) pak byl stanoven 
s ohledem na povinnost Státní veterinární správy předkládat souhrnné údaje za Českou republiku 
každoročně do konce dubna Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). 

Díky transparentnímu systému vyšetřování volně žijící zvěře na svalovce by Česká republika 
mohla v budoucnu požádat o status území se zanedbatelným rizikem výskytu trichinel (svalovce), 
což by vedlo k snížení nákladů na toto vyšetřování zejména u domácích prasat. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK8WBCLLQR)



10 
 

B. Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních 
mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí 
Nová právní úprava obsažená ve veterinárním zákoně byla opatřením ve prospěch chovatelů 

hospodářských zvířat; současně však jejím cílem byla i ochrana zdraví spotřebitelů. 
Rozsah sledovaných patogenních mikroorganismů v syrovém mléce byl vymezen tak, že 

zahrnuje pouze vyšetřování na přítomnost patogenního mikroorganismu Staphylococcus aureus. 
Důvodem je především skutečnost, že uvedený patogen může vyvolat i závažná onemocnění. 
Nebezpečí spočívá rovněž ve tvorbě toxinů, které jsou odolné teplu a i po převaření mléka mohou 
vyvolat zažívací potíže. 

Dále je třeba zdůraznit, že obdobné požadavky obsahují i vnitrostátní předpisy jiných 
členských států, které tuto problematiku upravují (například Lotyšsko, Estonsko nebo Itálie). 

4.2. Implementace a vynucování 
Implementace a vynucování právních předpisů na úseku veterinární péče je zajištěno 

zákonnými prostředky vyplývajícími z veterinárního zákona – tj. především prováděním 
soustavného státního veterinárního dozoru Státní veterinární správou, případně pak ukládáním 
závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků nebo ukládáním pokut. 

4.3. Přezkum účinnosti 
Přezkum nového předpisu bude Státní veterinární správa provádět na základě sledování a 

pravidelného vyhodnocování účinnosti a funkčnosti zavedených opatření. 

4.4. Kontakt na zpracovatele RIA 
Jméno a příjmení: Mgr. Marcela Skřivánková 
Útvar: Legislativní a právní odbor Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy 
Telefon:  227010163 
e-mail: m.skrivankova@svscr.cz 

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, 
s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů 
Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Navrhovaná právní úprava odpovídá ústavnímu pořádku České republiky, je v souladu s 
mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, včetně Smlouvy o Evropské Unii. 
Nedotýká se právní úpravy Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a 
judikatury, jež s ní souvisí.  

Návrh vyhlášky souvisí s těmito právními akty Evropské unie: 
– Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 

potravin, v platném znění. 
– 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. 
Navržené změny jsou vnitrostátní úpravou oblasti, pro niž tuto úpravu přímo použitelné 

předpisy EU výslovně umožňují. Viz konkrétně čl. 1 odst. 2 písm. c) a odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 a dále čl. 1 odst. 3 písm. c) a e) a odst. 4 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 
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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. 

Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zmocňovacími ustanoveními veterinárního zákona. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
na ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady 
navrhované právní úpravy a její dopady na životní prostředí 

 Hospodářské a finanční dopady 
Hodnocení hospodářských a finančních dopadů návrhu vyhlášky je uvedeno v předchozích 

částech odůvodnění. 
Změna právní úpravy nebude mít vliv na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

 Sociální dopady 
Nepřepokládá se, že by návrh vyhlášky měl dopady v sociální oblasti. 

 Dopady na životní prostředí 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 
 
Zvláštní část 

K čl. I: 
Ustanovení týkající se notifikace podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES bylo 
formulováno v souladu s Legislativními pravidly vlády a s požadavky Odboru kompatibility Úřadu 
vlády. 

K čl. II, bodu 1: 
Předmět úpravy vyhlášky č. 289/2007 Sb. je třeba rozšířit s ohledem na doplnění jejího obsahu 
v souladu s novelou veterinárního zákona provedenou zákonem č. 308/2011 Sb., která přinesla 
nová zmocnění k vydání prováděcích právních předpisů v § 27b odst. 9 písm. a) a § 27a odst. 6 
písm. c). 

K čl. II, bodu 2: 
Cílem úpravy je zvýšit limit prodeje malého množství čerstvého drůbežího masa a zároveň 
rozšířit limit prodeje na jednotlivé druhy chované drůbeže. Současná úprava znevýhodňuje 
chovatele, kteří chovají více druhů drůbeže. 

Navýšení limitu prodeje nebo dodání  10 kusů drůbeže na 150 kusů krůt, 150 kusů hus a 250 
kusů ostatních jednotlivých druhů drůbeže v průběhu 1 týdne nebo 1 000 kusů ročně odráží 
současné trendy chovu drůbeže drobných zemědělců a tudíž vychází vstříc chovatelům 
drůbeže, kteří chovají drůbež sezónně, a to především chovem ve volném výběhu  
a na pastvě. Po výkrmu je nutné najednou/jednorázově drůbež porazit a opracovat. V tomto 
případě se jedná o zchlazená JUT, která není možno delší dobu uchovávat. Z těchto důvodů je 
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účelné navýšit limit prodeje nebo dodání malého množství čerstvého drůbežího masa. Tato 
úprava umožní prodej jatečné drůbeže při dosažení jateční hmotnosti a kvality masa.    

K čl. II, bodu 3, 5, 7 a 9: 

Text ustanovení § 12 vyhlášky je třeba upravit s ohledem na změny § 27b, které přinesla novela 
veterinárního zákona provedená zákonem č. 308/2011 Sb. 
Jedná se především o změnu spočívající v tom, že prodej, resp. dodávání těl ulovené volně žijící 
zvěře je napříště oprávněním pouze uživatele honitby; uživatel honitby je také zodpovědný za 
zajištění vyšetření těl ulovené volně žijící zvěře co nejdříve po ulovení a má povinnost předkládat 
evidenci o ulovené zvěři, jejím prodeji a vlastní spotřebě, kterou vede podle zákona o myslivosti, 
orgánům provádějících veterinární dozor. Uživatel honitby je také povinen zabezpečit vyšetření 
zvěře vnímavé na trichinelózu na přítomnost trichinel (svalovce). 

K čl. II, bodu 4 , 6  a 8: 
Další změny ustanovení § 12 vyhlášky, které je nutné provést v návaznosti na novelu veterinárního 
zákona provedenou zákonem č. 308/2011 Sb., souvisejí s doplněním ustanovení § 27b odst. 1, 
které umožňuje, aby mohla být uživatelem honitby dodávána těla ulovené volně žijící zvěře 
prohlédnutá proškolenou osobou i do maloobchodních zařízení, ve kterých bude docházet 
k bourání zvěřiny. 
Bude se jednat o maloobchodní zařízení registrovaná podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 852/2004, která musí splňovat veterinární a hygienické požadavky stanovené tímto 
nařízením. Může se přitom jednat i o zařízení, které provozuje hostinskou činnost a které použije 
dodaná těla ulovené volně žijící zvěře k přípravě pokrmů. 
Nové ustanovení § 12 odst. 6 pak určuje, které konkrétní veterinární a hygienické požadavky 
stanovené přílohou III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, musí 
maloobchodní zařízení, jež bylo registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, 
splňovat - vedle veterinárních a hygienických požadavků vyplývajících z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004. 
Touto úpravou podmínek přímého prodeje došlo k rozšíření možností uživatele honitby a vyšlo se 
vstříc požadavkům praxe. 

K čl. II, bodu 10: 
Nové ustanovení § 12b obsahuje údaje, které jsou laboratoře provádějící vyšetřování na svalovce 
(trichiny) povinny vždy jedenkrát ročně předkládat orgánům vykonávajícím státní veterinární 
dozor, a termín, v němž jsou povinny uvedené údaje předložit. 
Rozsah údajů, které jsou laboratoře povinny orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor 
předkládat, byl stanoven tak, aby zahrnoval údaje nutné k provádění křížových kontrol počtů 
vyšetřené zvěře vnímavé na trichinelózu, tj. umožňující srovnání počtů vyšetřené zvěře vnímavé na 
trichinelózu s počty zvěře ulovené. 
Konkrétní termín pro předložení těchto údajů (15. duben kalendářního roku) se stanoví s ohledem 
na povinnost Státní veterinární správy předkládat souhrnné údaje za Českou republiku každoročně 
do konce dubna Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). 

K čl. II, bodu 11: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu, která text vyhlášky uvádí do souladu s legislativní 
zkratkou zavedenou v ustanovení § 1 písm. o) vyhlášky. 
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Dále je třeba ustanovení § 13 odst. 1 vyhlášky upravit s ohledem na změny § 27a veterinárního 
zákona spočívající v úpravě podmínek dodávání syrového mléka konečnému spotřebiteli 
prostřednictvím prodejního automatu, které přinesla novela veterinárního zákona provedená 
zákonem č. 308/2011 Sb. 

K čl. II, bodu 12: 

Ustanovení § 13 odst. 4 vyhlášky se upravuje s ohledem na změny § 27a veterinárního 
zákona spočívající v úpravě podmínek dodávání syrového mléka konečnému spotřebiteli 
prostřednictvím prodejního automatu, které přinesla novela veterinárního zákona provedená 
zákonem č. 308/2011 Sb. Cílem úpravy je zpřesnit terminologii. Mléko prodávané  
v hospodářství nebo formou prodejních automatů není mlékárensky ošetřeno a je nutné ho 
následně tepelně opracovat. Není nutné provádět jeho převaření, postačí jeho tepelné ošetření 
pasterací.  

K čl. II, bodu 13: 
Nové ustanovení § 13 odst. 5 obsahuje podmínky dodávání syrového mléka konečnému 
spotřebiteli prostřednictvím prodejního automatu, konkrétně povinnost umístit na prodejním 
automatu upozornění pro konečného spotřebitele, že je nutné syrové mléko před použitím převařit, 
a podmínky, při jejichž splnění je možné umístit prodejní automat v mléčnici. 

K čl. II, bodu 14: 
Cílem úpravy je umožnit prodloužení doby prodeje syrového mléka z hospodářství nebo 
formou prodejních automatů, pokud bude zchlazeno na 6 °C a prodáno do 48 hodin po 
nadojení. Úprava je v souladu s přílohou III oddílu IX kapitoly II písm. B bodu 2 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 

K čl. II, bodu 15: 
Jedná se o legislativně technickou úpravu provedenou v návaznosti na legislativní zkratku 
zavedenou v ustanovení § 1 písm. o) vyhlášky. 

K čl. II, bodu 16 a 20: 
Do textu vyhlášky se vkládá nové ustanovení § 13a spolu s navazující přílohou č. 6 k této vyhlášce, 
které v souladu se zákonným zmocněním upravují rozsah a limity vyšetřování syrového mléka 
ke zjištění přítomnosti patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí. Minimální rozsah 
sledovaných patogenních mikroorganismů v syrovém mléce se navrhuje stanovit tak, aby byl 
chovatel v případě přímého prodeje syrového mléka povinen zajistit za podmínek stanovených 
zákonem vyšetření na přítomnost patogenního mikroorganismu Staphylococcus aureus. Jedná se 
o patogenní mikroorganismus, který může vyvolat i závažná onemocnění. 

K čl. II, bodu 17: 
Cílem úpravy je zvýšit limit prodeje malého množství čerstvých vajec chovatelem do 
maloobchodní prodejny z 60 kusů vajec týdně na 600 kusů týdně. Současný limit 60 vajec je 
příliš striktní. Při dodání pouze 60kusů vajec týdně do prodejny nedochází k pokrytí nákladů 
drobného zemědělce spojených s dodáním do maloobchodní prodejny. Drobní zemědělci 
proto tuto možnost prodeje v praxi využívají zřídka.    
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K čl. II, bodu 18: 

Ustanovení § 15 odst. 1 se navrhuje zrušit, neboť se jedná o duplicitní právní úpravu; 
nákazové a zdravotní požadavky na včelstva jsou stanoveny vyhláškou č. 299/2003 Sb. 

K čl. II, bodu 19: 
Ustanovení § 15 odst. 3 vyhlášky je třeba změnit tak, aby bylo v souladu s platným textem 
veterinárního zákona, jmenovitě ustanovením § 27a odst. 1 písm. d), které obsahuje podmínky 
prodeje malého množství medu prodávaného chovatelem z vlastního chovu včel. 

 

K čl. III: 
Navrhuje se, aby tato vyhláška nabyla účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jejího vyhlášení. 
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