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I V .  
P L A T N É  Z N Ě N Í  

č á s t i  v y h l á š k y  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.,  s  v y z n a č e n í m  n a v r h o v a n ý c h  
z m ě n : 

_____________________________________________________________________________ 

§ 1 
Předmět úpravy 

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje  
a) veterinární požadavky na živočišné produkty a zacházení s nimi,  
b) veterinární a hygienické požadavky na zvláštní úpravu (ošetření) a použití živočišných 

produktů určených k lidské spotřebě, které pocházejí z území nebo části území, jež podléhá 
omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením, jakož i potravin živočišného původu, 
poživatelných po zvláštní úpravě (ošetření) nebo dalším zpracování (dále jen "poživatelné po 
úpravě") a způsob označování masa, které pochází z tohoto území nebo jeho části,  

c) veterinární požadavky na zařízení pro uchování těl ulovené volně žijící zvěře,  
d) veterinární a hygienická pravidla pro prodej zvířat v tržnicích a na tržištích, pro sezónní prodej 

ryb na samostatném prodejním místě a pro zabíjení, kuchání a jiné úpravy ryb, pokud tyto 
činnosti jsou součástí jejich prodeje,  

e) veterinární, hygienické a technické požadavky na tržnice a tržiště, kde jsou prodávána zvířata, 
a na jejich uspořádání a vybavení,  

f) která zvířata lze prodávat v tržnicích a na tržištích,  
g) lhůtu, ve které lze požádat o vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů, 

náležitosti a dobu platnosti tohoto osvědčení, jak a na základě čeho se toto osvědčení vydává,  
h) veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství vlastních produktů z 

prvovýroby a pro zacházení s těmito produkty, a co se rozumí tímto malým množstvím,  
i) podrobnosti způsobu označování živočišných produktů na základě jejich veterinárního 

vyšetření a veterinární podmínky jejich uvolňování do oběhu,  
j) obsahové podrobnosti žádosti o schválení a registraci, popřípadě jen o registraci podniku, 

závodu, popřípadě jiného zařízení (dále jen "podnik"), způsob a lhůty oznamování změn údajů 
rozhodných z hlediska schválení, popřípadě registrace podniku,  

k) obsahové náležitosti provozního a sanitačního řádu, 
l) postup při odběru vzorků a údaje, které obsahuje protokol o provedeném odběru vzorků a o 

zjištěných nedostatcích, 

 
1) Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného 

původu určených k lidské spotřebě. 
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m) způsob a rozsah vyšetřování těl ulovené volně žijící zvěře a vedení záznamů proškolené 
osoby, veterinární a hygienická pravidla pro prodej a dodávání malých množství těl ulovené 
volně žijící zvěře a pro zacházení s nimi, a co se rozumí tímto malým množstvím.,  

n) údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat úřednímu 
veterinárnímu lékaři, včetně termínu jejich předložení, 

o) rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti patogenních 
mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí. 

*   *   * 

§ 10 

Čerstvé drůbeží maso 

 

 (1) Chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000 kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 
10 000 kusů ostatní drůbeže, může prodávat nebo dodávat neporcované čerstvé drůbeží maso 
v malých množstvích 

a) přímo konečnému spotřebiteli, a to ve svém hospodářství, anebo v tržnici nebo na tržišti, 
nejbližších k jeho hospodářství, 

b) do místní maloobchodní prodejny, která je prodává přímo konečnému spotřebiteli. V tomto 
případě musí být k masu prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné upozornění "Maso 
není veterinárně vyšetřeno - určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti 
spotřebitele". 

 (2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pojízdný nebo zásilkový prodej. 

 (3) Za malé množství čerstvého drůbežího masa, určeného k prodeji nebo dodání podle 
odstavce 1, se považuje maso z nejvýše 10 kusů drůbeže v průběhu 1 týdne celkem  150 kusů 
krůt, 150 kusů hus a 250 kusů ostatních jednotlivých druhů drůbeže v průběhu 1 týdne 
nebo 1 000 kusů ročně. 

 (4) Čerstvé drůbeží maso, které je prodáváno nebo dodáváno konečnému spotřebiteli 
způsobem uvedeným v odstavci 1, nesmí být uváděno dále do oběhu. 

  

*   *   * 

§ 12 
Zvěřina 

(1) Uživatel honitby nebo účastník lovu (dále jen "lovec") může prodávat nebo dodávat 
ulovenou volně žijící zvěř v kůži nebo peří (dále jen "zvěř"), vyšetřenou proškolenou osobou, 
v malých množstvích  
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a) přímo konečnému spotřebiteli,  
b) do maloobchodní prodejny v rámci příslušného kraje6), která ji prodává přímo konečnému 

spotřebiteli. V tomto případě musí být ke zvěři prodejcem připojeno dobře viditelné a čitelné 
upozornění "Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou - určena po tepelné úpravě ke spotřebě v 
domácnosti spotřebitele". Vzor upozornění je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce., nebo  

c) do maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární správou v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 registrováno jako zařízení 
určené pro zacházení se zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř ulovena, 
nebo krajů sousedních. 
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pojízdný nebo zásilkový prodej.  
(3) Lovec Uživatel honitby může zvěř vnímavou na trichinelózu prodávat nebo dodávat 

konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným v odstavci 1 po negativním vyšetření na přítomnost 
svalovce (trichinel) provedeném laboratoří, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění 
tohoto vyšetření nebo státním veterinárním ústavem, anebo laboratoří, které bylo krajskou 
veterinární správou vydáno povolení pro tento druh vyšetření podle § 50 odst. 3 zákona.  

(4) Předmětem prodeje zvěře v maloobchodní prodejně je pouze tělo zvěře, které  
a) je provázeno plombou a lístkem o původu zvěře vydanými podle zvláštního právního 

předpisu6a),  
b) je uchováváno při teplotě od 0 °C do 7 °C po dobu nejdéle 7 dnů od data ulovení, nebo při 

teplotě od 0 °C do 1 °C po dobu nejdéle 15 dnů od data ulovení,  
c) je skladováno odděleně od zboží jiného druhu.  

(5) Pro prodej zvěře přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti platí ustanovení 
odstavce 4 písm. b) obdobně.  

(6) Pro maloobchodní zařízení podle odstavce 1 písm. c), které bylo krajskou veterinární 
správou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 registrováno 
jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, která je dodávána přímo konečnému 
spotřebiteli, platí vedle veterinárních a hygienických požadavků stanovených nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 také veterinární a hygienické požadavky 
stanovené v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 
a) v oddílu I kapitole V odstavcích 2 a 3, v kapitole VII odstavci 1 písm. a) a v odstavcích 2, 4 

a 5, pokud jde o velkou volně žijící zvěř, 
b) v oddílu II kapitole V odstavcích 1, 5 a 6, pokud jde o velkou volně žijící zvěř, 
c) v oddílu IV kapitole II odstavcích 4 až 6, pokud jde velkou volně žijící zvěř, 
d) v oddílu IV kapitole III odstavcích 4 a 5, pokud jde drobnou volně žijící zvěř, 
e) v oddílu V kapitolách II a III, pokud jde o požadavky na hygienické zacházení s mletým 

masem a masnými polotovary před jejich výrobou a po jejich výrobě, zejména o 
požadavky na jejich teplotu, 

f) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používané k přípravě výrobků z masa volně žijící 
zvěře. 
(6) (7) Za malé množství zvěře, určené k prodeji (dodání) podle odstavce 1, se považuje 

nejvýše 30 % kusů lovcem skutečně odlovené zvěře ročně.  

 
6) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního 

zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
6a ) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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(7) Za malé množství zvěře, určené k prodeji nebo dodání podle odstavce 1, se 
považuje 1000 kusů drobné volně žijící zvěře a 100 kusů velké volně žijící zvěře, anebo 
30 % skutečně odlovené zvěře ročně v dané honitbě. 

(7) (8) Zvěř, která je prodávána nebo dodávána konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným 
v odstavci 1 písm. a) nebo b), nesmí být dále uváděna do oběhu.  

§ 12a 
(1) Proškolená osoba provede vyšetření těl zvěře, při němž se posuzují výživný stav, povrch 

těla, zejména se zřetelem na výskyt výrazných změn na kůži a osrstění způsobených ektoparazity, 
zánětlivých změn na kůži a poranění pokousáním, a dále, jde-li o:  
a) velkou volně žijící zvěř, vyšetří se tělní otvory a jejich okolí, výstelka tělních dutin, vnitřní 

orgány, svalovina a na hlavě zejména sliznice dutiny ústní a jazyk,  
b) zajíce a divoké králíky, vyšetří se oči, tělní otvory a jejich okolí, břišní krajina a vnější 

pohlavní orgány, nebo  
c) zvěř pernatou, vyšetří se oči a tělní otvory.  

(2) Velká volně žijící zvěř se ihned po ulovení otevře a vyvrhne. Orgány dutiny hrudní, játra, 
slezina a ledviny, pokud byly vyňaty z těla ven, se předloží k veterinárnímu vyšetření spolu s 
tělem.  

(3) Proškolená osoba v záznamech kromě údajů uvedených v § 27b odst. 4 zákona dále 
uvede  
a) identifikační údaje lovce uživatele honitby, kterými jsou jméno, popřípadě jména, příjmení a 

adresa bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo, identifikační číslo a umístění 
organizační jednotky, jde-li o právnickou osobu, a evidenční číslo plomby,  

b) datum a výsledek vyšetření zvěře podle odstavce 1 slovy  
1. BEZE ZMĚN; jestliže nebyly nalezeny žádné znaky, které by mohly znamenat, že maso 

zvěře představuje zdravotní riziko, nebo  
2. SE ZMĚNAMI; jestliže byly nalezeny znaky, které by mohly znamenat, že maso zvěře 

představuje zdravotní riziko, a  
c) pořadové číslo, evidenční číslo osvědčení a podpis.  

(4) Vzor záznamu vedeného proškolenou osobou podle odstavce 3 je uveden v příloze č. 5 
k této vyhlášce. 

§ 12b 
Údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou laboratoře povinny předkládat úřednímu 

veterinárnímu lékaři a termín jejich předložení 

(1) Laboratoř, které bylo vydáno osvědčení o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, 
státní veterinární ústav a laboratoř, které bylo krajskou veterinární správou vydáno podle 
§ 50 odst. 3 povolení pro tento druh vyšetřování, předkládá úřednímu veterinárnímu lékaři 
údaje o provedených vyšetřeních na přítomnost svalovce (trichinel) jednou ročně, vždy v 
termínu do 15. dubna, a to za období od 1. dubna předcházejícího kalendářního roku do 31. 
března kalendářního roku, v němž se údaje předkládají. 

(2) Hlášení podle odstavce 1 obsahuje 
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a) název laboratoře, která vyšetření provedla, 
b) identifikaci objednavatele vyšetření - uživatele honitby, 
c) číslo plomby vyšetřeného uloveného kusu volně žijící zvěře, 
d) datum vyšetření, 
e) výsledek vyšetření na svalovce, 
f) metodu, která byla k vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) použita. 

§ 13 
Syrové mléko 

(1) Chovatel může v malých množstvích prodávat se souhlasem krajské veterinární správy 
syrové, mlékárensky neošetřené mléko a syrovou smetanu syrové mléko v místě výroby nebo 
prostřednictvím prodejního automatu přímo konečnému spotřebiteli pro spotřebu v jeho 
domácnosti.  

(2) Předmětem přímého prodeje syrového mléka může být pouze syrové mléko, které  
a) pochází od zdravého zvířete z hospodářství úředně prostého tuberkulózy a úředně prostého 

nebo prostého brucelózy7), jež nevykazuje žádné příznaky nakažlivého onemocnění 
přenosného mlékem na člověka,  

b) bylo získáno hygienickým způsobem v hospodářství, v němž jsou dodržovány hygienické 
požadavky stanovené zákonem a požadavky uvedené v odstavci 3.  
(3) Hygienické požadavky na výrobu syrového mléka, požadavky na prostory a vybavení, na 

hygienu během dojení, sběru a přepravy a na hygienu personálu stanovené předpisy Evropských 
společenství8) platí pro hospodářství, z něhož pochází syrové mléko, které je předmětem přímého 
prodeje, obdobně.  

(4) Přímý prodej syrového mléka v místě výroby musí být prováděn v místnosti oddělené od 
stájí, vybavené chladicím zařízením, ve které je na viditelném místě upozornění "Syrové mléko, 
před použitím převařit tepelně opracovat nebo pasterovat". Je-li z hospodářství dodáváno mléko 
do sběrného střediska, standardizačního střediska nebo podniku pro ošetření mléka, musí být 
místnost sloužící k přímému prodeji syrového mléka oddělena od mléčnice.  

(5) V případě přímého prodeje syrového mléka prostřednictvím prodejního automatu 
musí být na viditelném místě na prodejním automatu umístěno upozornění „Syrové mléko, 
před použitím tepelně opracovat nebo pasterovat“. Přímý prodej syrového mléka konečnému 
spotřebiteli prostřednictvím prodejního automatu může být prováděn i v mléčnici. Jde-li však 
o hospodářství, ze kterého je dodáváno mléko do sběrného střediska, standardizačního 
střediska nebo podniku pro ošetření mléka, musí být prodej zajištěn tak, aby konečný 
spotřebitel nevstupoval do mléčnice. 

(5) (6) Není-li syrové mléko určené k přímému prodeji prodáno do 2 hodin po nadojení, musí 
být zchlazeno na 8°C a zchlazené prodáno do 24 hodin po nadojení, nebo musí být zchlazeno na 
6 °C a zchlazené prodáno do 48 hodin po nadojení.  

(6) (7) Za malé množství syrového, mlékárensky neošetřeného mléka a syrové smetany, 
určené syrového mléka, určeného k přímému prodeji jednomu konečnému spotřebiteli, se 

 
7) Příloha č. 23 k vyhlášce č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí 

přenosných ze zvířat na člověka. 
8) Příloha III oddíl IX kapitola I části I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004. 
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považuje takové množství tohoto syrového mléka nebo syrové smetany, které odpovídá obvyklé 
denní spotřebě tohoto mléka v domácnosti9) daného spotřebitele.  

§ 13a 
Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke zjištění přítomnosti 

patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí 

Chovatel, který prodává syrové mléko podle § 27a odst. 1 písm. e) zákona, zajistí 
vyšetření syrového mléka na přítomnost patogenních mikroorganismů ohrožujících zdraví 
lidí uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce. 

§ 14 
Čerstvá vejce 

(1) Čerstvá vejce, která jsou předmětem přímého prodeje chovatelem konečnému 
spotřebiteli, a to v malých množstvích v jeho vlastním hospodářství, v tržnici nebo na tržišti, nesmí 
být dále uváděna do oběhu.  

(2) Čerstvá vejce, dodávaná chovatelem v malých množstvích do místní maloobchodní 
prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele, musí být prosvícená a musí k nim být 
připojena dobře viditelná informace pro spotřebitele o minimální trvanlivosti vajec a o jménu, 
popř. jménech, chovatele a adrese chovu, kde byla vejce vyprodukována.  

(3) Čerstvá vejce podle odstavců 1 a 2 mohou být prodána konečnému spotřebiteli nejpozději 
do 21 dnů po snášce, přičemž doba minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snášky.  

(4) Za malé množství čerstvých vajec, která mohou být prodána chovatelem v jeho vlastním 
hospodářství, v tržnici nebo na tržišti přímo jednomu konečnému spotřebiteli, se považuje nejvýše 
60 vajec.  

(5) Za malé množství čerstvých vajec, která mohou být předmětem jedné dodávky těchto 
vajec chovatelem do maloobchodní prodejny uvedené v odstavci 2, se považuje nejvýše 60 600 
vajec v průběhu 1 týdne.  

§ 15 
Včelí produkty 

(1) Včelí produkty mohou být uváděny do oběhu,  
a) jestliže pocházejí od včelstva, v němž se nevyskytují mor včelího plodu nebo hniloba včelího 

plodu,  
b) jde-li o med, propolis nebo mateří kašičku, jestliže pocházejí od zdravého včelstva.  

(2) (1) Med musí být vykupován, přeléván a skladován v obalech, které splňují požadavky na 
obaly pro potraviny živočišného původu. Nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření.  

(3) (2) Mateří kašička musí být stabilizována do 3 hodin po získání; uchovává se při teplotě 
do 0°C.  

 
9) § 115 občanského zákoníku. 
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(4) (3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, 
hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, 
anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny na území příslušného okresu, v němž 
má chovatel trvalý pobyt nebo pobyt nebo v němž se nachází stanoviště včel, která zásobuje přímo 
konečného spotřebitele (§ 20 odst. 5 zákona), se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně.  

(3) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v domácnosti chovatele, 
hospodářství chovatele, na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro 
spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloobchodní prodejny, 
která zásobuje přímo konečného spotřebitele a která je na území kraje, v němž se nachází 
stanoviště včel, se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně. 

(5) (4) Med prodávaný nebo dodávaný konečnému spotřebiteli způsobem uvedeným 
v odstavci 4 nesmí být uváděn dále do oběhu. 

*   *   * 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 289/2007 Sb. 

ROZSAH A LIMITY VYŠETŘOVÁNÍ SYROVÉHO MLÉKA KE ZJIŠTĚNÍ 
PŘÍTOMNOSTI PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ 

OHROŽUJÍCÍCH ZDRAVÍ LIDÍ 

 Parametr Limit   
Staphylococcus aureus 500 KTJ/1ml 
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