
          Část materiálu: III. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

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.  
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
15. května 2012, č.j. 775/2012-MZE, s termínem dodání připomínek do 6. června 2012. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
 
Resort Připomínky 

 
Vypořádání 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Zásadní připomínky: 
 
 Připomínky k jednotlivým ustanovením 

 
K čl. II bodu 4 [§ 12 odst. 1 písm. c)] 
 Upozorňujeme, že nově doplňovaný § 12 odst. 1 písm. c) 
z velké části dubluje ustanovení § 27b zákona, což není nutné 
[totéž činí ostatně i § 12 odst. 1 písm. a) a b)]. Omezení dodávek 
zvěřiny pouze na maloobchodní zařízení nacházející se na území 
kraje, v němž byla zvěř ulovena, resp. sousedního kraje, by též 
mohlo být vnímáno jako omezení jedné ze základních svobod 
Evropské unie, kterou je volný pohyb zboží.  
 S ohledem na výše uvedené proto navrhujeme ustanovení 
z návrhu vyhlášky vypustit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Ustanovení § 12 odst. 1 obsahově a systémově 
odpovídá znění celého textu vyhlášky. Součástí  
§ 12 odst. 1 písm. b) je rovněž založení a odkaz 
na přílohu č. 4 vyhlášky, na znění celého tohoto 
odstavce dále navazuje obsah odstavce 2 tohoto 
paragrafu.  
Omezení dodávek zvěřiny dle citovaného 
ustanovení není v rozporu s volným pohybem 
zboží. Zvěřina takto získaná nebyla prohlédnuta 
úředním veterinárním lékařem, ale tzv. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK8WBCL51)



 2 

 
 
 
 
 
 
K čl. II bodu 7 (§ 12 odst. 7) 
 Domníváme se, že kriterium 30 % kusů skutečně 
odlovené zvěře ročně v dané honitbě není stanoveno vhodným 
způsobem [obzvláště s ohledem na obdobná ustanovení stanovící 
malé množství drůbežího masa (1000 kusů drůbeže ročně) nebo 
medu (2 tuny medu ročně) – viz navrhované § 10 odst. 3 a § 15 
odst. 4]. V rámci definice malého množství zvěře určeného 
k prodeji nebo dodání je podle našeho názoru třeba použít spíše 
kombinaci několika kritérií. Navrhujeme stanovit malé množství 
zvěře v závislosti na velikosti volně žijící zvěře nebo na 
procentuálním počtu kusů skutečně odlovené zvěře ročně, 
například „1000 kusů drobné volně žijící zvěře a 100 kusů velké 
volně žijící zvěře“, anebo 30 % skutečně odlovené zvěře ročně 
v dané honitbě“.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
Doporučující připomínky: 
 
 Připomínky k jednotlivým ustanovením 

 
K úvodní větě vyhlášky 
 Upozorňujeme, že v čl. II bodu 2 se stanoví, jaké 
množství se pokládá za malé množství čerstvého drůbežího 
masa, určeného k prodeji nebo dodání. Totéž stanoví čl. II bod 
17 pro med. Není nám tedy jasné, proč vyhláška neprovádí 
taktéž ustanovení § 27a odst. 6 písm. b) zákona, podle kterého 
má prováděcí právní předpis stanovit, co se rozumí malým 
množstvím vlastních produktů prvovýroby.  

proškolenou osobou (§ 27b odst. 3), proto 
nemůže být uváděna do oběhu bez omezení (tak 
jako ze zvěřinového závodu). Toto omezení je 
v souladu s čl. 1 bod 3. písm. e) a čl. 4, kapitoly I. 
nařízení EP a Rady (ES) 853/2004. 
  
Akceptováno. 
Ve smyslu připomínky bude považováno za malé 
množství zvěře „1000 kusů drobné volně žijící 
zvěře a 100 kusů velké volně žijící zvěře, anebo 
30 % skutečně odlovené zvěře ročně v dané 
honitbě“.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
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K čl. II bodu 6 (§ 12 odst. 6) 
 Upozorňujeme, že nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 852/2004 je přímo použitelným předpisem 
Evropské unie a je nevhodné odkazovat na platnost jeho 
jednotlivých ustanovení. Ustanovení doporučujeme vypustit či 
přeformulovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formální a legislativně-technické připomínky: 
 
 Připomínky k jednotlivým ustanovením 

 
K úvodní větě vyhlášky 
 Doporučujeme text „§ 27b odst. 9 písm. a), b a c) 
zákona“ nahradit textem „§ 27b odst. 9 písm. a) až c) zákona“. 
 
K čl. II bodu 1 [§ 1 písm. o)] 
 Upozorňujeme, že jelikož je legislativní zkratka „syrové 
mléko“ zavedena již zákonem, není třeba ji znovu zavádět 
v prováděcím právním předpise (viz čl. 44 odst. 1 Legislativních 
pravidel vlády). 
 

 
Vysvětleno. 
Uvedený návrh odkazuje na jednotlivá ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  
č. 853/2004, které se na předmětná maloobchodní 
zařízení, ve kterých bude zvěřina bourána, 
nevztahuje. V souladu s čl. 1 bod 3. písm. e)  
a čl. 4, kapitoly I nařízení EP a Rady (ES) 
853/2004 však lze vnitrostátními právními 
předpisy pravidla pro jejich činnost v souladu 
s tímto nařízením stanovit. Tato úprava je 
s ohledem na to, že zařízení budou zvěřinu bourat 
a používat k přípravě pokrmů pro spotřebitele, 
žádoucí. Obdobným způsobem jsou stanoveny 
požadavky na maloobchodní zařízení ve vyhlášce 
č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních  
a hygienických požadavků pro některé 
potravinářské podniky, v nichž se zachází se 
živočišnými produkty.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 
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Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Úřad vlády 
– místopředsedkyně 
vlády  a předsedkyně 
LRV 

Bez vyjádření – na vědomí.  

Úřad vlády  
– vedoucí Úřadu vlády 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez vyjádření.  

Česká národní banka 
 

Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv ČR 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  
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Český úřad zeměměřický 
a katastrální 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví  

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost  

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Úřadu vlády  
- odbor vládní legislativy  

Bez vyjádření – na vědomí. 
 

 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility s právem 
ES 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 
z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 
v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU: 
 Návrh vyhlášky má vztah k těmto nařízením EU: 
– nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 

29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění a  
–    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.  

 
 Návrh vyhlášky bude notifikován podle směrnice 
Evropského Parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 
o postupu při poskytování informací v oblasti norem a 
technických předpisů. 
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Připomínky a návrhy změn:  
Doporučující připomínky: 
 
K Čl. II bod 1. - § 1 písm. n) 
 S ohledem na znění zmocňovacího ustanovení § 27b odst. 
9 písm. a) veterinárního zákona doporučujeme nahradit slova 
„orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor“ slovy 
„úřednímu veterinárnímu lékaři“. 
 
K Čl. II bod 1. - § 1 písm. o) 
 S ohledem na zavedenou legislativní zkratku „syrové 
mléko“ ustanovením § 27a odst. 1 písm. e) veterinárního zákona 
doporučujeme nahradit slova „syrového, mlékárensky 
neošetřeného mléka a syrové smetany (dále jen „syrové mléko“)“ 
slovy „syrového mléka“. 
 
 
K stávajícímu § 12a odst. 3 písm. a) 
 S ohledem na znění veterinárního zákona a s ohledem na 
navrhované znění vyhlášky doporučujeme nahradit slovo 
„lovce“ slovy „uživatele honitby“. 
 
K bodu 1. B. obecné části odůvodnění – první odstavec, věta 
druhá 
 S ohledem na upřesnění odůvodnění doporučujeme 
vložit slova „nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004“  mezi slova „a odst. 3“ a slova „a také čl.“. 
 
K zvláštní části odůvodnění K čl. II, bodu 2 – druhý odstavec, 
věta první 
 Doporučujeme nahradit slovo „sezóně“ slovem 
„sezónně“. 
 
 

 
 
 
Akceptováno.  
V souvislosti s touto připomínkou byl upraven i 
nadpis § 12b a odstavec 1 tohoto ustanovení. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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K zvláštní části odůvodnění K čl. II, bodu 13 – věta druhá 
 Doporučujeme nahradit slova „bodu B2“ správným 
označením podle příslušné části přílohy III nařízení ES č. 
853/2004. 
Závěr: 
Návrh vyhlášky je s právem EU plně slučitelný. 
Je vhodné, aby předkladatel zapracoval doporučující 
připomínky. 
 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 

Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a 
státní zkušebnictví 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
osobních údajů 

Bez připomínek. 
 

 

Nejvyšší soud 
 

Bez vyjádření.  
 

 

Kancelář Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR 

Bez vyjádření – na vědomí.  

Kancelář Senátu 
Parlamentu ČR 

Bez vyjádření – na vědomí.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů  

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Zemědělský výbor 
Poslanecké sněmovny 

Bez vyjádření – na vědomí.  

Sekretariát Rady 
hospodářské a sociální 
dohody 

Bez vyjádření.  

Nejvyšší státní 
zastupitelství 

Bez připomínek.  
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Pozemkový fond  
České republiky 

Bez připomínek.  

Generální ředitelství cel 
 

Bez připomínek.  

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Potravinářská komora 
ČR Zásadní připomínka 

V ustanovení § 10 odst. 3 se nově za malé množství čerstvého 
drůbežího masa určeného k dodání podle odstavce 1 považuje 
maso z nejvýše 250 kusů jednotlivých druhů drůbeže v 
průběhu jednoho týdne nebo 1000 kusů ročně. 
Vzhledem k tomu, že v jednom týdnu je možné prodat 250 
kusů kuřat, 250 kusů krůt, 250 kusů kachen a 250 kusů hus, 
jednalo by se o "velké" malé množství.  
Navrhujeme snížit počet kusů na maximálně 100 kusů 
jednotlivých druhů drůbeže v průběhu jednoho týdne nebo 
maximálně 500 kusů ročně. 
Nadměrné zvyšování počtu malého množství čerstvého 
drůbežího masa z farmy je v rozporu s požadavkem na 
rostoucí nároky na hygienu a podmínky zpracování drůbežího 
masa a redukci výskytu salmonel a dalších organizmů v 
potravním řetězci. Prodej drůbežího masa získaného přímo na 
farmě při nestandardních podmínkách a při nestandardních 
podmínkách při přepravě je zvýšeným rizikem pro 
spotřebitele. 
 

Akceptováno částečně - vysvětleno.  
Nová úprava zní: 

V § 10 odst. 3 se slova „10 kusů drůbeže v průběhu 
1 týdne celkem“ nahrazují slovy „150 kusů krůt, 
150 kusů hus a 250 kusů ostatních jednotlivých 
druhů drůbeže v průběhu 1 týdne nebo 1 000 kusů 
ročně“.  
 
 

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR 

Bez vyjádření.  

Odborový svaz 
pracovníků zemědělství a 
výživy Čech  a Moravy 

Bez připomínek.  
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Družstevní asociace ČR 
 

Bez připomínek.  

Česká akademie 
zemědělských věd 

Bez vyjádření.  

Asociace soukromého 
zemědělství ČR  

Bez vyjádření.  

Zemědělský svaz ČR 
 

Bez vyjádření.  

Českomoravský svaz 
zemědělských 
podnikatelů 

Bez vyjádření.  

Svaz měst a obcí 
 

Bez připomínek.  

 
 
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák  
V Praze dne 10. července 2012 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/RACK8WBCL51)


	Část materiálu: III.
	Vypořádání připomínek k materiálu s názvem:
	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.
	Vypracoval: JUDr. Pavel Novák
	V Praze dne 10. července 2012



