
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  
 

Jedním z důležitých cílů myslivosti a lesnictví je v současné době, v rámci řešení 
kalamitní situace, potřeba optimalizace početních stavů spárkaté zvěře ve vztahu k lesnímu 
prostředí. 

Místně zvýšené početní stavy určitých druhů spárkaté zvěře mohou představovat 
významný problém především z hlediska šíření nebezpečných nákaz volně žijící zvěře, 
zejména afrického moru prasat, ale i jiných závažných onemocnění. 

Místně vysoké početní stavy spárkaté zvěře mohou komplikovat také zalesňování 
kalamitních ploch vzniklých kůrovcovou aktivitou a Ministerstvo zemědělství se v současné 
době snaží nastavit podmínky, resp. lesnická a myslivecká opatření, pro efektivní zalesnění 
těchto ploch. Spárkatá zvěř je v popsaných případech (vedle abiotických a dalších biotických 
faktorů) jedním z faktorů ovlivňujících úspěšnost zalesnění. 

 
Cílem navrhované právní úpravy je především zvýšení motivace uživatelů honiteb 

k lovu a tím k následnému snižování početních stavů spárkaté zvěře. 
Konkrétně je třeba v rámci mysliveckého hospodaření v chovech určitých druhů 

spárkaté zvěře v České republice snížit početní stavy zejména samičí zvěře, a tím docílit 
úpravy poměru pohlaví, který je v tuto chvíli místně značně nevyrovnaný. 

Splněním výše popsaného hlavního cíle dojde také ke snížení možnosti šíření 
nebezpečných nákaz volně žijící zvěře, zejména afrického moru prasat, ale i jiných 
závažných onemocnění. 

Další související cíle jsou: 
 podpořit spotřebu lokální produkce potravin, 
 podpořit rozvoj malých a středních podniků – maloobchodních zařízení pro 

zpracování zvěřiny, 
 dosáhnout nárůstu využívání zvěřiny „nemysliveckou“ veřejností, tj. zvýšit zájem 

spotřebitelské veřejnosti o zvěřinu a její konzumaci, což může přispět i k pozitivní 
změně pohledu veřejnosti na myslivost jako takovou. 

 
Hlavním principem návrhu je úprava definice malého množství těl ulovené volně žijící 

zvěře v kůži nebo v peří, které je uživatel honitby oprávněn v souladu s § 27b veterinárního 
zákona a § 12 vyhlášky č. 289/2007 Sb.: 

a) prodávat přímo spotřebiteli, 
b) dodávat do místní maloobchodní prodejny, 
c) dodávat do místního maloobchodního zařízení, které bylo krajskou veterinární 

správou registrováno jako zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, nebo 
d) prodávat v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli, jde-li o drobnou volně žijící zvěř. 
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Podle platné právní úpravy, § 12 odst. 5 vyhlášky č. 289/2007 Sb., v platném znění, 
se za malé množství zvěře, určené k prodeji nebo dodání uživatelem honitby, považuje 
5 kusů velké volně žijící zvěře a 35 kusů drobné volně žijící zvěře za týden, nejvýše však 50 
% uživatelem honitby ulovené zvěře v jedné honitbě za rok, přičemž těchto 50 % nesmí 
překročit 120 kusů velké volně žijící zvěře a 400 kusů drobné volně žijící zvěře. 

 
Z výše uvedených důvodů se navrhuje zvýšení množství zvěřiny, které je uživatel 

honitby v rámci tohoto přímého prodeje oprávněn prodávat nebo dodávat. Uživatel honitby 
bude do budoucna oprávněn prodávat nebo dodávat v rámci přímého prodeje zvěřiny až 
50 % kusů velké volně žijící zvěře a až 50 % kusů drobné volně žijící zvěře ulovené v jedné 
honitbě za rok bez dalšího omezení. 

 
 

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

 
Předkládaný návrh vyhlášky je vypracován v souladu se zmocněním uvedeným 

v § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27b odst. 9 písm. c) 
veterinárního zákona.  

 
 

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: 

 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. 

 
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. 
 

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. 

 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  
 

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. 
 

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 
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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. 
 
 
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 

 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
 
 Navrhovaná změna nebude mít dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty. 
 
Dopady na uživatele honitby a proškolené osoby: 

 
Navrhovaná změna bude představovat významný přínos pro uživatele honitby, pro 

něž bude zvýšení limitu malého množství zvěřiny prodávané nebo dodávané podle § 27b 
veterinárního zákona v rámci tzv. přímého prodeje představovat motivaci ke zvýšení lovu. 

Tímto způsobem by bylo možné dosáhnout snížení stavů spárkaté zvěře potřebného 
z důvodů uvedených v předchozích částech odůvodnění. 

Zvýšení limitu malého množství zvěřiny by mohlo vést také ke zvýšení zájmu o tento 
produkt ze strany spotřebitelské veřejnosti, k nárůstu spotřeby zvěřiny a k následné pozitivní 
změně pohledu veřejnosti na myslivost jako takovou. 

 
Dopady na Státní veterinární správu: 
 

 Změna definice malého množství zvěřiny nebude mít přímý vliv na orgány 
vykonávající úřední kontrolu. Je však třeba uvést, že jedním z důvodů, proč je možné 
v současné době navrhovat zvýšení limitu malého množství zvěřiny, jsou dlouhodobě 
příznivé výsledky úředních kontrol uživatelů honiteb a proškolených osob. 

 
Konkrétně v roce 2018 bylo provedeno: 
 446 kontrol proškolených osob, při kterých byly zjištěny 2 závady, týkající se vedení 

záznamů. 
Celkem 2 kontroly se závadou: 0,44 %. 
 457 kontrol uživatelů honiteb. 
Zjištěné závady: 

- 7 x – vyšetření na trichinelu neprovedeno v zákonem požadované laboratoři, 
- 4 x – není k dispozici doklad o vyšetření na trichinelu, 
- 16 x – neprovedeno vyšetření na trichinelu u kusů pro osobní spotřebu 

lovcem, 
- 1 x – neprovedeno vyšetření kusu pro přímý prodej, 
- 5 x – nedostatky v evidenci ulovené zvěře, 
- 9 x – uvedení zvěřiny na trh v rozporu s právními předpisy, 
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- 1 x – závada v předložení zvěře ke kontrole proškolenou osobou, 
- 2 x – závady ve vyšetření ulovené zvěře na nákazy. 

Celkem 29 kontrol se závadou: 6,5 %. 
Dalším důvodem, který umožňuje zvýšit limit malého množství zvěřiny, je rozšíření 

kompetencí Státní veterinární správy, která v souladu se zákonem o potravinách v současné 
době kontroluje i zařízení stravovacích služeb, a může tak účinněji zamezit nelegálnímu 
prodeji zvěřiny. 

 
Dopady na spotřebitelskou veřejnost: 
 

Přínosem bude nepochybně zvýšené množství zvěřiny, které bude moci být 
prodáváno nebo dodáváno uživatelem honitby spotřebiteli v rámci tzv. přímého prodeje. To 
by mělo vést ke zvýšení zájmu o zvěřinu a ke zvýšení její konzumace. 

Navrhované opatření přinese i další pozitivní dopady na spotřebitelskou veřejnost, 
neboť podpoří spotřebu lokální produkce potravin a rozvoj malých a středních podniků – 
maloobchodních zařízení pro zpracování zvěřiny. 

 
Přijetí vyhlášky nebude mít dopad v sociální oblasti. 
 
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 
 
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. 
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II. Zvláštní část 

 
K čl. I (§ 12 odst. 5): 
 
 Navrhuje se zvýšení limitu malého množství zvěřiny, které je uživatel honitby oprávněn 
uvádět na trh v souladu s § 27b veterinárního zákona. Dosavadní definice malého množství se 
mění tak, že uživatel honitby bude oprávněn uvedeným způsobem uvádět na trh větší množství 
zvěřiny, konkrétně až 50 % kusů velké volně žijící zvěře a až 50 % kusů drobné volně žijící 
zvěře ulovené v jedné honitbě za rok, a to bez dalšího omezení. 

Hlavním důvodem navrhované změny je zvýšení motivace uživatelů honiteb k lovu 
a k následnému snižování početních stavů spárkaté zvěře. Místně zvýšené početní stavy 
určitých druhů spárkaté zvěře jsou problémem především z nákazových důvodů; komplikují 
však také zalesňování kalamitních ploch vzniklých kůrovcovou aktivitou. 

Dalším důvodem ke změně vyhlášky je zvýšení množství zvěřiny, které bude moci být 
prodáváno nebo dodáváno uživatelem honitby spotřebiteli v rámci tzv. přímého prodeje. To 
by mělo vést ke zvýšení zájmu o zvěřinu ze strany spotřebitelské veřejnosti a ke zvýšení 
konzumace zvěřiny. 

Navrhované opatření dále podpoří spotřebu lokální produkce potravin a rozvoj malých 
a středních podniků – maloobchodních zařízení pro zpracování zvěřiny.  

Časové období rozhodné pro určení malého množství zvěře je vztaženo 
k mysliveckému roku, tj. od 1. dubna do 31. března následujícího roku. Myslivecký rok je pro 
účely této vyhlášky použit ve vztahu k mysliveckému hospodaření, kdy se respektuje doba 
rozmnožování spárkaté zvěře a zvěř se v tuto dobu neloví, přičemž hlavní lov probíhá od 
května do konce března následujícího roku. K tomuto období (1. dubna – 31. března) je 
vedena i veškerá myslivecká evidence a další evidence, mimo jiné i nakládání s ulovenou 
zvěří (zvěřinou). 

 
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 vázána na 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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