
VI. 
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 pozdějších předpisů  
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství ze dne 12. června 2019, čj. 25780/2019-MZE-11191 s termínem dodání stanovisek do 3. července 2019. Vyhodnocení tohoto řízení 
je uvedeno v následující tabulce: 

 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Doporučující připomínka:  
K Čl. III Účinnost: Doporučujeme zvážit, zda nestanovit 
datum účinnosti konkrétním dnem. V důvodové zprávě je 
uvedeno, že účinnost předpisu se odvíjí od notifikace 
návrhu vyhlášky Evropské unii a členským státům, 
nicméně máme za to, že ani tato skutečnost nebrání 
stanovit účinnost prováděcího předpisů konkrétním datem, 
což je z hlediska uživatele přívětivější. 
 

Vysvětleno. 
Vzhledem k tomu, že délku a průběh notifikačního 
procesu podle směrnice EP a Rady (EU) 
č. 2015/1535 nelze předem určit, ani rámcově 
odhadnout, nestanoví se u tohoto typu předpisů 
datum účinnosti konkrétním dnem. 
Stejně bylo postupováno i u základní vyhlášky 
č. 289/2007 Sb. a jejích předchozích novel. 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  
 

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek. 
 

 
 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu 
 

Doporučující připomínka: 
V § 12 odst. (5) na konci odstavce v části věty „… v jedné 
honitbě za rok“ doplnit slova „předešlý kalendářní“ před 
slovo „rok“. Ze současného znění jednoznačně nevyplývá, 
o jaký rok se jedná, zda o kalendářní rok (tj: od 1. ledna 
do 31. prosince) nebo o 365 po osobě jdoucích dní. Při 

Vysvětleno. 
Důvodová zpráva doplněna o následující text: 
„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 
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posuzování by tak mohlo dojít k dvojímu pojetí. 
 

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).“. 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Bez připomínek.  
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – ministr  
a předseda LRV  

Doporučující připomínky: 
K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
obecně: 
Stanovení úrovně podrobnosti hodnocení dopadů je plně 
v kompetenci předkladatele, který by však měl 
zohledňovat princip proporcionality. Vzhledem k tomu, že 
návrh vyhlášky podle předkladatele nepřinese žádné nové 
ani rozsáhlé negativní dopady ani náklady, zpracování 
hodnocení dopadů se v tomto případě jeví jako zcela 
zbytečné. U materiálů tohoto typu, předkládaných mimo 
Plán přípravy vyhlášek, příště doporučujeme požádat 
o výjimku ze zpracování RIA, jinak se RIA stává zbytečnou 
administrativní zátěží jak pro zpracovatele, tak pro 
hodnotitele. 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
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navíc v této podobě nesplňuje požadavky zakotvené 
v Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace. ZZ 
RIA požadované informace sice obsahuje, ale je 
nepřehledná a špatně strukturovaná. Doporučujeme 
upravit zejména tyto části: 
 
1.2 Definice problému 
Pasáž začíná uvedením cíle a problém se z textu vynořuje 
postupně. Doporučujeme vysvětlit jej hned na úvod ve 
stručnosti a co možná nejsrozumitelněji (např. Jednou 
z největších výzev českého lesnictví je přemnožená 
spárkatá zvěř, což představuje problém jak z hlediska 
šíření nebezpečných nákaz, tak z hlediska škodlivého vlivu 
této zvěře na zalesnění ploch vzniklých následkem 
kůrovcové kalamity.) a teprve poté se pouštět do dílčích 
podrobností.  
 
1.5 Popis cílového stavu 
V této části dochází k záměně cílů (optimalizace početních 
stavů spárkaté zvěře ve vztahu k lesnímu prostředí) za 
nástroje k jejich dosažení (zvýšení motivace uživatelů 
honiteb k lovu). Pokud smysl navrhované vyhlášky 
chápeme správně, popis cílového stavu by mohl znít 
například takto: 
 
Cílem navrhované právní úpravy je především 
optimalizace početních stavů spárkaté zvěře ve vztahu 
k lesnímu prostředí, a to prostřednictvím zvýšení motivace 
uživatelů honiteb k lovu. Konkrétně je třeba snížit početní 
stavy zejména samičí zvěře, a tím docílit úpravy poměru 
pohlaví, který je v tuto chvíli místně značně nevyrovnaný. 
Dalšími souvisejícími cíli jsou podpora spotřeby lokální 
produkce potravin, podpora rozvoje maloobchodních 
zařízení pro zpracování zvěřiny a zvýšení zájmu 
spotřebitelské veřejnosti o zvěřinu a její konzumaci, což 
může přispět i k pozitivní změně pohledu veřejnosti na 
myslivost jako takovou. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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Z výše uvedených důvodů proto doporučujeme 
předkladateli upravit strukturu a obsah ZZ RIA tak, aby 
v první řadě definovala problém a poté předkládala 
varianty jeho řešení pokud možno v co nejsrozumitelnější 
podobě a bez zbytečného opakování již popsaného. 
 

Úřad vlády ČR – vedoucí 
Úřadu vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – odbor 
kompatibility 

Doporučující připomínky:  
1) Ke srovnávacím tabulkám: 
Předkladatel splnil pouze částečně 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. 
Předkladatel nesplnil povinnost dle čl. 9 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády připojit k návrhu  
srovnávací tabulky ke všem níže uvedeným 
implementovaným předpisům Evropské unie (čl. 6a 
metodických pokynů). Srovnávací tabulky chybí k těmto 
předpisům EU: 
- 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. 
 
2) K odůvodnění: 
Informaci o notifikaci vyhlášky Komisi jako technického 
předpisu dle směrnice (EU) 2015/1535 na str. 3 
odůvodnění doporučujeme přesunout do části 

  
Akceptováno. 
Srovnávací tabulky budou doplněny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění upraven. 
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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“. 
 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Zásadní připomínky: 
1) K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – 

RIA, k bodu 1.4 (Identifikace dotčených subjektů) 
Dotčeným subjektem je kromě jmenovaných subjektů 
podle ČMKOS a OSZSP ČR i Ministerstvo zdravotnictví 
(dále MZ) a orgán ochrany veřejného zdraví (dále OOVZ), 
které provádí kontrolu ve stravovacích službách dle 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, a v případě výskytu onemocnění z potravin, jež 
mohou být způsobeny trichinellami. V poslední době se 
diskutuje i přenos prionového onemocnění tzv. Chronic 
wasting disease (CWD), v české literatuře pojímaná jako 
chronické chřadnutí jelenovitých, chronické chřadnutí 
jelenů nebo doslovným překladem nemoc chronického 
vyčerpání, je onemocnění řazené do skupiny 
transmisivních spongiformních encefalopatií (TSE). 
Postihuje zástupce čeledi jelenovitých v Severní Americe 
a byl v posledních letech zaznamenán i výskyt tohoto 
onemocnění u jelenů v Severní Evropě- Norsku. U této 
choroby podobné BSE se v poslední době diskutuje 
a zkoumá i možný přenos na člověka. Takže MZ a OOVZ 
jsou dotčené podle § 16 zákona č. 110/1997 Sb., pokud by 
došlo k onemocnění a jsou oprávněny provést kontrolu 
i u dodavatele malého množství masa zvěřiny působícího 
dle tohoto zákona. 
Požadujeme doplnění MZ a OOVZ do dotčených subjektů. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 

 
Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Změna vyhlášky spočívající v úpravě definice 
malého množství zvěřiny prodávané nebo 
dodávané uživatelem honitby podle § 27b 
veterinárního zákona nebude mít přímý vliv na 
kontrolní činnost orgánů ochrany veřejného zdraví. 
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2) K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – 
RIA, k bodu 1.5 (Popis cílového stavu) 

V předloženém návrhu Závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace je zcela opomíjen jako cíl navrhované 
právní úpravy uvádění do oběhu zdravotně nezávadné 
suroviny.  
Požadujeme doplnit do bodu 1.5 jako jeden z cílů 
i uvádění do oběhu zdravotně nezávadné suroviny. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 
3) K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – 

RIA, k bodu 3.2 (Náklady) 
Vzhledem k chybějícím dotčeným subjektům (připomínka 
č. 1) není uvedeno, jaký dopad bude mít nová právní 
úprava na MZ a OOVZ. Upozorňujeme na skutečnost, že 
v roce 2018 byl evidován jeden případ onemocnění 
Trichinelosou, jehož šetření mělo dopad na činnost OOVZ, 
potažmo na léčbu tohoto pacienta, není zhodnoceno, jaký 
je očekávaný dopad na zdravotní stav populace. 
Požadujeme doplnění bodu 3.2 o dopady na MZ a OOVZ. 
Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 
 
 
 
4) K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – 

RIA, k bodu 3.3 (Přínosy) 
a) U dopadů na Státní veterinární správu není v materiálu 

uvedeno, kolik bylo pozitivních záchytů trichinel ze 
strany SVS či uživatelů honiteb. 

Požadujeme doplnění o počet pozitivních záchytů trichinel 
ze strany SVS či uživatelů honiteb. Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní. 
 
b) U dopadů na Státní veterinární správu není z textu 

zřejmé, kolik proškolených osob je celkem evidováno 
SVS a u kolika % z nich byla provedena kontrola.  

Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Popis cílového stavu, kterého má být dosaženo 
novelou vyhlášky, byl upraven v souladu 
s požadavky Úřadu vlády a uvádí pouze zcela 
konkrétní cíle, jichž má být dosaženo úpravou 
definice tzv. malého množství zvěřiny. 
 
 
 
 
Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Změna vyhlášky spočívající v úpravě definice 
malého množství zvěřiny prodávané nebo 
dodávané uživatelem honitby podle § 27b 
veterinárního zákona nebude mít přímý vliv na 
kontrolní činnost orgánů ochrany veřejného zdraví. 
Změna vyhlášky se nijak nedotýká povinnosti 
testování vnímavé zvěře na přítomnost larev 
trichinel, veškeré maso vnímavé zvěře musí být 
před uvedením na trh vyšetřeno. V případech 
došetřování zdroje nákazy přenosné ze zvířat na 
člověka provádí orgány ochrany veřejného zdraví 
toto došetřování vždy ve spolupráci se Státní 
veterinární správou.  
 
Akceptováno. Rozpor odstraněn. 
Text doplněn. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Změna vyhlášky nemá dopad na počet 
proškolených osob. Aktuálně má platné osvědčení 
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Požadujeme doplnění o celkový počet proškolených osob 
evidovaných SVS a o % podíl kontrol. Tuto připomínku 
považuje ČMKOS za zásadní. 
 
 
 
 
c) U dopadů na Státní veterinární správu není z textu 

zřejmé, jaký typ závad byl konkrétně kontrolou ze 
strany SVS zjištěn (pouze obecné konstatování závad 
týkající se vedení záznamů). 

Požadujeme uvedení konkrétních typů závad 
v předloženém materiálu. Tuto připomínku považuje 
ČMKOS za zásadní. 
 
d) U dopadů na Státní veterinární správu není z textu 

zřejmé, jaký je celkový počet honiteb v ČR a kolik % 
z nich bylo tedy kontrolováno.  

Požadujeme doplnění o celkový počet honiteb v ČR a o % 
podíl kontrol. Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 
e) U dopadů na Státní veterinární správu není z textu 

zřejmé, kolik kontrol zvěřiny bylo v roce 2018 ze strany 
SVS provedeno přímo ve stravovacích zařízeních 
a jaké byly zjištěny závady. 

Požadujeme doplnění o celkový počet kontrol ze strany 
SVS ve stravovacích zařízeních a o zjištěné závady. Tuto 
připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 
 
 
 
 
f) U dopadů na spotřebitelskou veřejnost je zcela 

opomenuto, že spotřebitel by měl být v prvé řadě 
zásobován bezpečnou potravinou, tak jak žádá 

3 889 proškolených osob. Frekvence kontroly je 1 
x za 5 let a osvědčení je platné 5 let. Není tedy 
zřejmé, jakým způsobem stanovit, kolik z těchto 
osob bylo zkontrolováno. V roce 2019 bylo 
doposud provedeno 140 kontrol proškolených 
osob. 
 
Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Nesprávné vedení evidence považujeme za 
dostatečně konkrétně určený typ závady.  
 
 
 
 
 
Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Změna vyhlášky nemá dopad na počet uživatelů 
honiteb. Frekvence kontroly je 1 x za 10 let, 
honitby se uživatelům pronajímají na dobu 10 let. 
V roce 2019 bylo provedeno doposud 30 kontrol 
uživatelů honiteb. 
 
Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Zvěřina může být uživatelem honitby dodávána 
pouze do stravovacích zařízení, která splňují 
právními předpisy stanovené podmínky a jsou 
krajskou veterinární správou registrována jako 
maloobchodní zařízení určená pro zacházení se 
zvěřinou podle § 27b odst. 1 písm. c) veterinárního 
zákona. Tento princip novela vyhlášky nemění. 
V roce 2018 nebyla provedena kontrola 
stravovacích zařízení zaměřená na uvádění 
zvěřiny na trh. 
 
Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Novelou vyhlášky, kterou se mění definice malého 
množství zvěřiny, nedojde ke změně, která by 
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Nařízení ES 178/2002 Sb. 
Požadujeme doplnění o bezpečnost potravin uváděných 
na trh. Tuto připomínku považuje ČMKOS za zásadní. 
 
 
5) K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace – 

RIA, k bodu 3.4 (Vyhodnocení nákladů a přínosů 
variant) 

Pro stanovení tohoto množství dodávané zvěřiny, není 
v předkládané zprávě žádné zhodnocení možného dopadu 
na zdravotní stav spotřebitelů. Nutno doplnit zejména 
s ohledem na to, že každý rok jsou zjištěny pozitivní kusy 
černé zvěře na Trichinellu (např. 
https://www.svscr.cz/prase-divoke-ulovene-na-frydlantsku-
obsahovalo-nebezpecneho-parazita-svalovce/ 
či https://www.svscr.cz/v-ceske-republice-byl-poprve-v-
letosnim-roce-potvrzen-vyskyt-parazita-svalovce-u-
divokeho-prasete/). 
Ve zprávě rovněž zcela chybí zhodnocení dopadu na 
zdraví člověka v případě onemocnění černé zvěře 
afrických morem prasat či onemocnění chronickým 
chřadnutím u jelenovitých. 
Požadujeme do zprávy doplnit zhodnocení možného 
dopadu na zdravotní stav spotřebitelů dle výše 
uvedeného. Tuto připomínku považuje ČMKOS za 
zásadní. 
 

představovala dopady na spotřebitelskou veřejnost 
z pohledu bezpečnosti potravin a zdraví 
spotřebitelů. 
 
 
Vysvětleno. Rozpor odstraněn. 
Novelou vyhlášky, kterou se mění definice malého 
množství zvěřiny, nedojde ke změně, která by 
představovala dopady na spotřebitelskou veřejnost 
z pohledu bezpečnosti potravin a zdraví 
spotřebitelů. 
Africký mor prasat ani CWD nejsou nemoci 
přenosné ze zvířat na člověka. 

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Komora veterinárních 
lékařů České republiky 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských  

Bez připomínek.  
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a podnikatelských svazů 
ČR 
Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Sdružení místních 
samospráv ČR 

Bez připomínek. 
 

 

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Středočeský kraj 
 

Bez připomínek.  

Jihočeský kraj  
 

Bez připomínek.  

Plzeňský kraj 
 

Bez připomínek.  

Karlovarský kraj   
 

Bez připomínek.  

Ústecký kraj  
 

Bez připomínek.  

Liberecký kraj 
 

Bez připomínek.  

Královéhradecký kraj  
 

Bez připomínek.  

Pardubický kraj 
 

Bez připomínek.  

Kraj Vysočina 
 

Bez připomínek.  

Jihomoravský kraj   
 

Bez připomínek.  

Olomoucký kraj 
 

Bez připomínek.  

Moravskoslezský kraj   
 

Bez připomínek.   
 

Zlínský kraj 
 

Bez připomínek.   
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Magistrát hl. m. Prahy 
 

Doporučující připomínky: 
1) v souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 

slova „ve znění zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 
 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona 
č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb.“ nahradit 
slovy „ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona 
č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona 
č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona 
č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona 
č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona 
č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona 
č. 250/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona 
č. 302/2017 Sb.“ 
 

2) v souladu s čl. 63 Legislativních pravidel vlády slovo 
„zákona“ nahradit slovy „veterinárního zákona“. 

 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 

 
 
Vypracovaly: JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 

Mgr. Alena Jáklová  
V Praze dne 6. srpna 2019 
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