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I V .  
 

PLATNÉ ZNĚNÍ  
vybraných ustanovení vyhlášky č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních 
a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se 
živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů, 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 :  

 
 

* * *  
 

Obecná ustanovení o potravinářských podnicích, které provozují maloobchodní 
činnost 

 
§ 7 

  
 (1) Za potravinářský podnik, který provozuje maloobchodní činnost, se pro účely této 
vyhlášky považuje potravinářský podnik nebo hospodářství provozující maloobchod podle 
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin12), a popřípadě dodávající potraviny jinému maloobchodnímu zařízení, pokud se jedná 
o činnost okrajovou a omezenou na místní úrovni. 
 

(2) Za okrajovou a omezenou činnost na místní úrovni podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu13), se považuje činnost, při které jsou dodávány potraviny jen do blízkého 
maloobchodního zařízení nebo na místní trh, a to v množstvích odpovídajících ustanovením 
§ 8 až 14a. 
 
 (3) Dodáváním potravin do blízkého maloobchodního zařízení nebo na místní trh 
v rámci okrajové a omezené činnosti na místní úrovni se rozumí dodávání potravin do 
maloobchodního zařízení nebo na místní trh v rámci kraje a v sousedních krajích. Pro účely 
této vyhlášky se území kraje Hlavní město Praha považuje za území Středočeského 
kraje. 
 
 
Potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky z masa volně žijící zvěře 
 

§ 14a 
  
 (1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti maso volně žijící 
zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře, které splňují požadavky a kritéria stanovená 
předpisem Evropské unie, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu15), jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, 
jestliže 
a) jde o potravinářský podnik, v němž se týdně ročně 
1. bourá nejvýše 150 kg 120 tun vykostěného masa velké volně žijící zvěře, anebo tomu 
odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře, 
2. porcuje nejvýše 35 kg 60 tun masa, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře, 
3. vyrobí nejvýše 350 kg 40 tun výrobků z masa volně žijící zvěře, 
b) množství dodávaného masa a výrobků z masa volně žijící zvěře nepřekračuje týdně 
1. 33 % tímto podnikem vyrobeného vykostěného masa volně žijící zvěře, anebo tomu 
odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře, 
2. 33 % tímto podnikem vyrobeného masa volně žijící zvěře, jde-li o maso drobné volně žijící 
zvěře, 
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3. 33 % tímto podnikem vyrobených výrobků z masa volně žijící zvěře 
z týdenního objemu výroby uvedeného v provozním a sanitačním řádu potravinářského 
podniku, 
c) jiné maloobchodní zařízení toto maso a výrobky z masa volně žijící zvěře 
1. dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo 
2. opracovává dále jen na výslovné přání konečného spotřebitele. 
  
 (2) Potravinářské podniky, kterým jsou dodávány maso volně žijící zvěře nebo výrobky 
z masa volně žijící zvěře opracované v jiném potravinářském podniku v rámci jeho 
maloobchodní činnosti, mohou tyto výrobky uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených 
v odstavci 1. 
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