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V. 
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE - RIA 
 
 
1. Důvod předložení a cíle  
  
1.1 Název 
  
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 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. 
 
 
1.2 Definice problému 
 

A. Úprava definice okrajové a omezené činnosti na místní úrovni pro území kraje Hlavní 
město Praha 

 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 se vztahuje podle čl. 1 

odst. 5 písm. b) bodu ii) na případy, kdy je potravina živočišného původu dodávána 
maloobchodním zařízením pouze jinému maloobchodnímu zařízení a podle vnitrostátních 
právních předpisů se jedná o okrajovou a omezenou činnost na místní úrovni. Pojmem 
„okrajová a omezená činnost na místní úrovni” se rozumí, že dodávka by měla představovat 
pouze malý podíl obchodních činností potravinářských podniků, přičemž odebírající zařízení 
nejsou ve velké vzdálenosti, která vyžaduje větší pozornost a dohled (zvláště pokud se týká 
přepravy a skladování zmrazených potravin), tedy ne na celém území státu, ale měla by se 
nacházet v jejich bezprostřední blízkosti a dodávky by měly být omezeny pouze na určité druhy 
výrobků nebo zařízení. Není stanoveno, jak má být místní úroveň omezena, zda časově, 
dojezdovou vzdáleností apod. 

 
V souladu s výše uvedeným požadavkem je v § 7 odst. 3 vyhlášky stanoveno, že 

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. 

 
V aplikační praxi se však ukázalo, že stanovená definice není vhodná a logická 

v případě kraje Hlavní město Praha, který je umístěn uvnitř Středočeského kraje. 
Maloobchodní zařízení z krajů sousedních s krajem Středočeským v souladu s definicí mohou 
dodávat potraviny pouze na území kraje Středočeského, nikoli však na území kraje Hlavní 
město Praha, přestože vzdálenost, na kterou jsou dodávány potraviny v rámci Středočeského 
kraje, může být ve skutečnosti mnohem větší, než pokud by byly dodávány do hlavního města 
Prahy. Popsaná situace platí obdobně samozřejmě i pro provozovatele maloobchodních 
zařízení z kraje Hlavní město Praha, pokud jde o dodávání potravin do krajů sousedících 
s krajem Středočeským. V těchto případech jde tedy o omezení čistě formální, které nemá 
žádné opodstatnění v některém z veterinárních nebo hygienických požadavků na bezpečnost 
potravin. Může však být jednoduše odstraněno tím, že pro účely dodávek potravin mezi 
maloobchodními zařízeními ve smyslu vyhlášky č. 128/2009 Sb. bude území kraje Hlavní 
město Praha považováno za území kraje Středočeského. 
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B. Úprava limitů pro potravinářské podniky dodávající maso volně žijící zvěře a výrobky 
z masa volně žijící zvěře jinému maloobchodnímu zařízení v rámci okrajové 
a omezené činnosti na místní úrovni 

 
Současná úprava § 14a odst. 1 písm. a) vymezuje týdenní absolutní limity okrajové 

a omezené činnosti potravinářských podniků dodávajících maso volně žijící zvěře nebo 
výrobky z masa volně žijící zvěře jinému maloobchodnímu zařízení. 

 
Tyto potravinářské podniky, které bourají nebo porcují maso z volně žijící zvěře, nebo 

vyrábí výrobky z masa volně žijící zvěře, jsou však závislé na příjmu zvěřiny od uživatelů 
honiteb (myslivců). Množství ulovené zvěře se mění v průběhu roku podle dob lovu 
jednotlivých druhů zvěře a dále podle období roku, kdy jsou vhodné podmínky pro lov. Intenzita 
lovu v průběhu roku je tedy nekonzistentní. Většina zvěře se uloví v podzimních a zimních 
měsících. Z tohoto důvodu by bylo vhodné změnit časový rozsah limitů pro bourání, porcování 
a vyrábění výrobků ze zvěřiny. Nově se navrhuje celkové limity pro bourání, porcování 
a výrobu výrobků stanovit ročně, nikoliv týdně, a to z výše uvedených důvodů. 
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
 

Požadavky stanovené nařízením EP a Rady (ES) č. 853/2004, včetně požadavku na 
schválení zařízení, se nevztahují na maloobchodní zařízení. Podle čl. 1 odst. 5 písm. b) bod ii 
tohoto předpisu se však nařízení (ES) č. 853/2004 vztahuje na činnosti maloobchodu 
prováděné za účelem dodávání potraviny živočišného původu jinému zařízení. Výjimkou jsou 
však případy, kdy je potravina živočišného původu dodávána maloobchodním zařízením 
pouze jinému maloobchodnímu zařízení, přičemž se podle vnitrostátních právních předpisů 
jedná o okrajovou a omezenou činnost na místní úrovni. 

 
Vnitrostátním právním předpisem ČR definujícím okrajovou a omezenou činnost na 

místní úrovni je právě vyhláška č. 128/2009 Sb., konkrétně její ustanovení § 7 až 14b. 
 
V § 7 odst. 3 vyhlášky se pro potravinářské podniky dodávající potraviny tato okrajová 

a omezená činnost na místní úrovni omezila na možnost dodání v rámci kraje a v sousedních 
krajích.   

 
Současná úprava § 14a odst. 1 písm. a) vymezuje limity okrajové a omezené činnosti 

potravinářských podniků dodávajících maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící 
zvěře jinému maloobchodnímu zařízení tak, že jde o potravinářský podnik, v němž se týdně  

1. bourá nejvýše 150 kg vykostěného masa velké volně žijící zvěře, anebo tomu 
odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře, 
2. porcuje nejvýše 35 kg masa, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře, 
3. vyrobí nejvýše 350 kg výrobků z masa volně žijící zvěře. 
 
Ustanovení § 22 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 

a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
ukládá povinnost provozovatelům potravinářských podniků zpracovat a dodržovat zásady 
organizace provozu, opatření k zajištění výroby zdravotně nezávadných surovin a potravin 
živočišného původu a vlastní kontroly hygienických podmínek výroby, jakož i technické, 
technologické a personální podmínky sanitace, tzn. provozní a sanitační řád. Provozovatelé 
podniků jsou povinni předložit provozní a sanitační řád včetně příslušných změn ke schválení 
krajské veterinární správě. Obsah provozního a sanitačního řádu stanoví vyhláška 
č. 289/2007 Sb. 

 
Z důvodu zajištění hygienické manipulace se zvěřinou může místně příslušná krajská 

veterinární správa, která maloobchodní zařízení registruje a podrobuje pravidelným úředním 
kontrolám, požadovat v souladu s výše uvedeným ustanovením omezení množství denně 
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zpracovávané zvěřiny. Zejména je nezbytné zabránit kontaktu zvěřiny v kůži a peří s již 
naporcovaným masem a brát v úvahu kapacitu chladicích případně mrazicích jednotek. 
 

Návrh vyhlášky dále vychází ze změny vyhlášky č. 289/2007 Sb., ve které bylo 
upravena definice tzv. „malého množství zvěře“, které mohou uživatelé honiteb (myslivci) 
v rámci jedné honitby dodat konečnému spotřebiteli, maloobchodní prodejně nebo 
maloobchodnímu zařízení. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 

Dotčenými subjekty jsou: 
• potravinářské podniky provozující maloobchodní činnost, 
• uživatelé honiteb, 
• Státní veterinární správa,  
• spotřebitelská veřejnost. 

 
1.5 Popis cílového stavu 
 

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je vstřícnější právní úprava umožňující 
potravinářským podnikům provozujícím maloobchodní činnost v krajích sousedících se 
Středočeským krajem dodávat potraviny i do kraje Hlavní město Praha a naopak. Změna 
právní úpravy dále umožní prodej těchto potravin širšímu okruhu spotřebitelů. 

 
Dalším cílem návrhu je umožnit potravinářským podnikům dodávajícím maso volně 

žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře jinému maloobchodnímu zařízení 
maximálně využívat zdrojů volně žijící zvěře k celoročnímu prodeji zvěřiny a také zjednodušit 
odbyt zvěřiny potřebný kvůli nutnosti snížit stavy spárkaté zvěře. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
  

Pojmem „okrajová a omezená činnost na místní úrovni” se rozumí, že dodávka by měla 
představovat pouze malý podíl obchodních činností potravinářských podniků, přičemž 
odebírající zařízení nejsou ve velké vzdálenosti, která vyžaduje větší pozornost a dohled 
(zvláště pokud se týká přepravy a skladování zmrazených potravin), tedy ne na celém území 
státu, ale měla by se nacházet v jejich bezprostřední blízkosti a dodávky by měly být omezeny 
pouze na určité druhy výrobků nebo zařízení. Není stanoveno, jak má být místní úroveň 
omezena, zda časově, dojezdovou vzdáleností apod. 

 
Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností získaných státním veterinárním 

dozorem a na základě analýzy rizik dospěla Státní veterinární správa k závěru, že právě 
specifické územní umístění kraje Středočeského a kraje Hlavní město Praha by umožnilo 
navrhovanou změnu realizovat, aniž by byl porušen požadavek na bezprostřední blízkost 
dodávky potravin. Tato změna tedy nebude mít vliv na povinnost zajištění bezpečnosti potravin 
a ochrany zdraví spotřebitele podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, 
neboť všechny potraviny uváděné na trh musí být bezpečné. 

 
Úpravu limitů množství bouraného masa velké volně žijící zvěře, porcovaného masa 

drobné volně žijící zvěře a vyrobených produktů z masa volně žijící zvěře stanovených v § 14a 
vyhlášky č. 128/2009 Sb. lze umožnit pouze za předpokladu dodržení hygienických požadavků 
na tyto činnosti. 
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2. Návrh variant řešení 
 
Návrh možných řešení včetně varianty nulové 
 
Varianta 0 („nulová“) 
 

Nulová varianta představuje zachování současné právní úpravy obsažené ve vyhlášce 
č. 128/2009 Sb. 
 
Varianta 1 („příprava návrhu vyhlášky“)  
 

Varianta 1 představuje zpracování návrhu novely vyhlášky č. 128/2009 Sb. 
 
Změna by spočívala v úpravě definice okrajové a omezené činnosti na místní úrovni. 

Podle platné právní úpravy je možné v rámci okrajové a omezené činnosti na místní úrovni 
dodávat potraviny do blízkého maloobchodního zařízení nebo na místní trh v rámci kraje 
a v sousedních krajích. Pro potřeby této vyhlášky by bylo stanoveno, že se území kraje Hlavní 
město Praha považuje za území Středočeského kraje. 

 
Další změna by spočívala v úpravě limitů okrajové a omezené činnosti na místní úrovni 

pro potravinářské podniky zpracovávající maso volně žijící zvěře nebo výrobky z tohoto masa 
a změně těchto absolutních limitů z týdenních na roční. Nově by bylo stanoveno, že dodává-li 
potravinářský podnik v rámci své maloobchodní činnosti maso volně žijící zvěře nebo výrobky 
z masa volně žijící zvěře jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou 
činnost, jestliže ročně 

1. bourá nejvýše 120 tun vykostěného masa velké volně žijící zvěře, anebo tomu 
odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře, 
2. porcuje nejvýše 60 tun masa, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře, 
3. vyrobí nejvýše 40 tun výrobků z masa volně žijící zvěře. 
 
V souvislosti s popsaným zvýšením absolutních limitů v § 14a odst. 1 písm. a) by byly 

upraveny také relativní limity v písm. b) tak, aby bylo zřejmé, že omezení dodávání na 33 % 
vyrobeného masa volně žijící zvěře nebo výrobků z tohoto masa se počítá z týdenního objemu 
výroby uvedeného v provozním a sanitačním řádu potravinářského podniku. 
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
 
3.2 Náklady 
 
Dopady na potravinářské podniky provozující maloobchodní činnost: 

 
Umožnění potravinářským podnikům provozujícím maloobchodní činnost v krajích 

sousedících se Středočeským krajem dodávat potraviny i do kraje Hlavní město Praha 
nepředstavuje pro tyto podniky žádné negativní dopady.  

 
Zakotvení ročních absolutních limitů v § 14a vyhlášky č. 128/2009 Sb. je změnou 

podporující činnost potravinářských podniků a nepřinese negativní dopady na tyto subjekty. 
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Dopady na uživatele honiteb: 
 
Změna koncepce limitů v § 14a vyhlášky č. 128/2009 Sb. nebude představovat pro 

uživatele honiteb žádné negativní dopady. 
 

Dopady na Státní veterinární správu: 
 

Změna rámce okrajové a omezené činnosti na místní úrovni spočívající (výhradně pro 
účely této vyhlášky) v tom, že se území kraje Hlavní město Praha považuje za území 
Středočeského kraje, ani změna limitů pro maloobchodní podniky, pokud jde o zpracování 
masa volně žijící zvěře nebo pro výrobu produktů z masa volně žijící zvěře, nemá přímý vliv 
na orgány vykonávající úřední kontrolu. 
 
Dopady na spotřebitelskou veřejnost: 

 
Navrhované opatření nepřinese negativní dopady na spotřebitelskou veřejnost.  

 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
 

Navrhovaná změna nemá dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 
 

3.3 Přínosy 
 
Přínosy pro potravinářské podniky provozující maloobchodní činnost: 
 

Opatření by umožnilo potravinářským podnikům (což mohou být i hospodářství) 
provozujícím maloobchodní činnost v těch krajích, které mohou potraviny dodávat do 
Středočeského kraje a které při těchto dodávkách krajem Hlavní město Praha projíždějí, 
dodávat i do kraje Hlavní město Praha, což by v důsledku umožnilo prodej většího sortimentu 
potravin širšímu okruhu spotřebitelů. Navrhovaná změna by tedy byla pro tyto potravinářské 
podniky významným přínosem, neboť rozšíření území pro dodávání jejich potravin by 
znamenalo větší možnost odbytu. 

 
Zakotvení ročních absolutních limitů umožní potravinářským podnikům maximálně 

využívat zdrojů volně žijící zvěře k celoročnímu prodeji zvěřiny bez absolutních týdenních 
limitů. 
 
Přínosy pro uživatele honiteb: 
 

Změna koncepce limitů v § 14a vyhlášky č. 128/2009 Sb. bude přínosem pro uživatele 
honiteb, neboť podpoří celoroční prodej zvěřiny a rozšíří tím jejich možnosti dodávání ulovené 
volně žijící zvěře maloobchodním zařízením. Důležitým přínosem je také zjednodušení odbytu 
zvěřiny potřebného kvůli nutnosti snížit stavy spárkaté zvěře. 
 
Přínosy pro Státní veterinární správu: 
 

Změna rámce okrajové a omezené činnosti na místní úrovni spočívající v tom, že by 
se území kraje Hlavní město Praha pro účely této vyhlášky považovalo za území 
Středočeského kraje, ani změna limitů pro maloobchodní podniky, pokud jde o zpracování 
masa volně žijící zvěře nebo pro výrobu produktů z masa volně žijící zvěře, by neměla přímý 
vliv na orgány vykonávající úřední kontrolu. 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBRZB4YPD)



6 
 

Přínosy pro spotřebitelskou veřejnost: 
 

Přínosem by nepochybně byl větší sortiment potravin, zejména regionálního 
charakteru, dodávaný potravinářskými podniky, který bude moci být spotřebiteli nabídnut. 
Navrhované opatření tak přinese pozitivní dopady na spotřebitelskou veřejnost, neboť podpoří 
spotřebu lokální produkce potravin a další rozvoj potravinářských podniků provozujících 
maloobchodní činnost. 

 
Přínosem by také bylo dosažení nárůstu využívání zvěřiny spotřebitelskou veřejností, 

tj. zvýšení zájmu spotřebitelské veřejnosti o zvěřinu a její konzumaci, což může přispět 
i k pozitivní změně pohledu veřejnosti na myslivost jako takovou. 
 
Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
  

Navrhovaná změna by neměla dopady na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 
rozpočty. 

 
3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
 

Navrhovaná změna v § 7 odst. 3 vyhlášky č. 128/2009 Sb. přinese potravinářským 
podnikům větší možnosti odbytu jejich výrobků při zachování hygienických požadavků na 
bezpečnost potravin. Podpoří tak spotřebu lokální produkce potravin a další rozvoj 
potravinářských podniků provozujících maloobchodní činnost. Větší sortiment potravin, 
zejména regionálního charakteru, pak bude pozitivním přínosem navrhované změny pro 
spotřebitelskou veřejnost. 

 
Z těchto důvodů se navrhuje umožnit potravinářským podnikům provozujícím 

maloobchodní činnost v krajích sousedících se Středočeským krajem dodávat potraviny 
v rámci této činnosti i do kraje Hlavní město Praha a naopak.  

 
Navrhovaná změna v § 14a odst. 1 umožní dotčeným potravinářským podnikům 

maximálně využívat zdrojů volně žijící zvěře k celoročnímu prodeji zvěřiny bez absolutních 
týdenních limitů, ale bude tím také zjednodušen odbyt zvěřiny potřebný kvůli nutnosti snížit 
stavy spárkaté zvěře. Dále opatření podpoří spotřebu lokální produkce potravin a rozvoj 
malých a středních podniků – maloobchodních zařízení pro zpracování zvěřiny. V neposlední 
řadě může vést ke zvýšení zájmu spotřebitelské veřejnosti o zvěřinu a její konzumaci, což 
může přispět i k pozitivní změně pohledu veřejnosti na myslivost jako takovou. 

 
Z těchto důvodů se navrhuje stanovit, že dodává-li potravinářský podnik v rámci své 

maloobchodní činnosti maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře jinému 
maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, jestliže ročně 

1. bourá nejvýše 120 tun vykostěného masa velké volně žijící zvěře, anebo tomu 
odpovídající množství nevykostěného masa velké volně žijící zvěře, 
2. porcuje nejvýše 60 tun masa, jde-li o maso drobné volně žijící zvěře, 
3. vyrobí nejvýše 40 tun výrobků z masa volně žijící zvěře. 
 
Navrhované zvýšení absolutních limitů pro maso volně žijící zvěře a výrobky z tohoto 

masa vychází ze změny vyhlášky č. 289/2007 Sb., ve které byla změněna definice tzv. „malého 
množství zvěře“, které mohou uživatelé honiteb (myslivci) v rámci jedné honitby dodat 
konečnému spotřebiteli, maloobchodní prodejně nebo maloobchodnímu zařízení. Navrhované 
limity odpovídají množství masa stanoveného malého množství zvěře. 
 

V souvislosti se zvýšením absolutních limitů v § 14a odst. 1 písm. a) je třeba upravit 
také relativní limity v písm. b) tak, aby bylo zřejmé, že omezení dodávání na 33 % vyrobeného 
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masa volně žijící zvěře nebo výrobků z tohoto masa se počítá z týdenního objemu výroby 
uvedeného v provozním a sanitačním řádu potravinářského podniku. 
 
 
4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Variantou doporučenou k dalšímu řešení je varianta 1, tedy předložení návrhu novely 
vyhlášky. Pouze tato varianta může zajistit naplnění cílového stavu popsaného v bodě 1. 5. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 

Implementace a vynucování právních předpisů na úseku veterinární péče je zajištěno 
zákonnými prostředky vyplývajícími z veterinárního zákona – tj. především prováděním 
soustavného státního veterinárního dozoru orgány veterinární správy, případně pak ukládáním 
závazných pokynů k odstranění zjištěných nedostatků, ukládáním opatření nebo ukládáním 
pokut. 
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
 

Přezkum účinnosti nového právního předpisu bude Ústřední veterinární správa Státní 
veterinární správy provádět na základě sledování a pravidelného vyhodnocování účinnosti 
a funkčnosti přijatých opatření. 
 
 
7.  Konzultace a zdroje dat 
 

Návrh novely vyhlášky byl v průběhu přípravy konzultován s odborem státní správy 
lesů, myslivosti a rybářství a odborem bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, 
Českomoravskou mysliveckou jednotou, Lesy ČR, Vojenskými lesy a statky ČR a s dotčenými 
odbornými útvary Ústřední veterinární správy Státní veterinární správy. 
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