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II. 
 

Návrh 
 

VYHLÁŠKA 
 

ze dne…………………. 2020, 
 

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 
 
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona 
č. 368/2019 Sb., k provedení § 24 odst. 2 písm. d) veterinárního zákona: 
 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro 
některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky 
č. 191/2013 Sb. a vyhlášky č. 445/2017 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 7 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Pro účely této vyhlášky se území kraje Hlavní 

město Praha považuje za území Středočeského kraje.“. 
 
2. V § 14a odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení se slovo „týdně“ nahrazuje slovem 

„ročně“. 
 

3. V § 14a odst. 1 písm. a) bodě 1 se text „150 kg“ nahrazuje textem „120 tun“. 
 

4. V § 14a odst. 1 písm. a) bodě 2 se text „35 kg“ nahrazuje textem „60 tun“. 
 

5. V § 14a odst. 1 písm. a) bodě 3 se text „350 kg“ nahrazuje textem „40 tun“. 
 

6. V § 14a odst. 1 písm. b) úvodní části ustanovení se slovo „týdně“ zrušuje a v bodech 1 až 
3 se za text „33 %“ vkládají slova „z týdenního objemu“. 

 
7. V § 14a se doplňuje odstavec 3, který zní: 

„(3) Potravinářský podnik uvedený v odstavci 1 nemůže výrobky uvedené v odstavci 1 
dodávat do zařízení zajišťujícího stravovací služby, pokud zpracovávané kusy nebyly 
prokazatelně úředně veterinárně prohlédnuty, tedy u nich nebyla provedena prohlídka 
v kůži a po stažení, 
a) ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku17), 
b) v zařízeních sociálně výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc18), 
c) v provozovnách živnosti, jejíž náplní je péče o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo 
výchova, výuka anebo mimoškolní vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním 
zařízení, 
d) v soukromých školách nebo zařízeních sloužících odbornému vzdělávání19) 
nezařazených do rejstříku škol a školských zařízení, 
e) v zařízeních dětských skupin20), zotavovacích a jiných podobných akcí pro děti21), 
poskytovatelů lůžkové péče22), lázeňské léčebně rehabilitační péče23), dětských domovů 
pro děti do 3 let věku22) a sociálních služeb24).“. 
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8. V § 14b písm. a) se slova „odstavci 1 písm. a) a v odstavcích“ nahrazují slovy 
„odstavcích 1,“. 

 
9. V § 14b písm. b) se za text „II“ vkládají slova „kapitole III a“ a text „, 5 a“ se nahrazuje 

textem „a 3 až“. 
 

10. V § 14b písm. e) se za slovo „kapitolách“ vkládá text „I,“. 
 

11. Za § 14b se vkládá nový § 14c, který zní: 
 

„§ 14c 
 

Potravinářský podnik, který provozuje maloobchodní činnost za podmínek stanovených 
v § 14a, musí zajistit, aby nestažená velká volně žijící zvěř byla před stažením skladována 
časově nebo prostorově odděleně od jiných potravin, bylo s ní časově nebo prostorově 
odděleně manipulováno a nebyla zmrazena.“. 

 
Čl. II 

 
Technický předpis 

 
Tato vyhláška byla oznámena 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. 

 
Čl. III 

 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.  

 
 

Ministr: 
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