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III. 
 

Odůvodnění 
 

Obecná část 
 
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. 

 
 

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů 
 

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

 
Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je umožnit potravinářským podnikům (včetně 

hospodářství) provozujícím maloobchodní činnost (dále jen „potravinářské podniky“) v krajích 
sousedících se Středočeským krajem dodávat potraviny v rámci této činnosti i do kraje Hlavní 
město Praha. 

 
Podle současné právní úpravy mohou potravinářské podniky 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.  

 
Hlavní město Praha jakožto kraj je územně umístěn uprostřed Středočeského kraje, 

který má sídlo v Praze. Tím je potravinářským podnikům v krajích sousedících se 
Středočeským krajem znemožněno dodávat potraviny do kraje Hlavní město Prahy a naopak.  

 
Potravinářské podniky, které mohou potraviny dodávat do Středočeského kraje a které 

při těchto dodávkách krajem Hlavní město Praha projíždějí (jedná se o potravinářské podniky 
z Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Kraje Vysočina, 
Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje a Ústeckého kraje), považují tuto 
situaci za diskriminační. Obrátily se proto s podnětem k Antibyrokratické komisi Ministerstva 
zemědělství, která po projednání věci doporučila toto ustanovení změnit.   

 
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 předmětných krajů umožňuje navrhovanou změnu realizovat, aniž 
by byl porušen požadavek na bezprostřední blízkost dodávky potravin, a tudíž tato změna 
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. 
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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. 

 
Konkrétně se navrhuje zvýšit množství masa, které může potravinářský podnik bourat 

z velké volně žijící zvěře, na 120 tun masa ročně, množství masa, které může potravinářský 
podnik porcovat, jde-li o maso z drobné volně žijící zvěře, na 60 tun ročně a množství výrobků 
vyrobených z masa volně žijící zvěře na 40 tun ročně.  

 
Tento návrh vychází také ze změny vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinárních 

a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými 
předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů, ve které byla upravena 
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.   

 
Navrhované změny sledují cíl umožnit potravinářským podnikům maximálně využívat 

zdrojů volně žijící zvěře k celoročnímu prodeji zvěřiny, ale bude tím také zjednodušen odbyt 
zvěřiny potřebný kvůli nutnosti snížit stavy spárkaté zvěře. 

 
Pro potravinářské podniky ani pro úřední veterinární lékaře nevzniká nová povinnost, 

nejsou dotčeny žádné nové subjekty a nevzniká ani nová administrativní zátěž. Naopak 
navrhované změny umožní prodej těchto potravin širšímu okruhu spotřebitelů. 

 
Návrh vyhlášky je vypracován na základě zmocnění obsaženého v § 24 odst. 2 písm. d) 

zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a je s tímto zákonem v souladu.  
 
 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 
a mezinárodními smlouvami 
 

Předložený návrh vyhlášky souvisí s předpisy Evropské unie a s právem Evropské unie 
je plně slučitelný, a to konkrétně s těmito předpisy: 

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy, týkající se bezpečnosti 
potravin, v platném znění, 

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o hygieně potravin, v platném znění, 
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- nařízením 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, 

- směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 
o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro 
služby informační společnosti. 

 
 
Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

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. 
 
Podle § 7 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 128/2009 Sb. se za okrajovou a omezenou činnost na 

místní úrovni 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 vyhlášky. Dodáváním potravin do blízkého maloobchodního zařízení nebo na 
místní trh v rámci okrajové a omezené činnosti na místní úrovni se pak rozumí dodávání 
potravin do maloobchodního zařízení nebo na místní trh v rámci kraje a v sousedních krajích. 
 

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

 
Popsané vymezení okrajové a omezené činnosti odpovídá požadavkům na zajištění 

bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele. 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 sousedících 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 a může 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. 
 

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 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, 
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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. 

 
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 
masa volně žijící zvěře nebo výrobků z tohoto masa se počítá z týdenního objemu výroby.  

 
Důvodem navrhované změny limitů pro maloobchodní podniky zpracovávající zvěřinu 

je možnost maximálního využití zdrojů volně žijící zvěře k celoročnímu prodeji zvěřiny, ale také 
zjednodušení odbytu zvěřiny potřebného kvůli nutnosti snížit stavy spárkaté zvěře. 

 
C. Úprava požadavků na potravinářské podniky 
 

V souvislosti s navýšením limitů v § 14a odst. 1 je potřebné upravit dílčím způsobem 
i související povinnosti potravinářských podniků. Těmito změnami jsou jednak zavedení 
nového omezení v § 14a odst. 3 a dále pak aktualizace hygienických požadavků v § 14b 
a zavedení nových požadavků v § 14c. Tyto návrhy mají za cíl zejména zvýšení ochrany 
spotřebitele. 
 
 
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, dopady na rodiny, dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména na osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny a dopady 
na životní prostředí 
 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad návrhu vyhlášky na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí České republiky jsou uvedeny 
v Závěrečné zprávě o hodnocení dopadů regulace.     

 
Návrh nepřepokládá žádné sociální dopady včetně dopadů na rodiny a dopadů na 

specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny.           

 
Návrh vyhlášky nemá dopad na životní prostředí.     

 
 
Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Předkládaná právní úprava v plné míře respektuje rovnost před zákonem a zákaz 
diskriminace, stejně jako rovnost mužů a žen.  
 
 
Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 

Předkládaná právní úprava s sebou nenese žádné změny, které by zasahovaly do 
práva na ochranu soukromí nebo ochranu osobních údajů.  
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Zhodnocení korupčních rizik 
 

Předkládaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem 
korupčního rizika. 
 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 

Nepředpokládá se žádný dopad navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo obranu 
státu. 
 
 
Zvláštní část 

 
K čl. I 
 
K bodu 1 (§ 7 odst. 3): 

Změnou ustanovení vyhlášky bude umožněno potravinářským podnikům provozujícím 
maloobchodní činnost v krajích sousedících se Středočeským krajem dodávat potraviny i do 
kraje Hlavní město Praha a naopak. 

 
Současná právní úprava dovoluje potravinářským podnikům v rámci okrajové 

a omezené činnosti na místní úrovni dodávat potraviny v rámci kraje a v sousedních krajích.  
 
Specifické územní uspořádání Středočeského kraje a kraje Hlavní město Praha, kdy 

kraj Hlavní město Praha leží uprostřed Středočeského kraje, tak potravinářským podnikům 
v krajích sousedících se Středočeským krajem neumožnuje dodávat potraviny do kraje Hlavní 
město Prahy a naopak. Přitom potravinářské podniky dodávající potraviny do Středočeského 
kraje při těchto dodávkách krajem Hlavní město Praha projíždějí. 

 
Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností získaných státním veterinárním 

dozorem a na základě analýzy rizika dospěla Státní veterinární správa k závěru, že právě 
specifické územní umístění předmětných krajů umožňuje navrhovanou změnu realizovat, aniž 
by byl porušen požadavek na bezprostřední blízkost dodávky potravin, a tudíž tato změna 
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. 

 
Změna právní úpravy umožní prodej těchto potravin širšímu okruhu spotřebitelů. 

 
K bodům 2 až 6 (§ 14a odst. 1): 

Změnou vyhlášky budou rozšířeny možnosti maloobchodních potravinářských podniků, 
které bourají nebo porcují maso z volně žijící zvěře, nebo vyrábějí výrobky z masa volně žijící 
zvěře. 

 
Tyto podniky jsou 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 se 
upravuje 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.  

 
Parametr vyhlášky stanovující limit pro maso volně žijící zvěře a výrobky z tohoto masa 

dodávané potravinářskými podniky nebyl dlouhodobě novelizován a nekoresponduje 
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s aktuálním množstvím ulovené zvěře v ČR. V posledních letech početní stavy spárkaté zvěře 
rostou a na základě požadavku státu, aby početní stavy spárkaté zvěře byly snižovány, a tím 
došlo ke snížení škod na lesích a v zemědělství, je potřeba motivovat odbyt zvěřiny a podpořit 
lov.  

 
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 
masa volně žijící zvěře nebo výrobků z tohoto masa se počítá z týdenního objemu výroby. 

 
K bodu 7 (§ 14a odst. 3): 

Podobně jako v případě potravinářských podniků dodávajících mléko a mléčné výrobky 
(§ 10 odst. 2) je i u potravinářských podniků, které dodávají v rámci své maloobchodní činnosti 
maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře, potřebné stanovit výčet zařízení 
poskytujících stravovacích služby, do nichž podniky toto maso nebo výrobky dodávat 
nemohou. Jedná se o zařízení zajišťující stravování nejohroženějších skupin spotřebitelů, 
u nichž je nutné zajistit vyšší míru ochrany. 

 
K bodům 8 až 10 (§ 14b): 

Dochází ke zpřesnění a aktualizaci veterinárních a hygienických požadavků pro 
potravinářské podniky na základě přílohy III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 853/2004. 

 
K bodu 11 (§ 14c): 

Nad rámec požadavků pro potravinářské podniky podle § 14b se stanoví i podmínky 
pro skladování nestažené velké volně žijící zvěře před stažením. 
 
K čl. II  

Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 128/2009 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 

Nabytí účinnosti je navrženo v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. 
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