
VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
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 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra 
zemědělství, čj. 35673/2020-MZE-11191, ze dne 30. července 2020, s termínem dodání stanovisek do 20. srpna 2020, vyhodnocení tohoto řízení je 
uvedeno v následující tabulce: 
 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Doporučující připomínky: 
1. K úvodní větě vyhlášky:  

Podle čl. 65 odst. 2 LPV je nutno celou úvodní větu 
přeformulovat tak, aby byly uvedeny pouze ty novely 
veterinárního zákona, v jejichž znění jsou v současné 
době platná citovaná ustanovení veterinárního zákona, 
tj. text upravit takto: 
„Ministerstvo zemědělství stanoví podle zákona § 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.“. 

 
2. K bodům 3 až 5:  

Doporučujeme v těchto bodech slovo „slova“ nahradit 
slovem „text“. 
 

3. K bodu 6:  
Navrženou úpravu nepovažujeme z legislativně 
technického hlediska za vhodnou, neboť zařazuje do 
§ 14a odst. 1 písm. b) neoznačený text (tzv. závětí), 
který je legislativní praxí považován za nežádoucí. 
Doporučujeme § 14a odst. 1 písm. b) upravit tak, že 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven i na základě jiných připomínek. 
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navrhovaná změna bude buď zapracována do 
úvodního textu tohoto ustanovení, nebo bude uvedená 
podmínka doplněna u každého bodu tohoto ustanovení 
jednotlivě. 

 

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 
  

Bez připomínek. 
 
 

 
 

Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Doporučující připomínky: 

1. K úvodní větě: 
V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v úvodní větě uvést jen ty novely 
veterinárního zákona, v jejichž znění je citované 
ustanovení platné v době citace. 

 
2. K čl. I bodu 1 – k § 7 odst. 3: 

Navrhujeme na konec novelizačního bodu doplnit 
chybějící tečku. 

 
3. K čl. I bodům 3 až 5 – k § 14a odst. 1 písm. a) bodům 1 

až 3: 
S ohledem na skutečnost, že je nahrazován text 
neobsahující slovo, doporučujeme dle čl. 57 odst. 3 
Legislativních pravidel vlády v předmětných 

 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
 
 
Akceptováno. 
Text upraven. 
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novelizačních bodech slova „se slova“ nahradit slovy 
„se text“. 
 

Ministerstvo zahraničních 
věcí 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo zdravotnictví 
  

Bez připomínek. 
 
 

 

Ministerstvo životního 
prostředí 
 

Bez připomínek. 
 

 

 
 

Úřad vlády ČR – 
ministryně  
a předsedkyně LRV  
 

Doporučující připomínka. 
Obecně: 
Důrazně upozorňujeme předkladatele, že právě pro 
tento typ právních předpisů, které nejsou zaneseny 
v plánu přípravy vyhlášek na příslušný rok, ale které 
evidentně nepřináší žádné nové ani rozsáhlé dopady, 
je zaveden institut výjimky ze zpracování hodnocení 
dopadů – viz body 3.6 a 5.6 Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA).  
Přestože bylo hodnocení dopadů této novely vyhlášky 
zpracováno, závěrečná zpráva RIA bohužel nesplňuje 
ani formální, ani obsahové požadavky na ni kladené 
(absence shrnutí, pouze jedna skutečná varianta 
řešení, chybějící termín přezkumu ad.). Připomínáme 
proto, že veškeré dokumenty a šablony pro hodnocení 
dopadů regulace jsou už od roku 2017 přehledně 
shromážděny na webových stránkách ria.vlada.cz. 
V případě nejasností nebo i časové tísně zpracovateli 
ochotně vypomohou zaměstnanci Oddělení RIA na 
Úřadu vlády. 
Doporučujeme nicméně předkladateli, aby – 
i s ohledem na princip proporcionality – v podobných 
případech žádal předsedkyni Legislativní rady vlády 
o výjimku z provedení hodnocení dopadů regulace. 

 

 
Akceptováno. 
RIA byla upravena tak, aby splňovala formální 
i obsahové požadavky. 
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Úřad vlády ČR – vedoucí 
Úřadu vlády  

Bez připomínek.  

Úřad vlády ČR – odbor 
kompatibility 
 

Doporučující připomínky:  
1. Ke srovnávacím tabulkám: 

Některá ustanovení novelizovaná návrhem jsou již 
v současnosti vykazována jako implementační vůči 
předpisům EU ve srovnávacích tabulkách (konkrétně 
k nařízení 853/2004). Je-li návrhem do těchto 
implementačních ustanovení zasahováno, je povinností 
předkladatele tyto tabulky aktualizovat a přiložit 
k návrhu (dle čl. 9 odst. 2 Legislativních pravidel vlády). 
Změny textu v tomto případě nejsou vždy významné 
pro účely implementace, ale text ve starších verzích 
srovnávacích tabulek nebude odpovídat 
novelizovanému znění. K dotčeným ustanovením 
předpisů EU postačí ve srovnávací tabulce uvést místo 
celého textu novelizovaného ustanovení pouze 
identifikační číslo návrhu. Požadujeme doplnit. 

 
2. K odůvodnění: 

Předkladatel návrhem zvyšuje v ustanovení § 14a 
odst. 1 absolutní limity pro maso volně žijící zvěře 
a výrobky z tohoto masa dodávané potravinářskými 
podniky. Podle současného znění vyhlášky je tento 
absolutní limit stanoven na celkem cca 7,5 tuny ročně. 
Dle navrhovaného znění by se tento limit navýšil 
celkem na 220 tun za rok, což představuje značný 
nárůst, který však předkladatel v rámci odůvodnění 
nijak neodůvodnil. Žádáme o doplnění odůvodnění, na 
základě jakých skutečností jsou absolutní limity pro 
maso volně žijící zvěře a výrobky z tohoto masa takto 
navýšeny. 
 

 
Akceptováno. 
Srovnávací tabulka přiložena k materiálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text odůvodnění doplněn. 
  

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  
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Českomoravská 
konfederace odborových 
svazů 

Bez připomínek. 
 

 

Český statistický úřad 
 

Bez připomínek.  

Družstevní asociace ČR 
 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Komora veterinárních 
lékařů České republiky 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských  
a podnikatelských svazů 
ČR 

Bez připomínek.  

Potravinářská komora 
České republiky 

Zásadní připomínky. 
1. K navrhovanému ustanovení § 7 odst. 3: 

Navrhujeme místo složité definice kraje a sousedního 
kraje a de facto ve smyslu této Vyhlášky sloučení kraje 
hl. m Prahy a Středočeského kraje (a vezmeme-li 
v potaz i rozlohu sousedních krajů), rozšířit možnost 
prodeje a nabízení výrobků od těchto typů subjektů na 
celé území ČR, případně omezení sjednotit a definovat 
vzdušnou vzdáleností od výrobny, např. 60 km nebo 
100 km. V současném i navrhovaném znění vidíme 
nejednotné příležitosti a možnosti prodeje a odbytu pro 
jednotlivé výrobce v rámci různých krajů. 

 
 
 
 
 
 
 
2. K navrhovanému ustanovení § 14a, odst. 1, písm. 

a): 
Navrhovaná nová roční množství bourané nebo dělené 

 
Vysvětleno. 
Definici kraje a sousedního kraje nelze zrušit, resp. 
nelze upravit uvádění potravin z maloobchodu na 
celou Českou republiku, neboť je nezbytné vycházet 
z ustanovení článku 1 odst. 5 písm. b) podpísm. ii) 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví 
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného 
původu, které vyžaduje, aby se jednalo o okrajovou 
a omezenou činnost na místní úrovni. Definovat celou 
Českou republiku jako místní úroveň již při původní 
notifikaci Evropská komise zamítla. K definici místní 
úrovně pomocí vzdálenosti v kilometrech od místa 
výroby nejsou k dispozici žádné podklady a rovněž ji 
lze považovat za diskriminační, neboť pro některé 
výrobce by se v definované vzdálenosti v kilometrech 
nemusela nacházet žádná obchodní příležitost. 
 
Vysvětleno. 
K části týkající se vyšetření na přítomnost trichinelózy. 
V souladu s § 27b veterinárního zákona je vyšetření 
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zvěře či výrobků z nich rozhodně neodpovídají pojmu 
malého množství. Oproti původnímu znění jsou nově 
navrhovaná množství skoro 15-ti násobná a odpovídají 
množství zvěře zpracovávané ročně ve zvěřinových 
závodech. Z pohledu průměrné roční spotřeby zvěřiny 
z dat ČSÚ – 1 kg/osoba/rok se jedná při těchto nových 
limitech o pokrytí 2 % celkové spotřeby zvěřiny v ČR 
jedním tímto subjektem. Pro Vaši představu 120 tun 
vybourané zvěře je cca 240 tun zvěře v kůži, což 
odpovídá například 16 000 kusů srnčí zvěře. Tato čísla 
rozhodně nelze považovat za malá množství a jsou 
v rozporu s původně zamýšleným účelem a definicí 
malého množství. 
V návrhu uvedené limity považujeme za diskriminační 
vůči současným schváleným a registrovaným 
podnikům zpracovávajícím zvěřinu, zvěřinovým 
závodům, které podléhají schválení a registraci na 
státní veterinární správě, je u nich vykonáván 
pravidelný veterinární dozor a veterinární audity. Jejich 
povinností je nezávisle prokázat zdravotní nezávadnost 
masa a výrobků, ověřovat například účinnost sanitace 
apod. Co je ale nejdůležitější, tyto zvěřinové závody 
nesmí uvolnit do oběhu kusy a části, které by nebyly 
vyhovující, případně neměly patřičná vyšetření, či byl 
podezřelý jejich původ. Zpracovávané kusy ve 
zvěřinových závodech jsou veterinárně prohlédnuté 
v kůži a bez kůže po stažení, jsou z nich úředně 
odebrány a patřičně vyšetřovány vzorky. Nevyhovující 
části jsou odstraněny jako konfiskát, to vše za státního 
veterinárního dozoru. 
Toto v provozovnách, které využívají a budou využívat 
výjimku pro malý objem, neprobíhá a probíhat nebude. 
V praxi se tak uvolní na trh zvěřina, která nebude 
úředně vůbec zkontrolována, nebudou v případě černé 
zvěře odebrány úřední veterinární vzorky na vyšetření 
přítomnosti Trichinella spiralis. Tedy kromě rizika 
nedodržení provozní hygieny je zde velké riziko 

zvěře vnímavé na trichinelózu vždy zajištěno, 
a nehrozí tak nebezpečí ohrožení konečných 
spotřebitelů, jak je uvedeno v připomínce 
Potravinářské komory České republiky.   
 
Předložený návrh vyhlášky je zpracován tak, aby 
umožňoval koncovým zákazníkům snadnější přístup 
k prověřené kvalitní zvěřině, a to přes registrovanou 
provozovnu, která může zvěřinu z uloveného kusu 
dělit a prodávat po jednotlivých částech. Současná 
právní úprava umožňuje prodávat uživatelům honiteb 
zvěřinu pouze nedělenou v kůži nebo v peří. Malé 
registrované provozovny budou alternativou pro 
uživatele honiteb při odbytu zvěřiny a dojde 
k zohlednění požadavku státu na snížení škod zvěří 
cestou snížení stavů zvěře. V tuto chvíli někteří 
uživatelé honiteb zvěřinu obtížně prodávají, protože 
zpracovatelské podniky určují výkupní ceny zvěřiny, 
které nemohou být ze strany uživatelů akceptovány, 
protože náklady na přepravu uloveného kusu do 
výkupního místa jsou vyšší než výnos z prodeje 
ulovené zvěře. Například v Karlovarském kraji se 
koncem roku 2019 pohybovala výkupní cena prasete 
divokého kolem 20 Kč/kg. U velkých kusů nad 50 kg 
se cena pohybovala kolem 10 Kč/kg. Cena zvěřiny 
jelena evropského se z původních 68 Kč ustálila na 42 
Kč/kg. V okrese Plzeň – sever se v současnosti 
vykupuje zvěřina jelena siky za 30 – 35 Kč/kg a prase 
divoké za 15 – 20 Kč/kg s tím, že pokud se jedná 
o kus menší než 20kg, tak se nevykupuje vůbec. 
Přitom cena zpracované zvěřiny se běžně 
v obchodech pohybuje v řádu stokorun za kilogram. 
Uživatelé honiteb mohou být způsobem obchodování 
s jejich produktem demotivováni a jejich úsilí v lovu 
není tak veliké. Zvěřina se při takovém postupu stává 
finančně nedostupnou pro širokou veřejnost, přestože 
jsou uživatelé honiteb schopni ji na trh dodat dostatek 
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zdravotní závadnosti a potenciálního ohrožení 
konečných spotřebitelů tímto svalovcem a dehonestace 
kvalitní české zvěřiny, jejíž kvalita je v rámci EU vysoce 
hodnocena. Tyto provozy dále nepodléhají 
schvalovacímu procesu ze strany dozorových orgánů, 
je pro ně postačující pouze registrace a kontrola 
u těchto subjektů probíhá zpravidla 2 x do roka. 
Znění a povolené množství v návrhu je tak (a také 
z našeho pohledu) v rozporu se zněním paragrafu 3 
této Vyhlášky. Rozvolnění povede k ohrožení hygieny 
potravin a může dojít ke snížení úrovně bezpečnosti a 
zdravotní nezávadnosti potravin z důvodu 
nedostatečných prostorových, chladících 
a mrazírenských kapacit i nedostatečně proškoleného 
a zkušeného personálu a de facto i absencí státního 
veterinárního dozoru. 
Vyvstává i otázka, proč subjekt, který bude zpracovávat 
tak velké množství zvěřiny nechce být schválen 
a registrován jako zvěřinový závod a být pod státním 
veterinárním dozorem a zda je kapacita jeho prostor 
odpovídající tak velkému množství zpracovávané 
zvěřiny. 
Z výše uvedeného navrhujeme, aby limity pro povolené 
objemy výroby zůstaly zachovány na hodnotách 
v původním znění Vyhlášky. Pokud ne, doufáme, že 
MZe a dozorové orgány se zasadí o to, aby byly 
podmínky a nutné prohlídky a kontroly sjednoceny pro 
všechny subjekty stejně, ať se jedná o zvěřinové 
závody, či podniky vyrábějící dle výjimky pro malé 
množství. 

 
3. K navrhovanému ustanovení § 14a, odst. 1, písm. 

b): 
Zcela nesouhlasíme s uvedením možného podílu 
dodávaného masa, které by se mělo vztahovat 
k týdennímu objemu výroby uvedenému v provozním 
a sanitačním řádu potravinářského podniku. 

za podstatně nižší cenu.  
 
Chápeme, že velké zpracovatelské podniky reagují na 
nabídku zvěřiny z ostatních sousedních zemí Evropy 
a předzásobují se na několik měsíců dopředu. Rok 
2020 je toho důkazem, kdy některé zpracovatelské 
podniky žádaly Ministerstvo zemědělství 
o pozastavení lovu zvěře, a to z důvodu nakoupení 
levné zvěřiny ve Španělsku a Maďarsku. Ministerstvo 
zemědělství tento požadavek nemůže akceptovat, a to 
z důvodu zájmu současnosti snížit škody na 
zemědělských a lesních pozemcích a zajistit obnovu 
kalamitních holin po kůrovcové kalamitě. Ze stejného 
důvodu také nechce ustupovat od záměru umožnit 
prodej zvěřiny uživatelům honiteb cestou 
registrovaných bouráren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text § 14a odst. 1 písm. b) upraven ve spolupráci 
s připomínkovým místem. 
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Žádáme o přepracování znění bodu 3 tohoto písmena 
z „z týdenního objemu výroby uvedeného v provozním 
a sanitačním řádu potravinářského podniku“ na 
„z prokázaného, reálného týdenního objemu výroby, 
případně z ročního reálného objemu výroby.“ 
Navrhované znění nahrává možnosti, kdy daný subjekt 
bude mít v dokumentaci závodu uvedený maximální 
možný objem zpracování, ale v realitě zpracuje daleko 
méně. Navrhovaným ustanovením by tak mohl tímto 
způsobem prodat i 100 % reálné produkce oproti 
plánovanému omezení na pouhých 33 %. 
 

4. K § 14b:  
Absenci právního zakotvení odděleného skladování 
zvěřiny v kůži a nezmrazování zvěřiny v kůži, vidíme 
jako velké riziko pro zdravotní nezávadnost. 
Navrhujeme toto znění paragrafu 14b s  vyznačenými 
změnami: 
 
a) v oddílu I kapitole V odstavcích 2 a 3, v kapitole VII 
odstavci 1, 2, 4 a 5, pokud jde o velkou volně žijící 
zvěř, 
b) v oddílu II kapitole III a kapitole V odstavcích 1, 3, 4, 
5 a 6, pokud jde o drobnou volně žijící zvěř, 
c) v oddílu IV kapitole II odstavcích 4 až 8, vyjma 
odstavce 7 a odstavce 8 písmena b), pokud jde 
o velkou volně žijící zvěř, 
d) v oddílu IV kapitole III odstavcích 4 a 5, pokud jde 
o drobnou volně žijící zvěř, 
e) v oddílu V kapitolách I, II a III, pokud jde 
o požadavky na hygienické zacházení s mletým 
masem a masnými polotovary před jejich výrobou a po 
jejich výrobě, zejména o požadavky na jejich teplotu, 
f) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používané 
k přípravě výrobků z masa volně žijící zvěře. 
 
Pokud je výše uvedený návrh v případě písmene c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Text § 14b a 14c upraven ve spolupráci 
s připomínkovým místem. V souvislosti s ochranou 
spotřebitelů doplněno rovněž ustanovení § 14a 
odst. 3. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBVMJ4HD5)



 9 

neakceptovatelný, navrhujeme doplnit současné znění 
o paragraf 14c v následujícím znění: 
 
§14c 
Potravinářský podnik, který provozuje maloobchodní 
činnost za podmínek stanovených v § 14a, musí 
zajistit, aby nestažená velká volně žijící zvěř byla před 
stažením skladována odděleně od jiných potravin 
a bylo s ní odděleně manipulováno a nebyla zmrazena. 
 

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.  

 
Vypracovala: JUDr. Dominika Nasková, Ph.D. 
V Praze dne 5. listopadu 2020 
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