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Rozeslána dne 15. května 2009

Cena Kč 75,–

O B S A H:
127. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené
pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
128. V y h lá š k a o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se
živočišnými produkty
129. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny
k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné
produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
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127
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2009,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích
na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice Komise 97/48/ES ze dne 29. července 1997, kterou
se podruhé mění směrnice Rady 82/711/EHS, kterou se
stanoví základní pravidla nezbytná pro zkoušení migrace
složek z materiálů a předmětů z plastů určených pro styk
s potravinami.
Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2004/1/ES ze dne 6. ledna 2004, kterou se
mění směrnice 2002/72/ES, týkající se pozastavení používání azodikarbonamidu jako nadouvadla do plastů.
Směrnice Komise 2004/19/ES ze dne 1. března 2004, kterou
se mění a doplňuje směrnice 2002/72/ES, týkající se materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2005/41/ES ze dne 29. dubna 2005, kterou
se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení
o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické
předměty určené pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2005/79/ES ze dne 18. listopadu 2005,
kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 2. dubna 2007, kterou
se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech
z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady
85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro
použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů
z plastů určených pro styk s potravinami.
Směrnice komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro
styk s potravinami.
Směrnice Komise 2008/39/ES ze dne 6. března 2008, kterou
se mění směrnice 2002/62/ES o materiálech z plastů určených pro styk s potravinami.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, k provedení § 26 odst. 1
písm. b) a d) zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., vyhlášky
č. 207/2006 Sb., vyhlášky č. 551/2006 Sb., vyhlášky
č. 271/2008 Sb. a vyhlášky č. 386/2008 Sb., se mění
takto:
1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a zní:
„§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a upravuje v návaznosti na
přímo použitelné předpisy Evropských společenství1a)
hygienické požadavky na materiály a předměty určené
pro styk s potravinami (dále jen „výrobky určené pro
styk s potravinami“).
1

) Směrnice Rady 78/142/EHS z 30. ledna 1978, která se týká
aproximace práva členských států, vztahujícího se na materiály, které obsahují monomerní vinylchlorid a jsou určené
pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 80/766/EHS z 18. července 1980, kterou
se ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly
množství monomerního vinylchloridu v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 81/432/EHS z 29. dubna 1981, kterou se
ustanovuje analytická metoda pro účely úřední kontroly
uvolněného vinylchloridu z materiálů a předmětů do potravin.
Směrnice Rady 82/711/EHS z 18. října 1982, která ustanovuje základní pravidla pro migrační zkoušky složek plastů
a předmětů z nich vyrobených a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 84/500/EHS z 15. října 1984, která se týká
aproximace právních předpisů členských států, vztahujících
se na keramické předměty určené pro styk s potravinami.
Směrnice Rady 85/572/EHS z 19. prosince 1985, která ustanovuje seznam simulantů potravin používaných při migračních zkouškách složek plastů a předmětů z nich vyrobených
a určených pro styk s potravinami.
Směrnice Komise 93/11/EHS z 15. března 1993, která se
týká stanovení N-nitrosaminů a N-nitrosovatelných látek
uvolněných ze saviček a sosáků vyrobených z eleastomerů
nebo pryže.

1a

) Nařízení 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.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004
ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených
pro styk s potravinami a o zrušení směrnice 80/590/EHS
a 89/109/EHS.
Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu
2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006
o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené
pro styk s potravinami.
Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008
o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES)
č. 2023/2006.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004
ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem
ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv
a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat.“.
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2. V § 2 bod 32 včetně poznámky pod čarou č. 1b
zní:
„32. funkční bariérou z plastu bariéra, která je tvořena
jednou nebo více vrstvami z plastu a zajišťuje, aby
konečný výrobek odpovídal požadavkům této vyhlášky a přímo použitelného předpisu Evropských společenství1b),
1b

) Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1935/2004.“.

3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 1c a 1d zní:
„§ 3
Požadavky na složení výrobků
určených pro styk s potravinami
(1) Výrobky určené pro styk s potravinami musí
splňovat požadavky přímo použitelného předpisu
Evropských společenství1b), hygienické požadavky a limity stanovené v této vyhlášce a podle povahy výrobku
požadavky k ochraně lidského zdraví před riziky, která
by mohla vyplývat z orálního kontaktu s výrobky, podle požadavků stanovených v § 15 písm. a) a přílohy
č. 9.
(2) Hygienické požadavky a limity na výrobky
určené pro styk s potravinami musí být ověřovány za
podmínek a podle pravidel stanovených touto vyhláškou a přímo použitelného předpisu Evropských společenství1c).
(3) Při výrobě výrobků určených pro styk s potravinami smějí být použity pouze přírodní materiály,
jako například korek nebo dřevo nejedovatých dřevin,
bez kazů, zbytků kůry a výronů pryskyřic, s hladkým
nepopraskaným povrchem. Tyto materiály nesmějí vykazovat známky napadení škůdci nebo mikroorganismy, zejména mikroskopickými vláknitými houbami.
(4) Materiály a výrobky z plastů, laky, nátěrové
hmoty a výrobky opatřené povrchovou úpravou, jakož
i lepidla, která obsahují, nebo jsou vyrobena z jedné
nebo více následujících látek
a) 2,2-bis[4-(2,3-epoxypropoxy)fenyl]propan a některé jeho deriváty,
b) bis(2,3-epoxypropyl)ethery bis(hydroxyfenyl)methanu a některé jejich deriváty,
c) novolac-glycidylethery a některé jejich deriváty
musí vyhovovat požadavkům přímo použitelného
předpisu Evropských společenství1d).
(5) Požadavky uvedené v odstavci 4 se nevztahují
na kontejnery a zásobní nádrže o objemu vyšším než
10 000 litrů, jakož i na jejich potrubí a na potrubí s nimi
spojené, které je upraveno vysocezátěžovým povlakem.
1c

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

1d

) Nařízení Komise (ES) č. 1895/2005 ze dne 18. listopadu
2005 o omezení použití některých epoxyderivátů v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.“.
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4. V § 4 odst. 1 se za slova „se používají validované analytické metody“ vkládají slova „splňující požadavky přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství1c) nebo“.
5. § 8 a 9 se zrušují.
6. V § 10 odstavce 4 a 5 včetně poznámek pod
čarou č. 2 a 2a znějí:
„(4) Migrace látek podle odstavce 3 písm. b) do
potraviny nebo potravinového simulantu stanovená
analytickou metodou splňující požadavky přímo použitelného předpisu Evropských společenství2) nesmí
překročit 0,01 mg/kg. Tento limit musí být vždy vyjádřen jako koncentrace v potravinách nebo simulantech. Použije se na skupinu sloučenin, které jsou strukturně a toxikologicky příbuzné, zejména izomery nebo
sloučeniny se stejnou funkční skupinou, a zahrnuje případný nežádoucí přenos otiskem.
(5) Látka uvedená v odstavci 3 písm. b) nesmí patřit ani do jedné z těchto kategorií:
a) látky klasifikované jako látky, u nichž je prokázáno, nebo se má za to, že jsou látkami karcinogenními, mutagenními nebo toxickými pro reprodukci podle zvláštního právního předpisu2a), nebo
b) látky klasifikované podle kritérií vlastní odpovědnosti jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické
pro reprodukci podle zvláštního právního předpisu2a).
2

) Článek 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004.

2a

) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 11 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 2b zní:
„(2) Obecné specifikace týkající se výrobků z plastů a jejich materiálů jsou stanoveny v dodatku II části A přílohy č. 3. Další specifikace týkající se některých
látek uvedených v pozitivních seznamech přílohy č. 3
jsou stanoveny v dodatku II části B této přílohy. Náležitosti prohlášení o shodě2b), které se připojuje k materiálům a předmětům z plastů, jsou upraveny v příloze
č. 3 k této vyhlášce.
2b

) Článek 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1935/2004.“.

8. V § 11a návětí odstavce 1 včetně poznámky pod
čarou č. 3 zní:
(1) Pokud jsou při výrobě plastových výrobků
určených pro styk s potravinami použity přísady, které
jsou povoleny jako potravinářské přídatné látky nebo
látky určené k aromatizaci potravin podle zvláštních
právních předpisů3), nesmějí se tyto látky uvolňovat
do potravin,
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) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky
přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

Částka 38

Vyhláška č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství
a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky
jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost
a podmínky použití chininu a kofeinu.“.

9. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 38/2001 Sb.
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10. V příloze č. 4 Kapitole I části 2 bodu 2.1 se
věta první nahrazuje větou „Zkoušky migrace se provedou s použitím níže uvedených simulantů potravin,
přičemž se vyberou ty, které jsou považovány za nejpřísnější při zkušebních podmínkách uvedených v kapitole II.“.
11. V příloze č. 8 části 1 se v bodu 1.5 na konci
první věty nahrazuje tečka čárkou a doplňují se slova
„s výjimkou slitiny britanium používanou podle vyhlášky č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobu, zpracování a skladování lihu6).“.

Částka 38

výrobu, zpracování a skladování lihu, ve znění pozdějších
předpisů.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy,
které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky,
lze vyrábět a uvádět na trh nejdéle do 7. března 2010.
Čl. III
Účinnost

Poznámka pod čarou č. 6 zní:
„6) Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:
Filipiová v. r.

Sbírka zákonů č. 128 / 2009

Částka 38
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128
VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 2009
o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky,
v nichž se zachází se živočišnými produkty
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. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.,
zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., k provedení § 21 odst. 14, § 22 odst. 2 a § 24 odst. 2 veterinárního zákona:
§1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropských společenství1) (dále
jen „předpisy Evropských společenství“)
a) veterinární podmínky uvolňování živočišných
produktů do oběhu,
b) veterinární a hygienické požadavky na některé
podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází
s potravinami2) (dále jen „potravinářský podnik“),
a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení,
c) jakým postupem a podle jakých kritérií mohou
orgány veterinární správy přizpůsobit bez ohrožení hygieny výroby veterinární a hygienické požadavky předpisů Evropských společenství pro
potravinářské podniky,
d) které potravinářské podniky se považují za podniky s malým objemem výroby a které potravinářské podniky se považují za podniky provozující
maloobchodní činnost,
e) veterinární a hygienické požadavky na potraviny

vyráběné a zpracovávané v potravinářských podnicích, na něž se vztahují ustanovení této vyhlášky3), a na zacházení s nimi,
f) obsahové náležitosti žádosti o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků (dále jen „přizpůsobení požadavků“) pro potravinářské podniky.
(2) Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze
dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací
v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.
(3) Tato vyhláška se nevztahuje na prodej malých
množství vlastních produktů prvovýroby přímo konečnému spotřebiteli a na jejich dodávání do místní maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného
spotřebitele4).
§2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) strukturálními požadavky technické požadavky na
konstrukci a provedení stavby potravinářského
podniku, její uspořádání a účelové určení jejích
provozních prostorů, jejich vnitřní úpravu a vybavení,
b) pokrmem potravina včetně nápoje, kuchyňsky
upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu

1

) Nařízení 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.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění.
Nařízení 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.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro
organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, v platném znění.

2

) Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

3

) Čl. 1 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

4

) Čl. 1 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Čl. 1 odst. 3 písm. c) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
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podána ke konzumaci v rámci poskytování stravovací služby.
§3
Postup při přizpůsobení požadavků
pro potravinářské podniky
(1) Postupem a za podmínek stanovených veterinárním zákonem, předpisy Evropských společenství
a touto vyhláškou mohou být pro potravinářský podnik přizpůsobeny některé veterinární a hygienické požadavky stanovené v příloze II k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
nebo v příloze I k nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/20045).
(2) Příslušný orgán veterinární správy při posuzování žádosti o přizpůsobení požadavků podle odstavce 1
a) ověří úřední kontrolou předpoklady svědčící pro
přizpůsobení těchto požadavků podmínkám a potřebám příslušného potravinářského podniku,
b) zhodnotí rizika6), která by mohla ohrožovat bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v případě
přizpůsobení těchto požadavků pro tento potravinářský podnik.
(3) Přizpůsobení požadavků stanovených předpisy Evropských společenství5) nesmí
a) ohrozit dosažení cílů stanovených těmito předpisy, zejména hygienu potravin7),
b) vést ke snížení úrovně bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin.
Přizpůsobení požadavků pro potravinářské podniky
s malým objemem výroby
§4
Potravinářským podnikům s malým objemem výroby mohou být povoleny výjimky pouze z některých
strukturálních požadavků8), stanovených předpisem
Evropských společenství o hygieně potravin a předpisem Evropských společenství, kterým se stanoví

Částka 38

zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného
původu9).
§5
(1) Za potravinářský podnik s malým objemem
výroby se považuje podnik, který splňuje podmínky
stanovené tímto ustanovením; těmto podnikům mohou
být povoleny výjimky z některých strukturálních požadavků, které jsou stanoveny v příloze III k nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, a to
a) jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 20 velkých
dobytčích jednotek týdně a nejvýše 1 000 velkých
dobytčích jednotek ročně, že nemusí mít vhodné
a hygienické stáje, ani předporážkové ustájení uvedené v oddílu I kapitole II odstavci 1 písm. a),
pokud jsou zvířata po přemístění na jatky převedena přímo do prostoru porážky,
b) jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 20 velkých
dobytčích jednotek týdně a nejvýše 1 000 velkých
dobytčích jednotek ročně, že nemusí mít samostatný prostor s vhodným zařízením pro čištění,
mytí a dezinfekci dopravních prostředků určených
k přepravě zvířat uvedený v oddílu I kapitole II
odstavci 6, jestliže jsou jatečná zvířata přepravována na jatky přímo z hospodářství chovatelem
nebo dopravcem, pokud tento chovatel nebo dopravce mají k dispozici vlastní nebo jiné takové
zařízení odpovídající hygienickým požadavkům,
c) potravinářskému podniku s jatkami, v němž se
bourá nejvýše 5 tun masa týdně, že nemusí mít
zvláštní prostory na bourání masa uvedené v oddílu I kapitole III odstavci 3, pokud jsou v porážecím prostoru, který slouží také k bourání masa,
prováděny příslušné činnosti časově odděleně,
d) jatkám, které nemají uzamykatelné zařízení vyhrazené pro porážená nemocná zvířata nebo zvířata
podezřelá z nákazy, že nemusí zařízení použité
pro porážku takových zvířat vyčistit, umýt a dezinfikovat pod úředním dohledem před zahájením
porážky jiných zvířat podle oddílu I kapitoly IV
odstavce 20, pokud se čištění a dezinfekce tohoto
zařízení provádějí v souladu se sanitačním řádem

5

) Čl. 13 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
Čl. 17 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004.

6

) Čl. 3 bod 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

7

) Čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

8

) Čl. 13 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Čl. 10 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

9

) Příloha II k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.
Příloha III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
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jatek a úřední veterinární lékař nebo úřední veterinární asistent kontrolují výsledky tohoto čištění
před opětovným zahájením porážení,
e) jatkám, že nemusí mít uzamykatelné zařízení pro
chladírenské skladování pozastaveného masa uvedené v oddílu I kapitole II odstavci 5 a mohou
skladovat toto maso spolu s ostatním masem v jednom chladírenském prostoru, pokud se nejedná
o maso ze zvířete podezřelého z nákazy, toto maso
je uloženo tak, aby nemohlo nepříznivě ovlivňovat
jiné maso, a byla přijata organizační opatření, která
zabraňují nesprávnému použití tohoto masa,
f) drůbežím jatkám, v nichž je poráženo nejvýše
1 000 kusů krůt, hus nebo kachen týdně a nejvýše
50 000 kusů krůt, hus nebo kachen ročně, a drůbežím jatkám, v nichž je poráženo nejvýše 3 000 kusů ostatní drůbeže týdně a nejvýše 150 000 kusů
ostatní drůbeže ročně, že nemusí mít uzamykatelné zařízení pro chladírenské skladování pozastaveného masa uvedené v oddílu II kapitole II odstavci 5 a mohou skladovat toto maso spolu s ostatním masem v jednom chladírenském prostoru, pokud se nejedná o maso drůbeže podezřelé
z nákazy, toto maso je uloženo tak, aby nemohlo
nepříznivě ovlivňovat jiné maso, a byla přijata
organizační opatření, která zabraňují nesprávnému
použití tohoto masa,
g) potravinářskému podniku s drůbežími jatkami,
v nichž se porcují nejvýše 2 tuny masa týdně,
že nemusí mít zvláštní prostory na porcování
masa uvedené v oddílu II kapitole III odstavci 1
písm. c), pokud jsou v porážecím prostoru, který
slouží také k porcování masa, prováděny příslušné
činnosti časově odděleně.
(2) Pro účely této vyhlášky se za jednu velkou
dobytčí jednotku považuje 1 kus dospělého skotu nebo
dospělý lichokopytník o živé hmotnosti nad 500 kg.
V případě jiných domácích kopytníků je třeba provést
přepočet podle následujících kritérií:
Druh zvířete:

Počet velkých
dobytčích jednotek:
1 kus ostatního skotu .............................................. 0,50,
chovná prasnice nebo chovný kanec
o živé hmotnosti nad 50 kg .................................... 0,50,
jiné prase ................................................................... 0,30,
ovce nebo koza......................................................... 0,15,
sele, jehně nebo kůzle o živé hmotnosti
nepřevyšující 15 kg .................................................. 0,05.
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(3) Při používání přepočtů uvedených v odstavci 2
na zvěř ve farmovém chovu se tato zvěř posuzuje se
zřetelem na zvířata podobných druhů.
§6
(1) Krajská veterinární správa může rozhodnout
o povolení výjimek podle ustanovení § 4 na základě
žádosti potravinářského podniku.
(2) V žádosti o povolení výjimek žadatel vedle náležitostí stanovených správním řádem10) uvede
a) jaké výjimky, z kterých požadavků a z jakých důvodů mají být povoleny,
b) charakteristiku potravinářského podniku, kterému
mají být požadované výjimky povoleny, jmenovitě
rozhodující technické parametry, týkající se
stavby, uspořádání, vnitřní úpravy a vybavení
podniku,
c) druh, způsob a rozsah činnosti potravinářského
podniku, organizace jeho výroby,
d) jaká opatření v zájmu zajištění bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti potravin budou přijata v souvislosti s povolením požadovaných výjimek, zejména
opatření z hlediska uplatňování zásad správné hygienické praxe a zásad HACCP11),
e) další údaje důležité pro posouzení důvodnosti žádosti o povolení výjimek a pro informování Komise a ostatních členských států o výjimkách, které
by měly být povoleny.
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 Evropských společenství, 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.

10

) § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

11

) Čl. 5 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004.

12

) Čl. 3 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
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(2) Za okrajovou a omezenou činnost na místní
úrovni podle přímo použitelného předpisu Evropských
společenství, 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 14.
(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.

Částka 38

nosti, mohou tyto výrobky uvádět do oběhu jen za
podmínek stanovených v odstavci 1.
§9
Pro potravinářský podnik, který provozuje maloobchodní činnost za podmínek stanovených v § 8
odst. 1, platí vedle veterinárních a hygienických požadavků stanovených předpisem Evropských společenství o hygieně potravin14) také veterinární a hygienické
požadavky stanovené v příloze III k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004
a) v oddílu I kapitole V odstavci 2 písm. a) a b)
a v odstavci 3, jakož i v kapitole VII odstavci 1
písm. a), pokud jde o vnitřní teplotu masa a drobů
domácích kopytníků,

Potravinářské podniky dodávající maso
a masné výrobky
§8

b) v oddílu II kapitole V odstavci 1 písm. a) a b), pokud jde o vnitřní teplotu drůbežího a králičího
masa,

(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své
maloobchodní činnosti maso nebo masné výrobky jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou
a omezenou činnost, jestliže
a) jde o potravinářský podnik, v němž se týdně
1. bourá nejvýše 3,5 tun vykostěného masa, anebo
tomu odpovídající množství nevykostěného
masa, jde-li o maso domácích kopytníků,
2. porcuje nejvýše 1,5 tun masa, jde-li o maso drůbeží nebo králičí,
3. vyrobí nejvýše 4,5 tun masných výrobků,
b) množství dodávaného masa a masných výrobků
nepřekračuje týdně
1. 35 % tímto podnikem vyrobeného vykostěného masa, anebo tomu odpovídající množství
nevykostěného masa, jde-li o maso domácích
kopytníků,
2. 35 % tímto podnikem vyrobeného masa, jde-li
o maso drůbeží nebo králičí,
3. 35 % tímto podnikem vyrobených masných
výrobků,
c) jiné maloobchodní zařízení toto maso a masné výrobky
1. dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo
2. opracovává dále jen na výslovné přání konečného spotřebitele.

(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své
maloobchodní činnosti syrové, mlékárensky neošetřené
kravské, kozí nebo ovčí mléko, které splňuje požadavky a kritéria stanovená pro syrové mléko předpisem
Evropských společenství, kterým se stanoví zvláštní
hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu15), od zvířat z vlastního chovu nebo mléčné výrobky z tohoto mléka jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, jestliže

(2) Potravinářské podniky, kterým jsou dodávány
maso nebo masné výrobky opracované v jiném potravinářském podniku v rámci jeho maloobchodní čin-

a) jde o potravinářský podnik, v němž se denně zpracuje nejvýše 500 litrů kravského, 100 litrů kozího
nebo 50 litrů ovčího mléka,

c) v oddílu III odstavci 1, podle něhož se na vnitřní
teplotu masa a drobů sudoprstých farmových
savců vztahují jen požadavky uvedené v oddílu I kapitole V odstavci 2 písm. a), b) a c)
a v odstavci 3,
d) v oddílu V kapitolách 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,
e) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používané k přípravě masných výrobků.
Potravinářské podniky dodávající mléko
a mléčné výrobky
§ 10

13

) Čl. 1 odst. 5 písm. b) bod ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.

14

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, zejména příloha II k tomuto nařízení.

15

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
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b) množství dodávaného mléka a mléčných výrobků
nepřekračuje týdně

Potravinářské podniky
dodávající vejce a vaječné výrobky

1. 35 % tímto podnikem zpracovaného mléka,

§ 12

2. 35 % tímto podnikem vyrobených mléčných
výrobků,
c) jiné maloobchodní zařízení
1. dodává toto mléko a mléčné výrobky přímo
konečnému spotřebiteli a při prodeji tohoto
mléka umístí na viditelném místě upozornění
„Syrové mléko, před použitím převařit“, nebo
2. je zařízením poskytujícím stravovací služby
s výjimkou školských zařízení, nemocnic
a ústavů sociálních a zdravotních služeb, které
použije dodané syrové mléko ve vlastní provozovně k přípravě tepelně opracovaných pokrmů, určených k přímému podávání konečným spotřebitelům.
(2) Dodává-li potravinářský podnik uvedený v odstavci 1 za podmínek uvedených v odstavci 1 písm. a)
a b) tepelně ošetřené mléko nebo výrobky z tohoto
mléka jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou činnost, jestliže jiné maloobchodní
zařízení
a) dodává toto mléko a mléčné výrobky přímo konečnému spotřebiteli, nebo

(1) Pro potravinářský podnik, který v rámci své
maloobchodní činnosti zpracovává vejce, vaječné
složky, směsi různých vaječných složek nebo tekutá
vejce, platí veterinární a hygienické požadavky stanovené předpisem Evropských společenství, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu15).
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na potravinářský podnik uvedený v odstavci 1, který vaječné
výrobky, vaječné složky, směsi různých vaječných složek nebo tekutá vejce, vyrobené ve vlastní provozovně,
a) používá k výrobě potravin určených k přímému
dodání konečnému spotřebiteli,
b) zpracovává na potraviny, které obsahují také produkty rostlinného původu16) a které jsou před
spotřebou podrobeny tepelnému nebo jinému ošetření, jež zaručuje, že budou zničeny patogenní
mikroorganizmy.
Potravinářské podniky
dodávající produkty rybolovu
§ 13

b) je zařízením poskytujícím stravovací služby, které
použije dodané mléčné výrobky ve vlastní provozovně k přípravě pokrmů, určených k přímému
podávání konečným spotřebitelům.

(1) Dodává-li potravinářský podnik v rámci své
maloobchodní činnosti produkty rybolovu jinému maloobchodnímu zařízení, jde o okrajovou a omezenou
činnost, jestliže

(3) Potravinářský podnik, kterému jsou dodávány
mléčné výrobky zpracované v jiném potravinářském
podniku v rámci jeho maloobchodní činnosti, může
tyto výrobky uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.

a) jde o potravinářský podnik, v němž se týdně zpracuje nejvýše 100 kg produktů rybolovu,
b) množství dodávaných produktů rybolovu nepřekračuje týdně 35 % tímto podnikem zpracovaných
produktů rybolovu,

§ 11

c) jiné maloobchodní zařízení tyto produkty rybolovu

Pro potravinářský podnik, který zpracovává také
syrové, mlékárensky neošetřené mléko od zvířat nepocházejících z jeho chovu a dodává jej v rámci své maloobchodní činnosti přímo konečnému spotřebiteli
nebo jinému maloobchodnímu zařízení, platí všechny
veterinární a hygienické požadavky stanovené předpisem Evropských společenství, kterým se stanoví
zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného
původu15).

16

1. dodává přímo konečnému spotřebiteli, nebo
2. upravuje dále jen na výslovné přání konečného
spotřebitele.
(2) Potravinářský podnik, kterému jsou dodávány
produkty rybolovu upravené v jiném potravinářském
podniku v rámci jeho maloobchodní činnosti, může
tyto produkty rybolovu uvádět do oběhu jen za podmínek stanovených v odstavci 1.

) Čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004.
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§ 14

přílohy III k nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 853/2004.

Pro potravinářský podnik, který upravuje produkty rybolovu a v rámci své maloobchodní činnosti
tyto produkty rybolovu dodává jinému maloobchodnímu zařízení nebo přímo konečnému spotřebiteli, platí
požadavky uvedené v oddílu VIII kapitolách VII a VIII

Účinnost
§ 15
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.
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129
VYHLÁŠKA
ze dne 5. května 2009,
kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům,
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek,
reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí,
u zvířat a v jejich produktech, 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. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.,
zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., (dále
jen „zákon“) k provedení § 19 odst. 3 a 5 písm. a) a § 34
odst. 5 písm. a) zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny
k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti
nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících,
pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé
pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění
vyhlášky č. 232/2005 Sb. a vyhlášky č. 375/2006 Sb., se
mění takto:
1. V § 1 se slova „Tato vyhláška1) zapracovává
příslušné předpisy Evropských společenství1a)“ nahrazují slovy „Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1)“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu
používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat
a o zrušení směrnic 81/602/EHS, 88/146/EHS a 88/299/
/EHS.
Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých
zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/
/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/
/664/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/74/ES ze
dne 22. září 2003, kterou se mění směrnice Rady 96/22/ES
o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo
tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech
zvířat.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/97/ES ze
dne 19. listopadu 2008, kterou se mění směrnice Rady 96/
/22/ES o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik
v chovech zvířat.“.

Poznámka pod čarou č. 1a) se zrušuje.

2. V § 2 písm. g) se za slova „dýchacího ústrojí“
vkládají slova „ , navikulárního syndromu (podotrochlózy) a laminitidy“ a slova „ , kteří jsou chováni za
jiným účelem, než je produkce masa“ se zrušují.
3. V § 3 písmeno a) zní:
„a) uváděny do oběhu thyreostatické látky, stilbeny,
deriváty stilbenů, jejich soli a estery, 17-beta-estradiol a jeho estery a beta agonisté pro účely jejich
podávání zvířatům, jejichž maso či jiné produkty
jsou určeny k výživě lidí, nejde-li o podání za účelem uvedeným v § 5 odst. 1 písm. b) a c),“.
4. V § 4 odst. 2 se slova „§ 5, 6 nebo § 6a“ nahrazují slovy „§ 5 nebo 6“.
5. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „a zvířatům v zájmovém chovu“ zrušují.
6. § 6a se zrušuje.
7. V § 7 odst. 1 se slova „§ 5, 6 a 6a“ nahrazují
slovy „§ 5 a 6“.
8. V § 8 odst. 1 a v § 9 odst. 2 písm. d) se slova
„§ 5, 6 a 6a“ nahrazují slovy „§ 5 nebo 6“.
9. V § 11 odst. 2 se za slova „všech druhů“ vkládají slova „ , jejichž maso či jiné produkty jsou určeny
k výživě lidí,“.
10. V § 11 odst. 3 písmeno a) zní:
„a) hospodářská zvířata a živočichy vodního hospodářství, jimž byly podány
1. thyreostatické látky, stilbeny, deriváty stilbenů,
jejich soli a estery, 17-beta-estradiol a jeho
estery nebo přípravky obsahující tyto látky,
2. beta agonisté a látky s estrogenním, androgenním nebo gestagenním účinkem, anebo přípravky obsahující tyto látky, pokud tyto látky
nebo přípravky nebyly podány v souladu s požadavky stanovenými v § 5, 6 a 8 a pokud nebyly dodrženy stanovené ochranné lhůty, odpovídající mezinárodním doporučením,“.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Gandalovič v. r.

Částka 38
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