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VYHLÁŠKA

ze dne 19. ledna 2015,

kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích
na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství,

ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona 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., zákona č. 182/2008 Sb.,
zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zá-
kona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb. a zákona č. 264/2014 Sb., k provedení
§ 27a odst. 6 a § 27b odst. 9 písm. a) až c) zákona:

Čl. I

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES
ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování in-
formací v oblasti technických norem a předpisů
a pravidel pro služby informační společnosti, v plat-
ném znění.

Čl. II

Část první vyhlášky č. 289/2007 Sb., o veterinár-
ních a hygienických požadavcích na živočišné pro-
dukty, které nejsou upraveny přímo použitelnými
předpisy Evropských společenství, ve znění vyhláš-
ky č. 61/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci písmene m) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:
„n) údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou labo-

ratoře povinny předkládat úřednímu veterinár-
nímu lékaři, včetně termínu jejich předložení,

o) rozsah a limity vyšetřování syrového mléka ke
zjištění přítomnosti patogenních mikroorga-
nismů ohrožujících zdraví lidí.“.

2. V § 10 odst. 3 se slova „10 kusů drůbeže
v průběhu 1 týdne celkem“ nahrazují slovy „10 kusů
krůt, 10 kusů hus, 10 kusů kachen a 35 kusů ostatní
drůbeže v průběhu jednoho týdne“.

3. V § 12 odst. 1 se slova „nebo účastník lovu
(dále jen „lovec“)“ zrušují.

4. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) do maloobchodního zařízení, které bylo kraj-
skou veterinární správou v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/
/2004 registrováno jako zařízení určené pro za-
cházení se zvěřinou a které je na území kraje,
v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů soused-
ních.“.

5. V § 12 odst. 3 se slovo „Lovec“ nahrazuje
slovy „Uživatel honitby“.

6. V § 12 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Pro maloobchodní zařízení podle od-
stavce 1 písm. c), které bylo krajskou veterinární
správou v souladu s nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 852/2004 registrováno jako
zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, která je
dodávána přímo konečnému spotřebiteli, platí vedle
veterinárních a hygienických požadavků stanove-
ných nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 852/2004 také veterinární a hygienické poža-
davky stanovené v příloze III k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004

a) v oddílu I kapitole V odstavcích 2 a 3, v kapito-
le VII odstavci 1 písm. a) a v odstavcích 2, 4 a 5,
pokud jde o velkou volně žijící zvěř,

b) v oddílu II kapitole V odstavcích 1, 5 a 6, pokud
jde o velkou volně žijící zvěř,

c) v oddílu IV kapitole II odstavcích 4 až 6, 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 II a III, pokud jde o po-
žadavky na hygienické zacházení s mletým ma-
sem a masnými polotovary před jejich výrobou
a po jejich výrobě, zejména o požadavky na
jejich teplotu,

Sbírka zákonů č. 11 / 2015Strana 338 Částka 9



f) v oddílu VI, pokud jde o suroviny používané
k přípravě výrobků z masa volně žijící zvěře.“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.

7. V § 12 odstavec 7 zní:

„(7) Za malé množství zvěře, určené k prodeji
(dodání) podle odstavce 1, se považuje 1 kus velké
volně žijící zvěře a 35 kusů drobné volně žijící zvěře
za týden, nejvýše však 30 % uživatelem honitby od-
lovené zvěře za rok, přičemž těchto 30 % nesmí
překročit 30 kusů velké volně žijící zvěře a 400 kusů
drobné volně žijící zvěře.“.

8. V § 12 odst. 8 se za slova „odstavci 1“ vklá-
dají slova „písm. a) nebo b)“.

9. V § 12a odst. 3 písm. a) se slovo „lovce“ na-
hrazuje slovy „uživatele honitby“.

10. Za § 12a se vkládá nový § 12b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 12b

Údaje o provedených vyšetřeních, jež jsou
laboratoře povinny předkládat úřednímu

veterinárnímu lékaři, a termín jejich předložení

(1) Laboratoř, které bylo vydáno osvědčení
o akreditaci k provádění tohoto vyšetření, státní ve-
terinární ústav a laboratoř, které bylo krajskou ve-
terinární správou vydáno podle § 50 odst. 3 zákona
povolení pro tento druh vyšetřování, předkládá
úřednímu veterinárnímu lékaři údaje o provedených
vyšetřeních na přítomnost svalovce (trichinel) jednou
ročně, vždy v termínu do 15. dubna, a to za období
od 1. dubna předcházejícího kalendářního roku do
31. března kalendářního roku, v němž se údaje před-
kládají.

(2) Hlášení podle odstavce 1 obsahuje

a) název laboratoře, která vyšetření provedla,

b) identifikaci objednavatele vyšetření – uživatele
honitby,

c) číslo plomby vyšetřeného uloveného kusu volně
žijící zvěře,

d) datum vyšetření,

e) výsledek vyšetření na svalovce,

f) metodu, která byla k vyšetření na přítomnost
svalovce (trichinel) použita.“.

11. V § 13 odst. 1 se slova „syrové, mlékáren-

sky neošetřené mléko a syrovou smetanu“ nahrazují
slovy „syrové mléko“ a za slovo „výroby“ se vklá-
dají slova „nebo prostřednictvím prodejního auto-
matu“.

12. V § 13 odst. 4 se za slova „syrového mléka“
vkládají slova „v místě výroby“ a slovo „převařit“ se
nahrazuje slovy „tepelně opracovat nebo pastero-
vat“.

13. V § 13 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který zní:

„(5) V případě přímého prodeje syrového
mléka prostřednictvím prodejního automatu musí
být na viditelném místě na prodejním automatu
umístěno upozornění „Syrové mléko, před použitím
tepelně opracovat nebo pasterovat“. Přímý prodej
syrového mléka konečnému spotřebiteli prostřednic-
tvím prodejního automatu může být prováděn
i v mléčnici. Jde-li však o hospodářství, ze kterého
je dodáváno mléko do sběrného střediska, standardi-
začního střediska nebo podniku pro ošetření mléka,
musí být prodej zajištěn tak, aby konečný spotřebitel
nevstupoval do mléčnice.“.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6
a 7.

14. V § 13 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „ , nebo musí být zchlazeno na 6 8C a zchlazené
prodáno do 48 hodin po nadojení“.

15. V § 13 odst. 7 se slova „syrového, mléká-
rensky neošetřeného mléka a syrové smetany,
určené“ nahrazují slovy „syrového mléka, určeného“
a slova „nebo syrové smetany“ se zrušují.

16. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 13a

Rozsah a limity vyšetřování syrového mléka
ke zjištění přítomnosti patogenních

mikroorganismů ohrožujících zdraví lidí

Chovatel, který prodává syrové mléko podle
§ 27a odst. 1 písm. e) zákona, zajistí vyšetření syro-
vého mléka na přítomnost patogenních mikroorga-
nismů ohrožujících zdraví lidí uvedených v příloze
č. 6 k této vyhlášce.“.

17. V § 14 odst. 5 se číslo „60“ nahrazuje čís-
lem „600“.
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18. V § 15 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 1 až 4.

19. V § 15 odstavec 3 zní:

„(3) Za malé množství medu, určeného k pro-
deji chovatelem v domácnosti chovatele, hospodář-
ství chovatele, na stanovišti včel, v tržnici nebo na
tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domác-
nosti, anebo k dodání medu chovatelem do maloob-
chodní prodejny, která zásobuje přímo konečného
spotřebitele a která je na území kraje, v němž se na-
chází stanoviště včel, se považuje množství nepřevy-
šující 2 tuny ročně.“.

20. V § 15 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „3“.

21. Doplňuje se příloha č. 6, která včetně nad-
pisu zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 289/2007 Sb.

ROZSAH A LIMITY VYŠETŘOVÁNÍ SYROVÉHO MLÉKA
KE ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI PATOGENNÍCH MIKROORGANISMŮ

OHROŽUJÍCÍCH ZDRAVÍ LIDÍ

Parametr Limit

Staphylococcus aureus 500 KTJ/1ml
“.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po dni
jejího vyhlášení.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 16. ledna 2015

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy v období od 15. 12. 2014 – 8. 1. 2015 tyto
kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015 (pro a. s. a s. r. o.), uzavřená dne 11. 11. 2014 mezi
smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy –

Sekcí silničního hospodářství

a

Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 11. 11. 2014 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy –

Sekcí silničního hospodářství

a

Svazem dopravy České republiky – Sekcí silničního hospodářství.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 10. 12. 2014 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

a

Svazem zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2015 – 2016, uzavřená dne 16. 12. 2014 mezi smluvními
stranami

Odborovým svazem ECHO, Českým odborovým svazem energetiků

a

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 19. 12. 2014 mezi smluvními stranami

Odborovým svazem ECHO

a

Svazem chemického průmyslu České republiky.

6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2015, uzavřená dne 22. 12. 2014 mezi smluvními stranami

Zemědělským svazem České republiky,

Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů

a

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy

– Asociací svobodných odborů České republiky.

Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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