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Veterinární zákon
v posledním znění

 Dnem 1.1.2012 nabyl účinnosti zákon 
č.308/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 
166/1999 Sb. ,o veterinární péči.



Porážka - domácí porážka
legislativa

• Veterinární zákon, 166/1999 Sb., § 21               - není-li stanoveno 
jinak, musí být jatečná zvířata poražena na jatkách za podmínek 
stanovených tímto zákonem, zvláštními právními předpisy a předpisy 
Evropské unie

• Zákon na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb.,

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.853/2004, příloha III,



Porážka – domácí porážka
legislativa

• Porážka – usmrcení jatečného zvířete za účelem využití jeho produktů

• Domácí porážka – porážka jatečných zvířat v hospodářství chovatele , s 
výjimkou skotu staršího 24 měsíců ,koní oslů a jejich kříženců

• Domácí porážka - maso a orgány jsou určeny pouze pro spotřebu v 
domácnosti chovatele



Domácí porážka-domácnost
legislativa

 Domácnost podle § 115 zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tvoří fyzické osoby, které spolu 
trvale žijí a společně uhrazují náklady na své 
potřeby.



Veterinární zákon

 Veterinární zákon umožňuje domácí 
porážku skotu mladšího  24 měsíců

 nebo domácí porážku jelenovitých z 
farmového chovu v hospodářství 
chovatele



Domácí porážka skotu



LEGISLATIVA

 Od 1. 1. 2012 povoluje domácí porážku skotu 
mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých 
z farmového chovu.

 § 21 zákona č. 166/1999 Sb. – veterinární zákon
 Maso a orgány z domácí porážky skotu mladšího 

24 měsíců/jelenovitých z farmového chovu jsou 
určeny pouze pro spotřebu v domácnosti 
chovatele.

 Nesmí být uvedeny na trh zdarma ani za úplatu. 



POVOLENÍ

 Chovatel musí písemně požádat místně 
příslušnou KVS SVS o povolení domácí 
porážky skotu mladšího 24 měsíců/ ….

 ŽÁDOST  MUSÍ OBSAHOVAT:
 Jméno a příjmení chovatele 
 Adresu chovatele
 Kontakt – telefon/mobil, e-mail
 Adresu hospodářství
 Registrační číslo hospodářství
 Druh zvířat, která budou v hospodářství 

porážena 



POVOLENÍ

 Vydání povolení k provádění domácích porážek 
skotu mladšího 24 měsíců/jelenovitých 
z farmového chovu podléhá správnímu poplatku 
200 Kč

 Povolení k provádění domácích porážek 
jelenovitých z farmového chovu v hospodářství 
chovatele se nevyžaduje, pokud bylo chovateli 
jelenovitých vydáno povolení k porážení zvěře 
ve farmovém chovu v hospodářství



POVOLENÍ

 Doba platnosti vydaného povolení je 3 roky.

 Jestliže KVS zjistí, že chovatel při provádění domácí 
porážky skotu mladšího 24 měsíců/jelenovitých 
z farmového chovu nepostupuje v souladu s 
veterinárním zákonem, zákonem na ochranu zvířat 
proti týrání nebo předpisy Evropské unie nebo porušuje 
podmínky stanovené krajskou veterinární správou, 
vydané povolení chovateli odejme



OHLÁŠENÍ

 Každou domácí porážku skotu mladšího 24 
měsíců/jelenovitých z farmového chovu je 
chovatel povinen ohlásit nejméně 7 dnů před 
jejím uskutečněním místně příslušné KVS

 Ohlášení domácí porážky skotu mladšího 24 
měsíců/jelenovitých z farmového chovu 
nepodléhá správnímu poplatku.



OHLÁŠENÍ

 Jméno a příjmení chovatele
 Adresa chovatele, případně i korespondenční 

adresa
 Adresa hospodářství
 Registrační číslo hospodářství
 Kontakt: telefon/mobil, email
 Druh poráženého zvířete
 Identifikační číslo a datum narození zvířete
 Datum a čas porážky (farmové chovy) 



FORMULÁŘE

 Vzor formuláře žádosti o povolení domácí porážky 
a ohlášení domácí porážky skotu a jelenovitých z 
farmového chovu je možno nalézt na webových 
stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz
 v části „Formuláře ke stažení“

 „. Domácí porážka skotu mladšího 24 
měsíců a jelenovitých z farmového chovu “

http://www.svscr.cz/


WELFARE

 Chovatel musí postupovat v souladu se zákonem 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a 
jeho prováděcích vyhlášek, především podle

 vyhlášky č. 382/2004 Sb. , o ochraně 
hospodářských zvířat při porážení, utrácení, nebo 
jiném usmrcování



WELFARE

 Porážení jatečného skotu musí být provedeno 
omráčením a následným vykrvením

 Jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením 
je zakázáno

 Skot musí být před usmrcením fixován. 
Zakazuje se fixace svázáním končetin do kozelce

 Domácí porážka jelenovitých z farmového 
chovu není možná  střelnou zbraní nemá-li 
chovatel povolení KVS k provádění porážky 
farmové zvěře střelnou zbraní









VEDLEJŠÍ ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

Nakládání s vedlejšími živočišnými produkty  musí 
být prováděno v souladu s požadavky Nařízení (EU) 
č. 1069/2009



KREV

 Krev nelze nechat volně vytékat na prostranství 
nebo do kanalizace

 Pokud není použita v domácnosti chovatele, 
musí být při vykrvování zvířete zachycena a 
uchována jako VŽP- materiál kategorie 3 do 
doby dalšího nakládání s ní

 Musí být předána oprávněné osobě k dalšímu 
zpracování nebo likvidaci ve schváleném 
podniku



KREV



KŮŽE

 Pokud není použita v domácnosti chovatele, musí 
s ní být naloženo v souladu se článkem 14 Nařízení 
(EU) č. 1069/2009, být předána oprávněné osobě k 
dalšímu zpracování nebo likvidaci ve schváleném 
podniku



SRM- specifikovaný rizikový materiál

• SRM tvoří dle přílohy V nařízení EP a Rady (EU) č. 999/2001 

• U skotu:
• lebka kromě dolní čelisti, ale včetně mozku a očí,  a mícha skotu staršího 12 

měsíců 

• mandle, střeva od dvanácterníku po konečník a okruží zvířat jakéhokoli stáří 



Specifikovaný rizikový materiál -SRM

 Specifikovaný rizikový materiál má být zřetelně 
obarven, odděleně uskladněn a následně předán 
a zpracován v asanačním podniku.

 Pokud nedojde k jeho oddělenému uskladnění, 
všechny další materiály jsou považovány za 
materiál kategorie 1.



OŘEZY A DALŠÍ ŽIVOČIŠNÉ MATERIÁLY

 Např. paznehty, plíce, průdušnice, aorta, děloha, 
pohlavní orgány, jícen, bránice
 mohou být použity ke krmení masožravých zvířat 

pocházejících z hospodářství původu 
poráženého zvířete nebo

 musí být předána oprávněné osobě k dalšímu 
zpracování nebo likvidaci ve schváleném 
podniku



ULOŽENÍ VŽP

 VŽP musí být uskladněny v nepropustných 
krytých nádobách a uchovány tak, aby nemohly 
být do doby dalšího možného nakládání v místě 
nebo předání oprávněné osobě zneužity



VYSTAVENÍ OBCHODNÍHO DOKLADU

 Při předání VŽP oprávněné osobě musí být 
vystaven obchodní doklad

 Je možné vystavení obchodního dokladu dle 
vzoru vydaného SVS ČR nebo tzv. lístku o převzetí 
vystavovaném technikem asanačního podniku při 
fyzickém převzetí VŽP na místě

 Tato dokumentace musí být příslušným 
chovatelem uchovávána po dobu nejméně 2 let



ODHLÁŠENÍ SKOTU PRO DOMÁCÍ PORÁŽKU

 Chovatel předává do 7 dnů osobě pověřené 
vedením ústřední evidence skotu:
 kód země a identifikační číslo zvířete
 datum domácí porážky
 registrační číslo hospodářství 
 kód události (domácí porážka skotu )

 KÓD ODHLÁŠENÍ SKOTU PRO DOMÁCÍ 
PORÁŽKU 63



SANKCE

 Za nesplnění nebo porušení povinnosti nebo 
požadavku na zabezpečení zdravotní 
nezávadnosti živočišných produktů při domácí 
porážce skotu mladšího 24 měsíců/jelenovitých 
z farmového chovu lze dle veterinárního zákona 
uložit pokutu do výše 10 000 Kč



Zjištěné nedostatky

• Žádost o povolení dom. porážky skotu-neúplná, nepředložen kolek 
200,-Kč.

• Žádost o povolení dom. porážky skotu nepodaná- porážka realizovaná 
bez povolení

• Neohlášení dom. porážky skotu, opožděné ohlášení

• Neohlášení dom. porážky skotu na IZR, uvedení chybného kódu, 
neodeslání „karty skotu“ na IZR- pohyb zvířete se v IZR nepromítne

• Neodevzdání VŽP 1. kategorie k neškodnému odstranění,( jen hlava 
bez střev)


