PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ
VLASTNÍCH PRODUKTŮ
(„Prodej ze dvora“)
Název projektu: ŠKOLENÍ V RÁMCI ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ ČINNOSTI 2014
Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199
Financováno z Programu rozvoje venkova

Tvorba legislativy
• Legislativa Evropské unie
• Předpisy přímo použitelné ve všech členských státech EU
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
• Nařízení Komise (ES)
• Předpisy, které musí být zapracovány do národní legislativy
• Směrnice

Tvorba legislativy
• Legislativa České republiky (národní legislativa)
• Zákony a doprovodné vyhlášky
•

Notifikace vyhlášek č. 289/2007 Sb. a č. 128/2009 Sb.
znění

v platném

•

Návrhy vyhlášek musí být zaslány Komisi, která to oznámí ostatním členským
státům. Ty mají 3 měsíce k připomínkování

•

Komise dává připomínky

Tvorba legislativy
• Legislativa České republiky (národní legislativa)
• Notifikace vyhlášek č. 289/2007 Sb. (vyhláška č. 11/2015 Sb.- účinnost
od 1.3.2015) a č. 128/2009 Sb. v platném znění
•

Na vyhlášku č. 289/2007 Sb. se nevztahují předpisy ES

• Na vyhlášku č. 128/2009 Sb. se vztahují podmínky NR (ES) 852/2004 o
hygieně potravin a NR(ES) 853/2004 stanovující zvláštní hygienické
předpisy pro potraviny živočišného původu (jatky)

Prodej malého množství vlastních
produktů
Legislativa

•

Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči
• zdravotně nezávadné produkty vyráběné v čistém prostředí
• ke spotřebě u zákazníka – zákaz dalšího uvádění do oběhu

•

Vyhláška č. 289/2007

o hygienických požadavcích na ŽP, které nejsou upraveny přímo
použitelnými předpisy evropského společenství

Produkty
• Maso drůbeže a králíků – čerstvé, maximálně 10 kusů krůt,10 kusů hus, 10 kusů

kachen a 35 kusů ostatní drůbeže a králíků týdně
• Mléko syrové – souhlas KVS, pouze v hospodářství a prostřednictvím automatu,
zchlazeno na 6 °C a prodáno do 48 hodin po nadojení (Staphylococcus aureus 500
KTJ/1 ml)
• Vejce – ze dvora 60 kusů jednorázově, do prodejny 600 kusů týdně
• Med – maximálně 2 tuny ročně od zdravého včelstva

„Prodej ze dvora“
• Přímé dodávání malého množství přímo
konečnému spotřebiteli v místě výroby
• Do místní maloobchodní prodejny, která dodává
konečnému spotřebiteli
• Za místní maloobchodní prodejnu se považuje:

Pro drůbeží, králičí maso a vejce:
Maloobchodní prodejna s odpovídajícím sortimentem živočišných produktů v obci, která je s obcí, v nichž
je taková maloobchodní prodejna, nejblíže hospodářství chovatele
Pro med:
Maloobchodní prodejna na území kraje, v němž se nachází stanoviště včel.
Pro těla ulovené volně žijící zvěře:
Maloobchodní prodejna na území kraje, v němž byla zvěř ulovena

• Prodej prostřednictvím tržnic

Chovatel může
v malých množstvích prodávat „ze dvora“
§ 27a zákona č. 166/1999 o veterinární péči

 Živou drůbež a králíky
 Čerstvé drůbeží a králičí maso
 Čerstvá nebalená vejce
 Syrové mléko
 Včelí produkty
 Zvěřinu
 Živé ryby

Chovatel musí zajistit, aby živočišné
produkty nabízené k prodeji
• Pocházely od zdravých zvířat
zdravotně nezávadné a bezpečné

a

byly

• Byly vyráběny v čistém prostředí

• Byly chráněny před vlivy, které by mohly
nepříznivě působit na jejich zdravotní
nezávadnost, zejména před kontaminací
Zákon č. 166/1999 o veterinární péči

Maso - drůbež a králíci
§ 10 a § 11 vyhl. č. 289/2007

• Maso smí prodávat chovatel, jehož roční produkce je nižší než 2 000
kusů krůt, hus nebo kachen, nebo 10 000 kusů ostatní drůbeže
• Tato činnost podléhá registraci u krajské veterinární správy

• Čerstvé, neporcované maso
• U králíků nesmí být oddělena hlava od těla

• Maso nesmí být uváděno dále do oběhu

Maso - drůbež a králíci
§ 10 a § 11 vyhl. č. 289/2007

• Maximálně 35 kusů týdně celkem
• Přímo konečnému spotřebiteli ve svém hospodářství
• Na tržnicích nebo tržištích
• Prostřednictvím místní maloobchodní prodejny
• Informace „Maso není veterinárně vyšetřeno – určeno po tepelné
úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“

Mléko
§ 27a zákona č. 166/1999 o veterinární péči

• Chovatel může z hospodářství úředně prostého
tuberkulózy a brucelózy
• prodávat se souhlasem krajské veterinární správy Státní
veterinární správy syrové mléko v místě výroby přímo
spotřebiteli (nebo prostřednictvím prodejního automatu v
kraji nebo sousedním kraji)
• chovatel, který prodává toto mléko je povinen zajistit
laboratorní vyšetření mléka na patogenní mikroorganismy
při
• podávání žádosti krajské veterinární správě o souhlas k prodeji
mléka
• každé změně chovu zvířat a každé změně způsobu získávání,
ošetřování a zpracovávání mléka, nejméně však jednou ročně

Mléko - produkované
Příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004

• Syrové kravské mléko

• Celkový počet mikroorganismů
• < 100.000 v 1 ml při 30 °C (geometrický průměr za
období 2 měsíců, četnost odběrů nejméně 2 × měsíčně)
• Počet somatických buněk
• < 400.000 v 1 ml (geometrický průměr za období 3
měsíců, četnost odběrů nejméně 1 × měsíčně)
• Syrové mléko jiných druhů

• Celkový počet mikroorganismů
• < 1.500.000 v 1 ml (geometrický průměr za období 2
měsíců, četnost odběrů nejméně 2 × měsíčně)

Mléko - prodávané
• Prodej mléka konečnému spotřebiteli (vzorek
odebraný z automatu, nebo z nádoby, ze které je
nabízeno spotřebiteli)
• Celkový počet mikroorganismů
• < 300.000 v 1 ml při 30 °C (hodnota se stanovuje přímo,
nepočítá se průměr!)
• frekvence vzorkování je na provozovateli, zda a jak často
se bude o splnění tohoto limitu přesvědčovat.

Mléko – prodej
§ 13 vyhl. č. 289/2007

• Musí být získáno hygienickým způsobem
• V místnosti oddělené od stájí
• Pokud je mléko dodávané i do mlékáren, kupující nesmí
vstupovat do mléčnice
• Upozornění „Syrové mléko, před použitím tepelně
opracovat nebo pasterovat“
• Doba prodeje:
<2 hodiny po nadojení – bez chlazení
do 48 hodin po nadojení – zchlazeno na 6 °C
>48 hodin – nesmí se prodávat!
• Prodané množství musí odpovídat denní spotřebě mléka v
domácnosti daného spotřebitele

Mléko – hygiena produkce a dojení
příloha III oddíl IX kapitola I číslo I a II nařízení EP a R (EU) č. 853/2004

• Mléko musí pocházet od zvířat
• Která jsou celkově v dobrém zdravotním stavu, netrpí
horečnatým nebo průjmovým onemocněním
• Která nevykazují poranění vemene
• Která nebyla ošetřena zakázanými látkami (směrnice
96/23/EU)
• U nichž po podání léčivého přípravku byla dodržena
ochranná lhůta

Mléko – hygiena produkce a dojení
příloha III oddíl IX kapitola I číslo I a II nařízení EP a R (EU) č. 853/2004

• Požadavky na prostory a vybavení
• Omezení rizika kontaminace mléka
• Oddělené od stájí, chráněné proti škůdcům
• Chladící zařízení
• Zařízení snadno čistitelné, dezinfikovatelné
• Po použití musí být tato zařízení vyčištěna
• Nádoby a cisterny musí být vyčištěny před každým
použitím

Mléko – hygiena produkce a dojení
příloha III oddíl IX kapitola I číslo I a II nařízení EP a R (ES) č. 853/2004

• Hygiena během dojení
•
•
•
•
•

Před zahájením dojení musí být vemeno a struky čisté
U každého dojeného zvířete musí být posouzeny první střiky
Nesmí být použito mléko od nemocných zvířat
Léčená zvířata musí být identifikovatelná
Mlezivo nesmí být smícháno s mlékem

Mléko – hygiena
produkce a dojení
• Hygiena po dojení
• Ihned po nadojení musí být mléko uchováváno na čistém místě
• Pokud není zpracováno do 2 hodin po nadojení, musí být
zchlazeno na nejvýše 6 °C
• Mlezivo musí být skladováno odděleně

• Hygiena personálu
• Osoby manipulující s mlékem musí mít vhodný čistý oděv
• Musí udržovat vysoký stupeň osobní čistoty
• V blízkosti místa dojení musí být zařízení k mytí rukou a paží

Čerstvá nebalená vejce
• Mohou být prodána nejpozději 21 dnů po snášce
• Datum minimální trvanlivosti je 28 dnů po snášce
• Uchování při nekolísavé teplotě
+ 5 až 18 °C

Vejce – prodej přímo konečnému
spotřebiteli
• Vejce nemusí být prosvícena
• Vejce nemusí být označena
• Maximálně lze prodat
60 vajec jednomu spotřebiteli

Vejce – maloobchodní prodejna,trhy a
tržnice
• Vejce musí být prosvícená
• U chovu do 50 nosnic nemusí být vejce označena
na skořápce
• Informace pro spotřebitele o minimální trvanlivosti,
jméno chovatele a adresa chovu
• Maximálně 600 kusů týdně do prodejny, na trhu
max. 60 kusů jednomu spotřebiteli

Vejce – značení na vejci
• Kód producenta se skládá z:
• 1) metody chovu:
• „0“ pro vejce nosnic v ekologickém
zemědělství (BIO)
• „1“ pro vejce nosnic ve volném výběhu
• „2“ pro vejce nosnic v halách
• „3“ pro vejce nosnic v klecích

• 2) ISO kódu státu (pro ČR „CZ“)
• 3) čtyřmístného alfanumerického kódu, který
vyjadřuje číselnou složku registračního čísla
hospodářství

Včelí produkty
• Musí pocházet od včelstva, v němž se nevyskytuje mor
včelího plodu nebo hniloba včelího plodu
• Musí být prodávány a skladovány v obalech splňujících
požadavky na obaly pro potraviny živočišného původu
• Nesmí být vystavovány přímému slunečnímu záření

Včelí produkty - prodej
•
•
•
•

V domácnosti a v hospodářství chovatele
Na stanovišti včel
V tržnici nebo na tržišti
Dodávat do maloobchodní prodejny
(na území kraje, v němž se nachází stanoviště včel)

• Za malé množství se považují maximálně 2 tuny ročně
Tento med nesmí být uváděn dále do oběhu

V maloobchodní prodejně, v tržnici nebo na tržišti musí být med
označen:
• jménem, příjmením chovatele, adresou bydliště,
• druhem medu podle původu,
• množstvím

• v maloobchodní prodejně navíc i datem minimální trvanlivosti

Zvěřina
• Uživatel honitby smí prodávat celá, neporcovaná
a nestažená těla
• Přímo konečnému spotřebiteli
• Do místní maloobchodní prodejny v kraji
• Do maloobchodního zařízení, které bylo KVS
registrováno jako zařízení určené pro zacházení se
zvěřinou a které je na území kraje, v němž byla zvěř
ulovena, nebo krajů sousedních

• Maximálně 30 % kusů skutečně odlovené zvěře
ročně (1 kus velké volně žijící zvěře a 35 kusů
drobné volně žijící zvěře za týden)
• Nesmí být uváděna dále do oběhu

Zvěřina
• Uživatel honitby může zvěř vnímavou na
trichinelózu (prasata, jezevce) prodávat nebo
dodávat konečnému spotřebiteli po negativním
vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel)
• Pro prodej zvěře přímo spotřebiteli pro spotřebu v
jeho domácnosti platí povinnost, že tělo ulovené
volně žijící zvěře je uchováváno při teplotě od 0 °C
do 7 °C po dobu nejdéle 7 dnů od data ulovení,
nebo při teplotě od 0 °C do 1 °C po dobu nejdéle 15
dnů od data ulovení

Zvěřina – prodej v maloobchodní
prodejně
• Tělo zvěře do prodejny musí být opatřeno plombou,
lístkem o původu zvěře a vyšetřeno proškolenou
osobou – končí pětileté období pro první proškolené
osoby
• Tělo zvěře je uchováváno při teplotě od 0 °C do 7 °C po
dobu nejdéle 7 dnů od data ulovení, nebo při teplotě
od 0 °C do 1 °C po dobu nejdéle 15 dnů od data ulovení
• Tělo zvěře je skladováno odděleně od zboží jiného
druhu
• Tělo zvěře musí být prodáno vcelku a opatřeno
upozorněním „Zvěř byla vyšetřena proškolenou osobou
– určena po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti
spotřebitele“

Živé ryby
• Z vlastního chovu přímo v hospodářství
• Max. takové množství živých ryb a jiných živočichů
pocházejících z akvakultury, které odpovídá obvyklé
denní spotřebě těchto živých ryb a jiných živočichů
pocházejících z akvakultury v domácnosti daného
spotřebitele

