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§ 21 zákona č. 166/1999 Sb. – veterinární zákon
od 1. 1. 2012 povoluje domácí porážku skotu
mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých
z farmového chovu (dále DP) – poprvé v historii
X DP prasat , ovcí , koz: vyhláška ministra
zemědělství a lesnictví č. 98/1944 Sb. o
schvalování domácích porážek pro
nezemědělské samozásobitele v porážkovém
roce 1944/1945 – za daných podmínek s různou leg.


obměnou dodnes


Evropská legislativa DP skotu nezakazuje – záleží
na každém členském státu - ve většině je však
zakázána

DP u vybraných „sousedů“
Shodné v EU: produkty z DP pouze pro spotřebu v
domácnosti chovatele
GR: bez omezení věku: nad 72m. - vyšetření BSE
(hradí chovatel)

DE: nerozlišují porážku dle druhu hospodářských
zvířat – povinnost úřední prohlídky masa, pokud
zvíře příznaky onemocnění – též ante mortem
prohlídku + vyšetření na přítomnost larev
svalovce u vnímavých zvířat(!); lze DP koňovitých
A: skot do 2 let - úřední prohlídky masa, nad 2 i
ante mortem prohlídka; nad 30m. – vyšetření BSE
(hradí chovatel); lze DP koňovitých

DP skotu u nás: zákon č. 166/1999Sb.
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.
- 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.
Chovatel musí písemně požádat místně příslušnou
KVS/MěVS v Praze o povolení

POVOLENÍ – ohlášení DP skotu
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“
 „VIII. Domácí porážka skotu mladšího 24 měsíců a
jelenovitých z farmového chovu
- Správní poplatek 200 Kč
- Doba platnosti 3 roky – lze odejmout (!)
Každou DP povinnost ohlásit nejméně 7 dnů před
jejím uskutečněním místně příslušné KVS/MěVS v
Praze – nepodléhá poplatku

DP skotu u nás – legislativa:
v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu

zvířat proti týrání a jeho prováděcích vyhlášek, hl. podle
vyhlášky č. 382/2004 Sb. , o ochraně hospodářských
zvířat při porážení, utrácení, nebo jiném usmrcování;
dále: zákon č. 154/2004 Sb., o šlechtění a plemenitbě,
vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a
osob stanovených plemenářským zákonem, nařízení EP a
R (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro
vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě, nařízení Komise (EU) č.
142/2011, kterým se provádí nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických
pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané
produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

př. PODMÍNEK vydaných KVS:








před usmrcením fixovat; zakazuje se fixace
svázáním končetin do kozelce.
poražení provedeno omráčením a následným
vykrvením; omráčení - rychle a účinně
nástrojem, který zabezpečí, že zvíře nebude
vystaveno jiné než nezbytné bolesti; zakazuje se
jatečné zpracování zvířete před jeho vykrvením.
při vykrvování krev zachytit do nepropustné
nádoby; pokud není použita v hospodářství předat k neškodnému odstranění v asanačním
podniku
změny na mase a orgánech - povinnost hlásit KVS

př. PODMÍNEK vydaných KVS:






SRM (mandle, střeva od dvanácterníku ke
konečníku, okruží zvířat jakéhokoli stáří, lebka
kromě dolní čelisti, ale včetně mozku, očí, a
mícha zvířat starších než 12 měsíců) zřetelně
obarvit, odděleně uskladnit a předat
k neškodnému odstranění v asanačním podniku.
pokud nejsou ořezy a další VŽP (např. kůže, nohy
včetně paznehtů, plíce, průdušnice, aorta,
děloha, pohlavní orgány, jícen, bránice) využity
v hospodářství chovu poraženého zvířete – nutno
předat do asanačním podniku.
při předání VŽP k neškodnému odstranění musí být vystaven
obchodní doklad - uchovávat po dobu nejméně 2 let.

ODHLÁŠENÍ SKOTU PRO DP
Chovatel předává do 7 dnů osobě pověřené
vedením ústřední evidence skotu:
1. kód země a identifikační číslo zvířete
2. datum domácí porážky
3. registrační číslo hospodářství
4. kód události (domácí porážka skotu )
KÓD ODHLÁŠENÍ SKOTU PRO DOMÁCÍ PORÁŽKU 63

rok 2012
1.258 povolení k provádění domácí
porážky skotu(největší počet v Moravskoslezském
kraji 237, nejméně v kraji Karlovarském) - největší
počet povolení vydáván v chladném období
(březen, listopad, prosinec).Stč. Kraj 80
 DP poraženo celkem 1.165 kusů skotu x na
jatkách v ČR celkem 116.267 kusů skotu
 ne všichni chovatelé, kteří o povolení zažádali,
nakonec domácí porážku uskutečnili x někteří
více než 1 porážku
 provedeno 157 veterinárních kontrol (z toho 11 na
 vydáno

podnět spotřebitele nebo jiného orgánu)

rok 2012 v ČR
23 případech (15 %) zjištěno porušení legislativy,
z toho v 21 případech uložena pokuta a ve 2
případech předáno ORP por.z. 246/1992 Sb.
 nejčastější porušení: nezabezpečení likvidace SRM
dle legislativy, pozdní nebo chybějící ohlášení
domácí porážky, provedení porážky bez povolení
 uděleny pokuty v celkové výši 23.500,- Kč
 ve

Středočeský kraj v roce 2012-13
Počet nahlášených porážek
Skot

Farmoví jelenovití

72

Počet uskutečněných porážek
Skot

6

Farmoví jelenovití

71

 43 nově vydaných povolení v roce 2013,
 z toho 30 uskutečněných ohlášených DP
– 7x porušení pokuty 47 000,-

5

Problémy při DP ve Středočeském kraji
Nedostatečné omráčení – důvody:
 nedostatečná fixace, omračovací přístroj není
dostatečně pevně přiložen
• není možnost funkčnost omračovacího přístroje
ozkoušet předem
• není k dispozici jiný
omračovací přístroj
(použita střelná zbraň!)

Problémy při DP ve Středočeském kraji
Krev není dokonale zachytávána

Děkuji za pozornost
Krajská veterinární správa Státní
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256 38 Benešov
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Mobil : +420 724 813 763
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e-mail: epodatelna.kvss@svscr.cz (elektronická
podatelna), datová schránka: wx98b5p

