
Veterinární podmínky 

schválení a registrace 

podniků



Definice schválení

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o 

veterinární péči, v platném znění se 

schválením rozumí udělení souhlasu k 

výkonu určité činnosti na základě splnění 

podmínek stanovených tímto zákonem a 

registrací zapsání do seznamu.



Povinnosti osob, které vyrábějí, zpracovávají 

a uvádějí do oběhu živočišné produkty 

(§ 22 Veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů)

Kdo jako podnikatel získává, vyrábí, 

zpracovává, ošetřuje, balí, skladuje, přepravuje 

a uvádí do oběhu živočišné produkty (dále jen 

“zachází se živočišnými produkty”) v podniku, 

závodě, popřípadě jiném zařízení, které jsou pod státním 

veterinárním dozorem, je povinen:



Povinnosti podnikatele (§ 22, odst.1)

požádat krajskou veterinární správu (dále jen KVS) o 
schválení a registraci podniku, závodu, popřípadě 
jiného zařízení, v němž se zachází se živočišnými 
produkty, zahájit a provozovat podnikatelskou 
činnost až po tomto schválení. 

Jestliže KVS zjistí, že tyto požadavky nebo 
podmínky nejsou dodržovány, je KVS oprávněna 
schválení pozastavit, anebo odejmout. 

Náležitosti žádosti o schválení a registraci podniku, závodu, popřípadě 
jiného zařízení jsou stanoveny v § 32 vyhlášky 289/2007 Sb., v platném 
znění



Podnikatel je povinen v žádosti 

uvést následující údaje:
a. obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační 

číslo, jde-li o právnickou osobu, jméno, příjmení, 
místo trvalého pobytu (místo podnikání, liší-li se od 
místa trvalého pobytu) a identifikační číslo, popř. 
obchodní firmu, jde-li o fyzickou osobu, které 
doloží živnostenským listem nebo výpisem z 
obchodního rejstříku,

b. adresu provozovny,

c. údaje o druhu a rozsahu činnosti (o objemu výroby a 
prodeje zboží, v případě jatek, bouráren, chladíren, mrazíren, 
výroben masných výrobků, zpracování syrového mléka, 
stanovení skutečné kapacity).



KVS může požadovat zejména:

◼ systém kontroly kritických bodů (HACCP) - vymezení 
výrobní činnosti, popis výrobku včetně použití, diagram 
výrobního procesu, analýza nebezpečí, stanovení kritických 
bodů, pro každý kritický bod stanovené meze, způsob 
sledování a nápravná opatření, harmonogram ověřovacích 
postupů a vnitřních auditů, dokumentace záznamů,

◼ způsob sběru a zajištění svozu (likvidace) odpadu 
(smlouva o odvozu odpadu) nebo schválení zařízení na 
likvidaci odpadu,

◼přehledný situační plánek objektu s dispozičním 
řešením provozovny a s vazbou na vnější uspořádání,

◼přehledný plán objektu s vnitřním dispozičním 
řešením včetně technologie, 



KVS může požadovat zejména:

e. stručnou technickou zprávu obsahující údaje o:
1. osvětlení, odvětrání, světlé výšce, úpravě stěn a podlah,

2. zdroji pitné vody,

3. systému kanalizace,

4. způsobu likvidace odpadu z provozu (komunální, biologický),

5. počtu zaměstnanců,

6. hygienickém zázemí pro zaměstnance (WC, šatna, denní 
místnost),

7. výrobních prostorách, přípravnách, skladech, místech 
určených k příjmu a skladování surovin a obalových materiálů 
používaných při výrobě, balení, skladování, expedici hotových 
výrobků a mytí nádob, pomůckách a nástrojích, včetně 
výrobních kapacit,

f. provozní řád jatek nebo organizaci provozu a 
hygienický režim v ostatních provozech 



KVS může požadovat zejména:

g. pohotovostní plán opatření na jatkách - pro případ 
výskytu některých nebezpečných nákaz a nemocí přenosných 
ze zvířat na člověka,

h. sanitační řád, seznam čisticích a dezinfekčních 
prostředků schválených pro používání v 
potravinářství, bezpečnostní listy, registraci
prostředků, koncentrace a způsob přípravy roztoků nebo 
směsí a trvalé vedení dokumentace,

i. výsledky laboratorního vyšetření pitné vody (popis 
zdroje, roční plán odběru vody podle spotřeby, nákres 
vodovodního řádu v provozu, nákres odběrových míst, 
seznam odběrových míst, výsledky vyšetření, opatření v 
případě nevyhovujícího výsledku vyšetření),



KVS může požadovat zejména:

j. plán dezinfekce, dezinsekce a deratizace - dále jen 
"DDD" – smlouva s podnikem vykonávajícím DDD činnost, 
nákres umístění nástrah na plánku provozu, roční četnost 
provádění DDD akcí, seznam používaných DDD prostředků, 
bezpečnostní listy, schválení prostředků (ÚSKVBL), 
metodika vyhodnocení, evidence o provedení akce, výsledky, 
odpovědní pracovníci,

k. plán školení zaměstnanců - zdravotní průkazy, roční plán 
školení, obsah školení, školitelé,

l. vlastní systém laboratorní kontroly hygienických 
podmínek výroby a zdravotní nezávadnosti 
živočišných produktů,

m. kolaudační rozhodnutí.



Zahájení a ukončení činnosti

Podle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích, v platném znění, musí 

podnikatel  oznámit písemně nebo způsobem 

umožňujícím dálkový přenos dat zahájení a ukončení 

výkonu předmětu činnosti nejpozději v den jeho 

zahájení, případně ukončení, krajské veterinární 

správě, s uvedením svého jména, příjmení a místa 

podnikání, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní 

firmy a jejího sídla, jde-li o osobu právnickou.



Provozovatelé potravinářských 

podniků
(V souladu s článkem 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 852/2004)

◼ musí oznámit KVS, způsobem, který tato správa 

vyžaduje, každý podnik pod svou odpovědností, který 

provádí fáze produkce, zpracování a distribuce 

potravin, za účelem registrace každého takového 

podniku.

◼ zajistí, aby KVS měla vždy aktuální informace o 

podniku, včetně oznámení všech významných změn v 

činnostech a každé uzavření existujícího podniku.



Provozovatelé potravinářských 

podniků

zajistí, aby podniky byly schválené KVS, po 

nejméně jedné kontrole na místě, pokud je schválení 

požadováno:
a. podle vnitrostátních právních předpisů členského státu, ve 

kterém je podnik umístěn;

b. podle nařízení (ES) č. 853/2004;

Každý členský stát požadující schválení určitých podniků 

umístěných na svém území podle vnitrostátních právních 

předpisů, jak je uvedeno v písm. a), informuje Komisi a 

ostatní členské státy o příslušných vnitrostátních pravidlech.



Provozovatelé potravinářských 

podniků mohou 
(podle článku 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004)

1. uvádět na trh produkty živočišného původu 

vyrobené ve Společenství jen tehdy, jestliže byly 

vyrobeny a bylo s nimi manipulováno výlučně

v podnicích:

a. které splňují příslušné požadavky uvedené v nařízení (ES) č. 

852/2004, splnění všeobecných a zvláštních požadavků na 

potravinářské provozy a dalších příslušných požadavků 

potravinového práva; a

b. které KVS schválila, popřípadě  zaregistrovala.



Provozovatelé potravinářských 

podniků mohou

2. uvést podnik do provozu, pokud Krajská veterinární 

správa:

a. udělila podniku po kontrole na místě schválení k provozu; 

nebo

b. udělila podniku podmínečné (dočasné) schválení.



Provozovatelé potravinářských 

podniků musí

„Spolupracovat“ s krajskou veterinární správou, 

zejména zajistí, aby podnik zastavil provoz, jestliže 

krajská veterinární správa pozastaví jeho schválení, 

nebo v případě dočasného schválení toto schválení 

neprodlouží nebo neudělí plné schválení. 



1. Schvalování a registrace potravinářských 

podniků, které budou zahajovat činnost

Na základě podané žádosti KVS: 

◼ vykoná úřední kontrolu za účelem schválení podniku 
se zaměřením na ověření, zda uspořádání a vybavení  
a navrhované výrobní procesy splňují požadavky (dle 
nařízení (ES) č.852/2004, č.1069/2009 a č.853/2004).

◼ posoudí dokumentaci provozních systémů (provozní 
a sanitační řád, DDD, HACCP, správná hygienická praxe, 
systém kontroly vody, systémy sledovatelnosti atd.).

Nedodržené požadavky, stanovené platnými právními

předpisy, se uvedou v protokolu o kontrole

ve věci místního šetření v rámci schvalování podniku.



1. Schvalování a registrace potravinářských 

podniků, které budou zahajovat činnost

Nebudou-li shledány závažné nedostatky v

uspořádání a vybavení, navrhované technologii a 

požadavcích na dodržování hygienických standardů ve 

výrobě, vydá KVS doklad o dočasném schválení a 

registraci podniku a přidělí mu veterinární schvalovací 

číslo, a to na dobu nejvýše 3 měsíců (podle nařízení (ES) 

č. 854/2004 článek 3 odstavec 1b.)



1. Schvalování a registrace potravinářských 

podniků, které budou zahajovat činnost

Budou-li zjištěny nedostatky v uspořádání a vybavení   

poskytne KVS, s ohledem na jejich závažnost 

dodatečnou lhůtu na odstranění, a dočasné schválení 

nevydá, dokud nebudou neshody vyřešeny. 

V průběhu stanoveného období dočasného schválení

musí veterinární dozor v podniku sledovat funkčnost 

systémů (správná výrobní praxe, sanitační režimy, 

HACCP, dodržování technologických postupů atd.). 



1. Schvalování a registrace potravinářských 

podniků, které budou zahajovat činnost

Na základě zjištění veterinárního dozoru může

KVS v odůvodněných případech v souladu 

s ustanovením nařízení (ES) č. 854/2004 článek 

3 odstavec 1b dočasné schválení prodloužit, 

nejdéle však o další 3 měsíce. V případě, že

podnik nebude schválen, pozbývá dočasné

schválení platnost a podnik nesmí dále vyrábět. 



1. Schvalování a registrace potravinářských 

podniků, které budou zahajovat činnost

◼ Podniky, kterým bylo vydáno dočasné schválení, 

zařadí KVS do seznamu dočasně schválených 

podniků zveřejněném na webové stránce SVS ČR. 

◼ Časově neomezené schválení vydá KVS v případě, že 

je na základě úřední kontroly, provedené na místě do 

tří měsíců od udělení dočasného schválení zřejmé, že 

zařízení a provozní systémy splňují požadavky 

platných právních přepisů. 



1. Schvalování a registrace potravinářských 

podniků, které budou zahajovat činnost

◼ KVS v rámci provádění úředních kontrol 

přezkoumává schválení podniků. Pokud zjistí vážné 

nedostatky nebo musí opakovaně zastavit výrobu v 

podniku a provozovatel podniku není schopen 

poskytnout dostatečné záruky týkající se budoucí 

výroby, zahájí KVS na základě úřední kontroly 

řízení s cílem odejmout podniku schválení. KVS 

však může schválení podniku pouze pozastavit, 

pokud provozovatel zaručí odstranění nedostatků  

v přiměřené době.



2. Nové schvalování

- se provádí zejména:

✓ při změně nebo rozšíření výrobní činnosti,

✓ při stavebně-technických úpravách podniku, pro které je třeba 
povolení stavebního úřadu,

✓ při provedení stavebně-technických úprav, pro které je třeba 
„ohlášení stavby“ se podnik znovu schvaluje pouze v případě, 
kdy je výrazně změněna technologie výroby nebo hygienický 
režim provozu,

✓ při změně provozovatele podniku.

Toto schvalování se provádí pouze v souladu s požadavky 
platných právních předpisů tak, aby uvedené podniky 
splňovaly standardy pro intrakomunitární obchodování.



Děkuji za pozornost

MVDr. Josef Velecký

Krajská veterinární správa SVS pro Jihomoravský kraj 

Tišnov, 22.10.2019


