Č. j. SVS/2017/067095-G

ZMĚNA NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
Nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2017/056754-G, ze dne 4. 5. 2017, se mění takto:

ČÁST PRVNÍ
1. V článku 1 se slova v předvětí „Dnem 9. 5. 2017“ nahrazují slovy „Dnem 1. 6. 2017“.
2. V článku 1 odstavec 2 se na konci odstavce doplňuje slovo „a“.
3. V článku 1 odstavec 3 zní „3) jedná-li se o provozovatele potravinářského podniku, kteří
přijímají drůbeží maso nebo polotovary z drůbežího masa, kterými se rozumí drůbeží maso,
včetně rozmělněného drůbežího masa, ke kterému byly přidány potraviny, koření nebo
přídatné látky anebo které bylo podrobeno zpracování, jež nepostačuje ke změně vnitřní
struktury svalových vláken masa, jsou povinni provést laboratorní vyšetření tohoto drůbežího
masa a polotovarů z drůbežího masa, které bude prokazovat jejich zdravotní nezávadnost a to
v laboratoři, které bylo vydáno pro příslušný okruh vyšetřování osvědčení o akreditaci podle
zákona o technických požadavcích na výrobky; laboratorní vyšetření musí zahrnovat
minimálně mikrobiologické vyšetření na přítomnost salmonel, včetně typizace konkrétního
sérotypu. Výsledky tohoto vyšetření uchovávat po dobu minimální trvanlivosti nebo doby
použitelnosti vzorkované potraviny.“
4. V článku 2 se za slova „Provozovatelé potravinářského podniku“ vkládají slova „uvedení
v článku 1 odstavec 3“.

ČÁST DRUHÁ
Společná a závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b) veterinárního
zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení.
2) Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům, než jsou
chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy také v celostátním
rozhlasovém nebo televizním vysílání; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední
desce ministerstva zemědělství. Vyvěšuje se na úřední desce ministerstva a krajských úřadů, jejichž
území se týká, a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní veterinární správy.

V Praze dne 30.05.2017
MVDr. Zbyněk Semerád
ústřední ředitel
podepsáno elektronicky
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Obdrží:
Ministerstvo zemědělství
Všechny krajské úřady ČR
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