
Veterinární dohled na jatkách v ČR 
 
 

V České republice prohlíží na jatkách každé jateční zvíře státní veterinář 
dvakrát. Nejdříve před porážkou a pak po ní. Týká se to všech druhů 
zvířat: skotu, vepřového, drůbeže, atd.  
 
Prohlídka má přesně daný zákonný postup, u hovězího musí veterinář 
zkontrolovat hlavu, vnitřnosti a tělo. Veterinář také zkontroluje doklady ke 
zvířeti, které vystavil jeho chovatel. Pak rozhodne, jestli může být zvíře 
poraženo a jeho produkty použity po lidskou spotřebu.  
 
Úřední veterinární lékař musí po porážce označit na předepsaných 
místech razítky zdravotní nezávadnosti všechno maso určené k lidské 
konzumaci.  Poté jsou části poraženého zvířete okamžitě vychlazeny.    
 
Pokud se na jatka výjimečně dostane zvíře, které je nemocné, podezřelé 
z onemocnění nebo se například zraní při převozu, o dalším postupu 
vždy rozhodne veterinární lékař. Může nařídit utracení a následnou 
likvidaci v kafilérii nebo v případě zranění porážku oddělně od zdravých 
zvířat a následně rozhodne o dalším použití produktu.  
 
Je zakázáno na jatky přepravovat zvířata, která nejsou přepravy 
schopná, aby tak nebyla vystavena utrpení. V takových případech se 
provádí tzv. nucená porážka, tj. zvíře se porazí přímo v hospodářství. 
Před porážkou zvíře prohlédne soukromý veterinární lékař, který 
hospodářství normálně navštěvuje, po poražení je tělo přepraveno na 
jatky, kde proběhne jeho vyšetření úředním veterinárním lékařem. I v 
tomto případě musí chovatel na jatky doručit (kromě písemného 
prohlášení soukromého veterinárního lékaře) i písemnou informaci o 
zdravotní situaci zvířete a stáda, případně pokud bylo zvíře léčeno 
informaci o způsobu léčby. 
 
Každé zvíře chované v ČR a přepravené na jatky (skot) je odhlášeno z 
hospodářství a přihlášeno na jatky. Tyto informace musí chovatel i 
provozovatel jatek nahlásit do databáze ústřední evidence 
hospodářských zvířat. Údaje o totožnosti zvířete, které má veterinární 
dozor na jatkách k dispozici, jsou vždy křížově zkontrolovány a je 
ověřitelné, zda evidence pohybu zvířete odpovídá skutečnosti. 
 
 
 



V době porážek je na jatkách v ČR veterinární dozor nepřetržitě. 
Pověřen jím je úřední veterinární lékař, který je státním zaměstnancem a 
pracovníkem Státní veterinární správy.  
 
Úřední veterinární lékař v ČR musí míst vysokoškolské vzdělání 
veterinárního směru s minimálně magisterským titulem a do určité doby 
od nastoupení ke Státní veterinární správě musí složit atestaci 1. 
případně i 2. stupně.  
 
xxxx 
 
Legislativa v ČR přesně stanoví, jakým způsobem mají být zvířata na 
porážku chována, případně léčena. Léky mají stanovené tzv. ochranné 
lhůty, je tedy stanovena minimální doba od podání léčiva, kdy nelze zvíře 
porazit nebo využívat jeho produkty. 
 
Provozovatel jatek musí od chovatele obdržet nejméně 24 hodin před 
dodáním každého kusu zvířete na jatka písemnou informaci o zdravotní 
situaci zvířete a stáda, případně pokud bylo zvíře léčeno informaci o 
způsobu léčby. 


