
MAXIMÁLNĚ 2 TUNY 
- to je malé množství medu 

pro prodej „ze dvora“ za rok 
 

 

 Ve Sbírce zákonů vyšla dlouho očekávaná vyhláška 
č. 289/2007 Sb. ze dne 14. listopadu 2007, o veterinárních 
a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které 
nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských 
společenství (ES).  
 
 Předmětem vyhlášky je mimo jiné úprava veterinárních požadavků 
na živočišné produkty a zacházení s nimi, úprava podrobností způsobu 
označování živočišných produktů na základě jejich veterinárního vyšetření 
a veterinární podmínky jejich uvolňování do oběhu, dále pak obsahové 
podrobnosti žádosti o schválení a registraci podniku a závěrem se zde 
uvádí postup při odběru vzorků a údaje, které obsahuje protokol o 
provedeném odběru vzorků a o zjištěných nedostatcích. 
 
 Pro včelařskou veřejnost je však důležitý zejména § 15, který 
speciálně upravuje včelí produkty a jejich uvádění do oběhu. 
 

 
 

§ 15 
Včelí produkty 

 
 (1) Včelí produkty mohou být uváděny do oběhu, 
a) jestliže pocházejí od včelstva, v němž se nevyskytují mor včelího plodu 

nebo hniloba včelího plodu, 
b) jde-li o med, propolis nebo mateří kašičku, jestliže pocházejí od 

zdravého včelstva. 
 
 (2) Med musí být vykupován, přeléván a skladován v obalech, 
které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočišného původu. 
Nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření. 
 
 (3) Mateří kašička musí být stabilizována do 3 hodin po získání; 
uchovává se při teplotě do 0 °C. 
 
 (4) Za malé množství medu, určeného k prodeji chovatelem v 
domácnosti chovatele, hospodářství chovatele, v tržnici nebo na tržišti 
přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, anebo k dodání medu 
chovatelem do maloobchodní prodejny na území příslušného okresu, v 
němž má chovatel trvalý pobyt nebo pobyt, v němž se nachází stanoviště 



včel, která zásobuje přímo konečného spotřebitele (§ 20 odst. 5 zákona), 
se považuje množství nepřevyšující 2 tuny ročně. 
 
 (5) Med prodávaný nebo dodávaný konečnému spotřebiteli 
způsobem uvedeným v odstavci 4 nesmí být uváděn dále do oběhu. 
 

 
 

 Vyhláška nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj. 14. listopadu 2007. 
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