
Výňatek z NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 
ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 

živočišného původu 
 

ODDÍL IX: SYROVÉ MLÉKO, MLEZIVO, MLÉČNÉ VÝROBKY A VÝROBKY Z 
                     MLEZIVA  

 
Pro účely tohoto oddílu:  
1. „Mlezivem“ se rozumí tekutina vylučovaná mléčnými žlázami zvířat s mléčnou 

užitkovostí 3 až 5 dní po porodu, která je bohatá na protilátky a minerály a předchází produkci 
syrového mléka.  

2. „Výrobky z mleziva“ se rozumí zpracované výrobky získané zpracováním mleziva nebo 
dalším zpracováním takto zpracovaných výrobků.  

 
SYROVÉ MLÉKO A MLEZIVO – PRVOVÝROBA KAPITOLA I:  
 
Provozovatelé potravinářských podniků, kteří vyrábějí, popřípadě svážejí syrové mléko a 

mlezivo, musí zajistit splnění požadavků stanovených v této kapitole.  
 
I. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRODUKCI SYROVÉHO MLÉKA A MLEZIVA  

1. Syrové mléko a mlezivo musí pocházet od zvířat:  
a) která nevykazují žádný příznak nakažlivé choroby přenosné mlékem a mlezivem na 

člověka;  
b) která jsou celkově v dobrém zdravotním stavu, nevykazují známky nákazy, která by 

mohla mít za následek kontaminaci mléka a mleziva, a zejména netrpí žádnou infekcí 
pohlavního ústrojí doprovázenou výtokem, ani enteritidou s průjmem, doprovázenou horečkou, 
nebo viditelným zánětem vemene;  

c) která nevykazují žádné zranění vemene, jež by mohlo mít vliv na mléko a mlezivo; d) 
kterým nebyly podány nepovolené látky či přípravky a která nebyla protiprávně ošetřena ve 
smyslu směrnice 96/23/ES;  

e) u nichž byla v případě podání povolených přípravků či látek dodržena ochranná lhůta 
stanovená pro tyto přípravky a látky.  

2. a) Zejména pokud jde o brucelózu, musí syrové mléko a mlezivo pocházet od:  
i) krav nebo samic buvolů ze stáda, které je ve smyslu směrnice 64/432/EHS (1) prosté 

nebo úředně prosté brucelózy,   
ii) ovcí nebo koz, které patří do hospodářství, které je úředně prosté nebo prosté brucelózy 

ve smyslu směrnice 91/68/EHS (2), nebo  
iii) samic jiných druhů, které patří v případě druhů vnímavých k brucelóze ke stádu, u 

něhož jsou prováděny pravidelné kontroly této nákazy v rámci plánu kontrol schváleného 
příslušným orgánem.  

b) Pokud jde o tuberkulózu, musí syrové mléko a mlezivo pocházet od:  
i) krav nebo samic buvolů ze stáda, které je ve smyslu směrnice 64/432/EHS úředně prosté 

tuberkulózy, nebo  
ii) samic jiných druhů, které patří v případě druhů vnímavých k tuberkulóze ke stádu, u 

něhož jsou prováděny pravidelné kontroly této nákazy v rámci plánu kontrol schváleného 
příslušným orgánem.  
 ___________________________  

(1) Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu 
se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64). Směrnice 
naposledy pozměněná směrnicí (ES) č. 21/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).  

(2) Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu 
s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19). Směrnice naposledy 
pozměněná rozhodnutím Komise 2005/932/ES (Úř. věst. L 340, 23.12.2005, s. 68).  



III. KRITÉRIA PRO SYROVÉ MLÉKO A MLEZIVO  
1. a) Dokud zvláštní předpis nestanoví normy jakosti mléka a mléčných výrobků, vztahují se 

na syrové mléko následující kritéria.  
b) Dokud nebudou přijaty zvláštní předpisy Společenství, vztahují se na mlezivo, pokud 

jde o obsah mikroorganismů, obsah somatických buněk a rezidua antibiotik, vnitrostátní kritéria.  
2. Plnění požadavků bodů 3 a 4 v případě syrového mléka a plnění stávajících vnitrostátních 

kritérií uvedených v bodě 1 písm. b) v případě mleziva se musí ověřovat na reprezentativním 
počtu vzorků syrového mléka a mleziva odebraných při namátkových kontrolách v 
zemědělských podnicích vyrábějících mléko. Tyto kontroly mohou být prováděny přímo:  

a) provozovatelem potravinářského podniku, který mléko vyrábí, nebo v jeho zastoupení;   
b) provozovatelem potravinářského podniku, který mléko sváží nebo zpracovává, nebo v 

jeho zastoupení;  
c) skupinou provozovatelů potravinářských podniků, nebo v jejich zastoupení, nebo  
d) v rámci vnitrostátního nebo regionálního kontrolního programu.  

3. a) Provozovatelé potravinářských podniků musí zavést postupy s cílem zajistit, aby syrové 
mléko splňovalo následující kritéria:  

i) syrové kravské mléko:  
Obsah mikroorganismů při 30 °C (na ml):  ≤ 100 000 (*)  
Obsah somatických buněk (na ml) ≤ 400 000 (**)  
(*)  Klouzavý geometrický průměr za dvouměsíční období, alespoň dva vzorky 

za měsíc.  
(**) Klouzavý geometrický průměr za tříměsíční období, alespoň jeden vzorek 

za měsíc, pokud příslušný orgán neurčí jinou metodiku s cílem zohlednit 
sezónní variace v úrovni výroby.  

 
ii) syrové mléko od jiných druhů:  

Obsah mikroorganismů při 30 °C (na ml):  ≤ 1 500 000 (*)  
(*) Klouzavý geometrický průměr za dvouměsíční období, alespoň dva vzorky 

za měsíc.  
b) Pokud je však syrové mléko od jiných druhů než od krav určeno na produkci výrobků ze 

syrového mléka postupem, který nezahrnuje tepelnou úpravu, musí provozovatelé 
potravinářských podniků učinit opatření, jimiž zajistí, aby použité syrové mléko splňovalo 
následující kritérium:  

Obsah mikroorganismů při 30 °C (na ml):  ≤ 500 000 (*)  
(*) Klouzavý geometrický průměr za dvouměsíční období, alespoň dva vzorky 

za měsíc. 
4. Aniž je dotčena směrnice 96/23/ES, musí provozovatelé potravinářských podniků zavést 

postupy, jimiž zajistí, že syrové mléko nebude uvedeno na trh, pokud:  
a) obsahuje rezidua antibiotik v množství, které pro jakoukoli z látek uvedených v 

přílohách I a III nařízení (EHS) č. 2377/90 (1) překračuje hodnoty povolené uvedeným nařízením 
nebo  

b) celkový obsah reziduí všech antibiotik překračuje jakoukoli z maximálních povolených 
hodnot.  

5. Pokud syrové mléko nesplňuje požadavky bodu 3 nebo 4, musí provozovatel 
potravinářského podniku informovat příslušný orgán a přijmout opatření k nápravě.   
 ___________________________  

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup 
Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v 
potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 1). Nařízení naposledy 
pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1231/2006 (Úř. věst. L 225, 17.8.2006, s. 3). 


