
VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:    

 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení 
 
 
Materiál byl předložen do meziresortního připomínkového řízení prostřednictvím eKLEPu dne 17. února 2017 s termínem dodání stanovisek 
do 10. března 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort 
 

Připomínky Vypořádání 

 
Ministerstvo 
dopravy 
 

 
Bez připomínek. 

 
 

 
Ministerstvo 
obrany 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
kultury 
 

 
Bez připomínek. 
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Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
spravedlnosti 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
vnitra 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

1. K bodům 1 a 2 zvláštní části odůvodnění 
Doporučujeme odstranit chybu v psaní, a to tak, že slova 
„vinných hrozny“ je třeba nahradit slovy „vinných hroznů“. 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Ministerstvo 
financí 
 

1) V důvodové zprávě na str. 2 doporučujeme lépe 
formulovat větu „Bez hospodářského a finančního dopadu 
navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní 
veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, sociálních dopadů včetně dopadů na rodiny a 
dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a 
národnostní menšiny, a dopadů na životní prostředí.“ 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 2) Úvodní větu vyhlášky doporučujeme upravit podle 
čl. 65 odst. 2 LPV, tj. uvést jen ty novely zákona o 
potravinách a tabákových výrobcích…, které novelizovaly 
ustanovení § 18 odst. 1 písm. f) tohoto zákona a jejichž 
znění je platné. Z tohoto důvodu je nutné vypustit slova „a 
zákona č. 180/2016 Sb.“. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAL5ACKP3)



 3   

 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 
 

 
Bez připomínek. 
 

 

 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních věcí 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Správa státních 
hmotných 
rezerv 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český báňský 
úřad 
 

 
 
Bez připomínek. 
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Úřad vlády ČR - 
Odbor 
kompatibility 
s právem EU 
 

 
Zásadní připomínky: 
1.  
 Návrh vyhlášky ruší ta ustanovení, která se 
vztahují k informační povinnosti příjemce potravin stran 
některých vinařských produktů. Tato informační povinnost 
je nově upravena na základě jiného unijního režimu (čl. 83 
nařízení ES č. 555/2008), než který představuje základ 
novelizované vyhlášky (čl. 18 nařízení ES č. 178/2002 a 
čl. 3 odst. 6 nařízení ES č. 882/2004), a to ustanovením § 
14a zákon o vinohradnictví a vinařství. 
 I když navrhovaná vyhláška představuje toliko 
derogační adaptační opatření, je i v tomto případě, 
především s ohledem na skutečnou povahu vnitrostátního 
právního předpisu a následnou jasnou a konkrétní 
provázanost k relevantní unijní úpravě, nutno postupovat 
podle přílohy č. 5 LPV a také přiložit odpovídající 
srovnávací tabulky. Ostatně ani samotné LPV nehovoří o 
tom, že by derogační adaptační opatření, byť v zásadě 
formálně rázu, bylo z výše uvedené povinnosti vyjmuto. 
Tento nedostatek je nutno napravit. 
 

Akceptováno. 
Rozdílová tabulka a srovnávací tabulka byly doplněny. 

 Obecná část odůvodnění ve své části Zhodnocení 
souladu navrhované právní úpravy s právem EU 
neobsahuje výčet relevantní unijní úpravy a ani s ní 
nepotvrzuje plnou slučitelnost navrhované vyhlášky. 
Pouze v části Zhodnocení platného právního stavu a 
odůvodnění nezbytnosti jeho změny podniká historický 
exkurz k vyhlášce č. 320/2014 Sb., což je nedostačující. 
Tento nedostatek je nutno napravit. 
 

Akceptováno. 
Odůvodnění bylo doplněno. 
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Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR - 
místopředseda 
vlády pro vědu, 
výzkum a 
inovace a 
předseda Rady 
pro výzkum, 
vývoj a inovace 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad vlády ČR 
– vedoucí 
Úřadu vlády ČR 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Úřad 
průmyslového 
vlastnictví 
 

 
 
Bez připomínek. 
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Český 
statistický úřad 
 

 
Bez připomínek. 

 

 
Český 
telekomunikační 
úřad 
 

 
Připomínky k úvodní větě návrhu vyhlášky: 
Doporučujeme v úvodní větě slova „a zákona č. 180/2016 
Sb.“ vypustit.  
Odůvodnění:  
Podle ustanovení čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel 
vlády (dále jen „LPV“) platí, že cituje-li se jednotlivé 
ustanovení právního předpisu, který byl novelizován 
několikrát, uvedou se kromě původního právního předpisu 
jen ty novely, kterými bylo toto ustanovení novelizováno a 
v jejichž znění je citované ustanovení platné v době 
citace. Vzhledem k tomu, že v úvodní větě návrhu 
vyhlášky se cituje konkrétní ustanovení zákona, je 
aplikace tohoto ustanovení nevyhnutelná, proto 
doporučujeme uvést pouze zákon č. 139/2014 Sb., neboť 
jen tímto zákonem bylo zmocňovací ustanovení obsažené 
v § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, novelizováno. 
 

Akceptováno. 
Text byl upraven. 

 
Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 
 

 
 
Bez připomínek. 

 

 
Nejvyšší 
kontrolní úřad  
 

 
Bez připomínek. 
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Hospodářská 
komora ČR 
 

 
1. Připomínka k bodu 3, § 2 odst. 1 písm. a) a 
písm. b): 
 
a) Navrhujeme v § 2 odst. 1 slova: „před příchodem“ 
nahradit slovy: „po příchodu“. 
b) Navrhujeme v § 2 odst. 1 písm. a) a písm. b) slova: 
„přicházející na místo“ nahradit slovy: „přijatém v místě“. 
 

Neakceptováno. 
Cílem této technické novely stávající právní úpravy bylo pouhé 
odstranění duplicity vzniklé přijetím novely zákona 
o vinohradnictví a vinařství.  
Výrobky z révy vinné jsou oznamovány podle vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. nejpozději 24 hodin před příchodem produktu do 
místa určení. Tato úprava byla nahrazena úpravou obsaženou 
v § 14a zákona o vinohradnictví a vinařství. Stávající úprava 
týkající se výrobků z révy vinné podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. 
se tak stává duplicitní s přijatou úpravou zákona o vinohradnictví 
a vinařství a proto je třeba ji z této vyhlášky vypustit.  
Přijetím připomínky Hospodářské komory ČR by došlo k zásadní 
změně, která jde striktně nad rámec předmětu úpravy 
předloženého návrhu novely vyhlášky. Návrh Hospodářské 
komory ČR je nutné řešit komplexní novelou vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. v kontextu dopadu navržené úpravy, rozsahu 
působnosti a souladu s evropskými předpisy.   
 

 2. Připomínka k bodu 4, § 2 odst. 2 písm. a) a 
písm. b): 
 
a) Navrhujeme v § 2 odst. 2 slova: „před příchodem“ 
nahradit slovy: „po příchodu“. 
b) Navrhujeme v § 2 odst. 2 písm. a) a písm. b) slova: 
„přicházející na místo“ nahradit slovy: „přijatém v místě“. 
 

Neakceptováno. 
Cílem této technické novely stávající právní úpravy bylo pouhé 
odstranění duplicity vzniklé přijetím novely zákona 
o vinohradnictví a vinařství.  
Výrobky z révy vinné jsou oznamovány podle vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. nejpozději 24 hodin před příchodem produktu do 
místa určení. Tato úprava byla nahrazena úpravou obsaženou 
v § 14a zákona o vinohradnictví a vinařství. Stávající úprava 
týkající se výrobků z révy vinné podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. 
se tak stává duplicitní s přijatou úpravou zákona o vinohradnictví 
a vinařství a proto je třeba ji z této vyhlášky vypustit.  
Přijetím připomínky Hospodářské komory ČR by došlo k zásadní 
změně, která jde striktně nad rámec předmětu úpravy 
předloženého návrhu novely vyhlášky. Návrh Hospodářské 
komory ČR je nutné řešit komplexní novelou vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. v kontextu dopadu navržené úpravy, rozsahu 
působnosti a souladu s evropskými předpisy.   
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 Odůvodnění: 
Současná podoba vyhlášky č. 172/2014 Sb., o informační 
povinnosti příjemce potravin v místě určení (dále jen 
„Vyhlášky“) neodpovídá rychlosti tržního hospodářství a 
současnému fungování obchodu s rychloobrátkovým 
zbožím. Jednotlivé subjekty (obchody, logistická centra i 
dodavatelé) fungují na principu poptávky a objednávek, 
které se dějí v řádech hodin, nikoli dnů. Proto není reálné 
nahlašovat přesná množství a přesné údaje o odesílateli 
zásilky 24 hodin předem. Současná podoba Vyhlášky 
bere obchodníkovi flexibilitu v nákupu zboží, když všechny 
přesné informace o zboží resp. zásilce musí být zadány 
do portálu státní správy. V případě příhraničních lokalit, 
kde nákup zboží z jiného členského státu je běžnou 
záležitostí, současná právní úprava takové operativní 
nákupy neumožňuje, čímž nyní Vyhláška do značné míry 
popírá zásadu volného přeshraničního pohybu zboží a 
služeb v rámci Evropské unie. Současná právní úprava 
donutila obchodníky změnit zažitá objednávací schémata, 
protože veškeré informace musí být k dispozici min. 24 
hodin předem. I to přispívá ke zvyšování nákladů a tím i 
cen zboží. U komodit čerstvého zboží, které jsou hlavním 
předmětem hlášení, je navíc situace hodně specifická tím, 
že ani v době objednávky, ani 24 hodin předem, nejsou 
požadované údaje o zásilce k dispozici. Konkrétní příklad 
je např. přesné množství. Dodavatel může dovést větší čí 
menší množství zboží (vše závisí na dané situaci). 
V případě vyššího dodaného množství by tedy musela být 
přijata pouze část dodávky, které odpovídá datům dle 
objednávky resp. hlášení v systému státní správy. Zbylá 
část dodávky by musela být odmítnuta nebo by musela 
čekat dalších 24 hodin ve vozidle, než by mohla být po 
řádném nahlášení přesného množství složena na místě 
určení. Díky této byrokratické obstrukci se zkracuje 
zbývající doba použitelnosti výrobků a brání se volnému 
obchodu, což samozřejmě zvyšuje náklady a tím i 
koncové ceny pro zákazníky. Dále upozorňujeme na fakt, 
že většina živočišných potravin, převážně masa a 
masných výrobků, je dodávána v „neegalizovaných“ 
baleních tj. každý kus má svoji specifickou hmotnost. 
V těchto případech není reálné dodržet přesná množství 
mezi objednávkou a dodávkou.  

Neakceptováno. 
Cílem této technické novely stávající právní úpravy bylo pouhé 
odstranění duplicity vzniklé přijetím novely zákona 
o vinohradnictví a vinařství.  
Výrobky z révy vinné jsou oznamovány podle vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. nejpozději 24 hodin před příchodem produktu do 
místa určení. Tato úprava byla nahrazena úpravou obsaženou 
v § 14a zákona o vinohradnictví a vinařství. Stávající úprava 
týkající se výrobků z révy vinné podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. 
se tak stává duplicitní s přijatou úpravou zákona o vinohradnictví 
a vinařství a proto je třeba ji z této vyhlášky vypustit.  
Přijetím připomínky Hospodářské komory ČR by došlo k zásadní 
změně, která jde striktně nad rámec předmětu úpravy 
předloženého návrhu novely vyhlášky. Návrh Hospodářské 
komory ČR je nutné řešit komplexní novelou vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. v kontextu dopadu navržené úpravy, rozsahu 
působnosti a souladu s evropskými předpisy.   
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 Pokud by i v těchto případech státní orgán na přesných 
množstvích trval, museli by pracovníci příjmu vždy 
„odříznout“ takovou část posledního přijímaného kusu 
potraviny živočišného původu, aby celková hmotnost 
přijaté potraviny byla naprosto shodná s množstvím 
uvedeným v systému Státní veterinární správy, což je 
absurdní. K další absurdní situaci dochází v případě, že 
dodavatel doveze zboží dříve, než bylo naplánováno. 
V tomto případě má obchodník následující možnosti: 
a) zásilku nahlásí do portálu, zboží pošle zpět 
dodavateli s tím, ať přijede za 24 hodin znovu (v tomto 
případě je nutné počítat s další naprosto zbytečnou 
manipulací se zbožím, na kterou je většina ultra čerstvých 
potravin velmi citlivá),  
b) zásilku nahlásí do portálu, nechá vozidlo čekat 24 
hodin na parkovišti na místě určení se zapnutým motorem 
(chladicí systém ve vozidlech bez zapnutého motoru 
nefunguje), po uplynutí 24 hodin od nahlášení do portálu 
teprve zboží přijme a složí. Z uvedených příkladů je 
zřejmé, že současný systém nereflektuje na podmínky 
volného obchodu a diskriminuje všechny zahraniční 
dodavatele a dodávky, které jsou dodány do České 
republiky. Zároveň tak zvyšuje administrativní zátěž pro 
obchodníky, kteří musí plnit nahlašovací povinnost. Je 
potřeba si uvědomit, že obchodníci přijímají denně stovky 
výrobků ze zahraničí, tudíž reportovací povinnost 24 hodin 
předem je velmi obtížná i administrativně náročná a 
hlavně rozhodně není přesná. Současný systém nejenže 
nedisponuje možností korekce dat v systému, ale rovněž 
ani obchodníci přesná data k dispozici nemají. Z těchto 
důvodů navrhujeme výše uvedenou změnu právního 
předpisu. Po příjmu zboží má obchodník k dispozici již 
přesné údaje o jednotlivých výrobcích, včetně přesného 
množství a je schopný do 24 hodin tyto informace do 
systému státní správy zadat. Stejná úprava byla přijata i 
na Slovensku, kde novelou zákona č. 376/2016 Z.z. byl 
změněn zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách, a od 1. 1. 
2017 tak platí povinnost hlášení o dodávkách potravin ze 
zahraničí 24 hodin zpět. 

Neakceptováno. 
Cílem této technické novely stávající právní úpravy bylo pouhé 
odstranění duplicity vzniklé přijetím novely zákona o 
vinohradnictví a vinařství.  
Výrobky z révy vinné jsou oznamovány podle vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. nejpozději 24 hodin před příchodem produktu do 
místa určení. Tato úprava byla nahrazena úpravou obsaženou 
v § 14a zákona o vinohradnictví a vinařství. Stávající úprava 
týkající se výrobků z révy vinné podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. 
se tak stává duplicitní s přijatou úpravou zákona o vinohradnictví 
a vinařství a proto je třeba ji z této vyhlášky vypustit.  
Přijetím připomínky Hospodářské komory ČR by došlo k zásadní 
změně, která jde striktně nad rámec předmětu úpravy 
předloženého návrhu novely vyhlášky. Návrh Hospodářské 
komory ČR je nutné řešit komplexní novelou vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. v kontextu dopadu navržené úpravy, rozsahu 
působnosti a souladu s evropskými předpisy.   
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 Doporučujeme zvážit možnost legislativní úpravy 
následující okolnosti. Pokud by se vyskytla situace, např. 
v případě nějaké pandemie, průmyslové havárie a 
podobně, kdy by bylo třeba zvýšené kontroly dováženého 
zboží, mohla by vyhláška obsahovat nějaké zmocňující 
ustanovení, kterým by např. určené ministerstvo mohlo 
vyhlásit dočasný nouzový stav a určit které zboží, ze které 
země musí být nahlášeno ještě před jeho příchodem na 
území České republiky.     
Odůvodnění: 
Tímto dočasným nouzovým stavem by se mohly řešit 
případy, které skutečně odůvodňují z důvodu ochrany 
zdraví a bezpečnosti určitá omezení v případě dovozu 
zboží. Tím by byla Vyhláška univerzálnější a přitom by za 
běžného stavu nezasahovala do každodenního 
obchodního styku podnikatelských subjektů. 
 

Neakceptováno. 
Cílem této technické novely stávající právní úpravy bylo pouhé 
odstranění duplicity vzniklé přijetím novely zákona o 
vinohradnictví a vinařství.  
Výrobky z révy vinné jsou oznamovány podle vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. nejpozději 24 hodin před příchodem produktu do 
místa určení. Tato úprava byla nahrazena úpravou obsaženou 
v § 14a zákona o vinohradnictví a vinařství. Stávající úprava 
týkající se výrobků z révy vinné podle vyhlášky č. 172/2015 Sb. 
se tak stává duplicitní s přijatou úpravou zákona o vinohradnictví 
a vinařství a proto je třeba ji z této vyhlášky vypustit.  
Přijetím připomínky Hospodářské komory ČR by došlo k zásadní 
změně, která jde striktně nad rámec předmětu úpravy 
předloženého návrhu novely vyhlášky. Návrh Hospodářské 
komory ČR je nutné řešit komplexní novelou vyhlášky 
č. 172/2015 Sb. v kontextu dopadu navržené úpravy, rozsahu 
působnosti a souladu s evropskými předpisy.   
 

 
Českomoravská 
konfederace 
odborových 
svazů 
 

 
Bez připomínek. 
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