
VII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé 
potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb. 
 

Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
26. května 2017, č.j. 20830/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 16. června 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 
           

Resort Připomínky 
 

Vypořádání 

Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Připomínky: 
1) Navrhovaná vyhláška upravuje frekvenci vyšetřování 

směsného vzorku syrového mléka po nadojení na 
minimální frekvenci dvakrát ročně s odstupem mezi 
jednotlivými vyšetřeními nejméně dva měsíce. 
Následkem toho může dojít k tomu, že v průběhu dvou 
roků bude odstup mezi dvěma vyšetřeními až 18 
měsíců. To je oproti současnému stavu, kdy je 
vyšetření prováděno dvakrát za měsíc, obrovský 
nepoměr. Doporučujeme tedy kromě minimální 
frekvence vyšetření stanovit v rozumné míře 
i maximální odstup mezi dvěma vyšetřeními.  
 

2) V Odůvodnění je na str. 2 kalkulováno s průměrnou 
velikostí stáda cca 100 dojnic, zatímco na str. 5 je 
v případě kalkulace zpracovávaného množství mléka 
počítáno s průměrnou velikostí stáda cca 180 dojnic. 
Doporučujeme uvedené disproporce vysvětlit či 
opravit.  

 
 

 
Neakceptováno - vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že dojení probíhá sezónně, od 
jara do podzimu, nikoliv v průběhu celého roku, 
nemůže k popsaným případům docházet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Opravena chyba v psaní - sjednoceno na 180. 
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3) V materiálu se v souvislosti se značným uvolněním 
pravidel pro vyšetřování vzorků nadojeného syrového 
mléka uvádí, že chovatel musí zaručit, že jím 
zpracovávané mléko má obdobné parametry jako 
mléko, které zpracovává jakýkoli jiný zpracovatel. 
Doporučujeme vysvětlit, jaký postih čeká chovatele, 
který dané podmínky nesplní. 

 

 
 

 

4) Ve Zvláštní části na str. 8 se uvádí „Je odpovědností 
chovatele, který zná své stádo, ví, zda některé ze 
zvířat léčil, aby zajistil, v případě, že některé zvíře léčil, 
že toto mléko nebude použito pro výrobu výrobků.“. 
Doporučujeme daný text vhodněji formulovat. 
 

5) V platném znění jsou uvedeny i poznámky pod čarou 
č. 1 až 16, které se navrhovanou novelou nemění, a 
proto je třeba tyto poznámky z platného znění vypustit.  
 
 

6) V úvodní části § 10 odst. 1 není jasné, co to je 
„okrajová a omezená činnost“, resp. jaký je obsah 
tohoto sousloví, kde musí být navíc podmínky okrajové 
a omezené činnosti splněny kumulativně, a v čem tedy 
spočívá rozdíl mezi okrajovou a omezenou činností. 
Vysvětlení nedává ani odůvodnění návrhu, které je 
jinak vypracováno velmi precizně. Proto je třeba tuto 
věc vyjasnit a zejména upravit dikci směrem k pojmové 
i obsahové jednoznačnosti. 
Doporučujeme § 10 systematicky zpřesnit, neboť jeho 
odstavec 1 písm. b) obsahuje samostatnou větu, která 
je navíc (pro účely této vyhlášky) vymezením pojmu 
„jiný maloobchod“, a proto by z tohoto hlediska 
systematicky náležela do § 2 jako písmeno c), neboť 
ostatní text § 10 odst. 1 se týká povinností 

Vysvětleno. 

Pokud fyzická osoba nesplní nebo poruší 
povinnost nebo požadavky stanovené předpisy 
Evropské unie na úseku veterinární péče, dopouští 
se přestupku podle § 71 odst. 1 písm. j) 
veterinárního zákona a lze jí uložit pokutu do 
20 000 Kč. Obdobně se podle § 72 odst. 1 písm. 
m) veterinárního zákona může přestupku dopustit 
právnická osoba a podnikajících fyzická osoba, jíž 
lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 

Pro přehlednost jsou v platném znění uvedeny 
všechny poznámky pod čarou s nově doplněnými 
poznámkami pod čarou.   
 
Akceptováno. 

Upraveno i podle připomínek ostatních 
připomínkových míst.  
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potravinářského podniku směrem ke konečnému 
spotřebiteli a jinému maloobchodu. 
 

Věc má tedy podle našeho názoru dvojí řešení: 
 
Buď formulovat samostatným novelizačním bodem 

nové písmeno c) v § 2 např. takto: 
„c) jiným maloobchodem poskytujícím 

stravovací služby zařízení, které používá dodané 
mléčné výrobky k přípravě pokrmů, určených 
k přímému podávání konečným spotřebitelům, s 
výjimkou školských zařízení, nemocnic a ústavů 
sociálních a zdravotních služeb.“ a v § 10 odst. 1 

písm. b) dovětek definující jiný maloobchod vypustit. 
 
Nebo písmeno b) v § 10 odst. 1 ukončit slovy 

„tohoto potravinářského podniku“ a formulovat odstavec 
2 např. tohoto znění: 
„(2) Jiným maloobchodem poskytujícím stravovací 
služby se rozumí zařízení, které používá dodané 
mléčné výrobky k přípravě pokrmů, určených k 
přímému podávání konečným spotřebitelům, 
s výjimkou školských zařízení, nemocnic a ústavů 
sociálních a zdravotních služeb.“.   
 
 Za podmínky přijetí této připomínky je třeba 
dosavadní odstavce 2 až 5 označit jako odstavce 3 až 
6, a v dosavadních odstavcích 3 a 4 nahradit číslovku 
„2“ číslovkou „3“.  
 Přikláníme se k prvnímu řešení, které je nejenom 

legislativně úspornější, ale i systematicky správnější. 
 

7) Účinnost novely vyhlášky doporučujeme stanovit 
fixním datem, např. 1. září 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. 

Vzhledem k časové nepředvídatelnosti procesu 
notifikace nelze datum stanovit fixně. 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní rozvoj Doporučující připomínky: 
1. Úvodní větu doporučujeme uvést do souladu s čl. 65 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 
2. V ustanovení o nabytí účinnosti doporučujeme za slovo 
„měsíce“ vložit slovo „následujícího“. 
 

 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo průmyslu  
a obchodu                                                                            

Doporučující připomínky: 

1.  Dáváme ke zvážení správnost textu odůvodnění 
uvedeného ve 4. odstavci na str. 1 a odůvodnění k 
odst. 4 na str. 8 týkajícího se stanovení limitů pro 
kravské mléko a ostatní mléka v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, neboť toto 

nařízení obsahuje různé limity i pro ostatní mléka. 

 

 

 

 

2. Doporučujeme upravit názvy nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a č. 2074/2005 
uvedené na str. 3 odůvodnění tak, aby odpovídala 
názvům publikovaným v Úředním věstníku Evropské 
unie, tj. slovo „speciální“ nahradit slovem „zvláštní“ a 
slovo „odchylky“ nahradit slovem „odchylka“. 
 

3. V textu odůvodnění k odst. 1 na str. 7 je uváděno, že 
pojem pasterace je přesně definován nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, 
avšak tato definice se v uvedeném nařízení nenachází, 
z toho důvodu doporučujeme odůvodnění 

 
 
Neakceptováno - vysvětleno. 
Pro mléka jiných druhů jsou uvedeny pouze limity 
po nadojení. (500 000 resp. 1 500 000 KTJ) 
Odpovídající limit je u kravského mléka 100 000 
KTJ. Pro kravské mléko je dále stanoven limit, 
který musí splnit mléko určené ke zpracování, tzn. 
mléko, se kterým se manipulovalo – sváželo se, 
přečerpávalo, atd. a bude se zpracovávat. Ten je 
300 000 KTJ. Takový limit pro mléko ostatních 
druhů stanoven není, stanovujeme se analogicky v 
této novele. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
Odůvodnění upraveno – doplněn odkaz na 
příslušné ustanovení. 
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přeformulovat. 
 

4. Poslední odstavec na str. 7 obsahuje vysvětlení 
významu pojmů nově zaváděných ve vyhlášce, jako je 
změna ve způsobu získávání, ošetřování a 
zpracovávání mléka, jež by mohla ovlivnit jeho 
zdravotní nezávadnost. Dáváme ke zvážení, zda 
uvedený text nepřesunout do návrhu vyhlášky za 
účelem vyloučení pochybností o významu uvedených 
pojmů, neboť odůvodnění návrhu nemá normotvorný 
charakter.  
 

5. Na str. 8 doporučujeme v označení odstavce před 
textem odůvodnění k § 10 odst. 5 návrhu vyhlášky 
číslovku „7“ nahradit číslovkou „5“. 
 

6. Z úvodní věty doporučujeme vypustit odkaz na zákon č. 
64/2014 Sb., zákon č. 250/2014 Sb. a zákon č. 
126/2016 Sb., neboť tyto právní předpisy neobsahují 
novelu předmětného zmocňovacího ustanovení § 78 
veterinárního zákona. 
 

7. Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 128/2009 Sb., která je 
předloženým návrhem měněna, je technickým 
předpisem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2015/1535, je podle našeho názoru 
zapotřebí notifikovat i předkládaný návrh vyhlášky a 
následně do jeho závěrečného ustanovení doplnit text 
v souladu s čl. 48 odst. 7 Legislativních pravidel vlády. 
 

8. V § 10 odst. 4 písm. b) navrhujeme za slovo „kravské“ 
doplnit čárku a stejným způsobem upravit i platné 
znění. 

 
 

 

 
 
Akceptováno. 

Odůvodnění upraveno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Navrhovaná vyhláška bude oznámena v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 
 
Akceptováno. 
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Ministerstvo spravedlnosti 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy                                                      

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 10 odst. 1 písm. b): 

 Navrhujeme normativní text upravit tak, aby věta 
druhá neobsahovala dílčí definici zařízení poskytujícího 
stravovací služby. Navrhujeme ustanovení koncipovat tak, 
aby v něm bylo výslovně uvedeno, že daná pravidla 
neplatí pro popisované druhy stravovacích zařízení, tedy 
pro školská zařízení, nemocnice a ústavy sociálních a 
zdravotních služeb. 
 
K čl. I bodu 1 – k § 10 odst. 4 písm. b): 

 Před slovo „nepřesahuje“ navrhujeme vložit čárku. 
 

 
 
 
Akceptováno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo zahraničních věcí Připomínka: 
Z předložených materiálů není patrno, zda byl návrh 
notifikován Evropské komisi dle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015, 
o  postupu při poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační společnosti 
(která nahradila směrnici Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES). V materiálu je pouze zmíněno, že původní 
návrh vyhlášky byl Evropské komisi notifikován podle 
směrnice 98/34/ES ze dne 14. října 2008 a následně byl 
návrh konzultován s DG SANCO, přičemž Evropská 
komise k němu zaslala odůvodněné stanovisko. 
 
Návrh novely vyhlášky mimo jiné ukládá povinnosti 
potravinářským podnikům ohledně zpracování mléka a 
mléčných výrobků. Je tedy nutné posoudit, zda dotčené 
povinnosti představují technickou specifikaci ve smyslu čl. 
1 odst. 1 písm. c) směrnice 2015/1535 a tudíž se na ně 

 
Akceptováno.  

Navrhovaná vyhláška bude oznámena v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 
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mohla vztahovat oznamovací povinnost dle čl. 5 směrnice 
2015/1535. 
 
V případě neoznámení návrhu dotčených ustanovení, 
která měla podléhat oznamovací povinnosti, by se ČR 
vystavila riziku porušení povinností planoucích z práva EU 
a s tím spojených sankcí a dále nevymahatelnosti 
příslušných ustanovení vyhlášky, jež splňují definici 
technických předpisů dle směrnice 2015/1535, jak plyne 
z judikatury Soudního dvora EU (viz. rozhodnutí Soudního 
dvora EU ze dne 30. dubna 1996 ve věci C-194/94 CIA 
Security International). 
 

Ministerstvo zdravotnictví 
 

Zásadní připomínka: 
 
K § 10 odst. 1 písm. b) - Ustanovení žádáme upravit 
takto: 
 
b) místnímu maloobchoduX1), jestliže množství výrobků 
dodávaných jinému maloobchodu nepřekračuje týdně 35 
% produkce mléčných 
výrobků tohoto potravinářského podniku.  
Je-li místní maloobchod zařízením poskytujícím 

stravovací služby, rozumí se jím zařízení, s výjimkou 
zařízení zajišťujících stravovací služby ve školách a 
školských zařízeníchX2) zapsaných do školského 
rejstříku, zařízení sociálně výchovné činnosti a 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocX3), 
provozoven živnosti, jejíž náplní je péče o dítě do 3 let 
věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní 
vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním 
zařízení, soukromých škol nebo zařízení sloužící 
odbornému vzděláváníX4) nezařazených do rejstříku 
škol a školských zařízení, dětských skupinX5), 
zotavovacích a jiných podobných akcí pro dětiX6), 
poskytovatelů lůžkové péčeX7) (včetně lázeňské 
léčebně rehabilitační péčeX8)), dětských domovů pro 

 
 
Akceptováno. 
Upraveno i podle připomínek ostatních 
připomínkových míst.   
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děti do 3 let věkuX7) a zařízení sociálních služebX9) 

(pozn. přesné vymezení pojmu „zařízení sociálních služeb“ 
by mělo poskytnout MPSV, totéž platí pro vymezení 
jednotlivých „školských zařízení“ ze strany MŠMT), které 

použije dodané mléčné výrobky k  přípravě pokrmů, 
určených k přímému podávání konečným spotřebitelům“. 
 
X1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. 
X2)  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
X3) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, ve znění pozdějších předpisů.    
X4) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
X5) Zákon č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o 
dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 
X6) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
X7) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších 
předpisů. 
X8) Zákon č. 164/2001 Sb. o přírodních léčivých zdrojích, 
zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 
lázních a lázeňských místech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
X9) Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Odůvodnění: 

Podle kapitoly I Obecná ustanovení čl. 1 Oblast 
působnosti odst. 2 nařízení (ES) č. 852/2004 se toto 
nařízení nevztahuje na případy, kdy výrobce přímo dodává 
malá množství vlastních produktů z provovýroby 
konečnému spotřebiteli nebo místnímu maloobchodu, 
který je přímo dodává konečnému spotřebiteli. Termín 
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„jiný“ je v tomto případě termín rozšiřující, neboť umožňuje 
prodej např. v rámci celé České republiky, do 
vzdálenějších lokalit než místo, kde výrobce (např. farmář) 
působí (má např. svůj obchod). Z tohoto důvodu je 
potřebné zachovat dikci ustanovení a doplnit pojem 
„místní“. 
 
Stávající navržený text neřeší komplexně všechny 
provozovny stravovacích služeb v oblasti konečného 
spotřebitele s možným ohrožením zdraví, které výrobky z 
tepelně neošetřeného mléka představují pro rizikovou část 
populace (děti, mládež, staří lidé, osoby s  oslabenou či 
nedostatečnou imunitou apod.). Jeví se jako nezbytné 
příslušnými právními předpisy vymezit okruh rizikových 
strávníků. 
 
K § 10 odst. 5 - Ustanovení žádáme upravit takto: 
(5) Místní maloobchod může dodané mléčné výrobky 

vedené v odstavci 1 dodávat 
a) přímo konečnému spotřebiteli nebo 
b) zařízení poskytujícímu stravovací služby, výjimkou 
zařízení zajišťujících stravovací služby ve školách a 
školských zařízeníchX2) zapsaných do školského 
rejstříku, zařízení sociálně výchovné činnosti a 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocX3), 
provozoven živnosti, jejíž náplní je péče o dítě do 3 let 
věku nebo výchova, výuka anebo mimoškolní 
vzdělávání dětí nad 3 roky věku v předškolním 
zařízení, soukromých škol nebo zařízení sloužící 
odbornému vzděláváníX4) nezařazených do rejstříku 
škol a školských zařízení, dětských skupinX5), 
zotavovacích a jiných podobných akcí pro dětiX6), 
poskytovatelů lůžkové péčeX7) (včetně lázeňské 
léčebně rehabilitační péčeX8)), dětských domovů pro 
děti do 3 let věkuX7) a zařízení sociálních služebX9) 

(pozn. přesné vymezení pojmu „zařízení sociálních služeb“ 
by mělo poskytnout MPSV, totéž platí pro vymezení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Upraveno s odkazem na odstavec 1.  
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jednotlivých „školských zařízení“ ze strany MŠMT), které 

použije dodané mléčné výrobky k  přípravě pokrmů, 
určených k přímému podávání konečnému spotřebiteli. 
Odůvodnění: viz předchozí bod.   

 
 
 
 

Ministerstvo životního 
prostředí  

Bez připomínek.  

Úřad vlády – místopředseda 
vlády pro vědu, výzkum a 
inovace 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – ministr pro lidská 
práva, rovné příležitosti a 
legislativu a předseda LRV 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – vedoucí Úřadu 
vlády 

Bez připomínek.  

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 
října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění. 
 
Zásadní připomínky: 

1. Ve vztahu k nařízení ES č. 853/2004 (konkrétněji 
k jeho ustanovení čl. 1 odst. 5 písm. b) bod ii) a písm. c) 
předkladatel nepostupoval podle přílohy č. 5 LPV a ani 
nepřiložil srovnávací tabulku. 

 Tento nedostatek je nutno napravit. 
2. Předkladatel neuvedl v obecné části odůvodnění 

směrnici EU 2015/1535 a ani s ní nepotvrdil plnou 
slučitelnost návrhu. 

 Tento nedostatek je nutno napravit. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno.  

K návrhu byla doplněna rozdílová tabulka. 
Srovnávací tabulku nebylo možno připojit, neboť 
dosud nebyla zpracována a vložena do ISAPu.  
 
Akceptováno. 
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Po stránce materiální: 
 
Vztah k právu EU:  

 Návrh vyhlášky má adaptační vztah k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 
29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická 
pravidla pro potraviny živočišného původu, konkrétně 
k jeho ustanovení čl. 1 odst. 5 písm. b) bod ii) a písm. c). 
 Návrh vyhlášky má dále vztah k těmto nařízením 
EU: 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 
obecné zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy, týkající se bezpečnosti potravin, v 
platném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 
potravin, v patném znění, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 
stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních 
kontrol produktů živočišného původu určených k 
lidské spotřebě, v platném znění, a 

- nařízení Komise (ES) č. 2074/2005 ze dne 5. 
prosince 2005, kterým se stanoví prováděcí 
opatření pro některé výrobky podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a 
pro organizaci úředních kontrol podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a 
(ES) č. 882/2004, kterým se stanoví odchylky od 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
852/2004 a kterým se mění nařízení (ES) č. 
853/2004 a (ES) č. 854/2004. 
 
Konečně má návrh vyhlášky vztah ke směrnici 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. 
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září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 
 
Připomínky a případné návrhy změn: 
Zásadní připomínky obecného charakteru: 

 
K notifikaci podle směrnice EU 2015/1535 
 Návrh vyhlášky představuje technický předpis ve 
smyslu směrnice EU 2015/1535 a je tak nutné jej podle 
této unijní úpravy notifikovat. 

 
 
 
 
 
K cíli návrhu vyhlášky 
 Podle předkládací zprávy a odůvodnění je hlavním 
cílem návrhu vyhlášky jednoznačně definovat vstřícnější a 
příznivější podmínky pro chovatele (farmáře) 
hospodářských zvířat produkujících mléko, kteří provozují 
maloobchodní činnost, při zachování principu, že jakékoli 
přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků, 
stanovených předpisy Evropských společenství, nesmí 
ohrozit hygienu výroby potravin živočišného původu, jejich 
bezpečnost a zdravotní nezávadnost, a musí vytvářet 
příznivé předpoklady pro naplňování tohoto rozhodujícího 
kritéria. 
 Dále dle obecné části odůvodnění (str. 1 dole) se 
dodávání syrového mléka z režimu maloobchodní činnosti 
podle vyhlášky č. 128/2009 Sb. vypouští, a to s poukazem 
na výhradní úpravu dodávání syrového mléka tzv. 
způsobem „prodeje ze dvora“, jenž je upraven 

ustanovením § 27a veterinárního zákona a následně 
vyhláškou č. 289/2007 Sb. 
 Jsme toho názoru, že zákonná úprava nevylučuje 
dodávání syrového mléka v režimu maloobchodní činnosti 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Navrhovaná vyhláška bude oznámena v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při 
poskytování informací v oblasti technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti. 
 
 
Akceptováno.  
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podle vyhlášky č. 128/2009 Sb. a tedy že navrhovaná 
úprava § 10 nemusí být zcela v souladu s hlavním cílem 
návrhu vyhlášky. Zde mj. postrádáme jasné vysvětlení, 
jakým způsobem dodávání syrového mléka v režimu 
maloobchodní činnosti podle vyhlášky č. 128/2009 Sb. 
ohrožuje výrobu syrového mléka, jeho bezpečnost a 
zdravotní nezávadnost, a nevytváří příznivé předpoklady 
pro naplňování tohoto rozhodujícího kritéria.    
 Je vhodné řádně vysvětlit důvod pro 
neumožnění dodávání syrového mléka ve vztahu 
k hlavnímu cíli navrhované úpravy. 
 
 
 
 
Zásadní připomínky k jednotlivým ustanovením: 

 
K Čl. I bod 1. - § 10 odst. 1 písm. a) 
 Podle navrhované úpravy může potravinářský 
podnik dodávat produkty v rámci okrajové a omezené 
činnosti spotřebiteli. 
 Nicméně dodávání produktů spotřebiteli v rámci 
okrajové a omezené činnosti se nepřipouští (viz 
ustanovení čl. 1 odst. 5 písm. b) bod ii) nařízení ES č. 
853/2004 a § 7 vyhlášky) a je tak nutné navrhovanou 
úpravu vypustit. 

 
K Čl. I bod 1. - § 10 odst. 2, úvodní část ustanovení, odst. 
2 písm. a) a odst. 4 písm. a) a poznámky pod čarou č. 17) 
až 19) 
 Navrhovaná úprava obecným způsobem odkazuje 
na splnění požadavků a dodržení limitů stanovených 
předpisy EU, které se však na předmět navrhované úpravy 
použijí pouze v případě rozhodnutí členského státu (viz čl. 
1 odst. 5 písm. c) nařízení ES č. 853/2004). Tyto 
požadavky a limity jsou pak poměrně konkrétně 
specifikovány v poznámkách pod čarou č. 17) až 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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 Zde poznamenáváme, že poznámka pod čarou 
nemá normativní závaznost. Také podotýkáme, že 
odkazované předpisy EU (byť v poznámkách pod čarou je 
uveden toliko jeden, tedy nařízení ES č. 853/2004) nelze 
bez řádného normativního odkazu na upravovanou matérii 
aplikovat. 
 Je nutné nahradit nenormativní odkazy v textu 
návrhu vyhlášky a poznámky pod čarou řádnými 
normativními odkazy. 
 
K Čl. I bod 2. - § 11 
 Novelizované ustanovení § 11 stanoví to, co přímo 
vyplývá z ustanovení čl. 1 odst. 5 písm. b) nařízení ES č. 
853/2004, a jako v zásadě zakázanou recepci ustanovení 
nařízení EU je nutno § 11 vypustit. 
 
K zvláštní části odůvodnění – K bodu 1, K odst. 2 a 3 
 Zvláštní část odůvodnění zde uvádí, co se rozumí 
příslušnými pojmy pro účely této vyhlášky (strana 7 dole). 
 Pokud je úmyslem předkladatele zpřesnit 
některé termíny uvedené v navrhované úpravě § 10 
odst. 3, je vhodné tak učinit nenormativním odkazem 
na relevantní vnitrostátní úpravu a v návaznosti na to 
změnit text zvláštní části odůvodnění.   
 
Doporučující připomínka: 

 
K zvláštní části odůvodnění 
 Doporučujeme na str. 8 nahradit slova „ K odst. 7“ 
slovy „K odst. 5“. 
 
Závěr: 
 Návrh vyhlášky je s právem EU částečně slučitelný. 
 Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 
 Je vhodné, aby předkladatel zapracoval 
doporučující připomínku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno. 

Odůvodnění upraveno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAPSE7VTS)



 15 

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický úřad 1. Připomínka k části 3.4 Vyhodnocení nákladů a 
přínosů Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (str. 6) – odkaz na data ČSÚ 

Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ“) doporučuje zvážit, 
zda v případě vyčíslení ceny finančních nákladů chovatele 
(farmáře) nejsou vhodnějším zdrojem, než údaje o 
absolutní hodnotě průměrné hrubé mzdy, data ČSÚ 
získaná při šetření úplných nákladů práce.  
 
Odůvodnění:  
Není jasné, proč se pro vyčíslování nákladů používá právě 
údaj o průměrné mzdě. Úplné náklady práce vyčíslují 
celkové náklady zaměstnavatelů na zaměstnávání osob. 
Tato připomínka je doporučující. 
 
2. Připomínka k části  3.4 Vyhodnocení nákladů a 

přínosů Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (str. 6) – odkaz na data ČSÚ 

     ČSÚ navrhuje doplnit do textu období, ke kterému se 
údaj ČSÚ o průměrné hrubé mzdě vztahuje.  

Odůvodnění:  
Z textu Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
není zřejmé, v jakém sledovaném období byl údaj získán. 
Z uvedené hodnoty průměrné hrubé mzdy vyplývá, že se 
vztahuje k 3. čtvrtletí 2016.   
Tato připomínka je doporučující. 
 
3. Připomínka k části 3.4 Vyhodnocení nákladů a 

přínosů Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (str. 6) – odkaz na data ČSÚ 

ČSÚ navrhuje alternativně buď doplnit do textu, že jde o 

Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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průměrnou mzdu za celé národní hospodářství, nebo 
nahradit uvedený údaj 27 220 Kč údajem o průměrné 
mzdě v zemědělství, lesnictví a rybářství. 

Odůvodnění:   
Z textu Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace 
není zřejmé, že jde o údaj za celé národní hospodářství. 

Současně ČSÚ upozorňuje, že ve výstupech ČSÚ (vč. 
údajů o úplných nákladech práce) jsou vždy uváděna 
třídění podle odvětví, je tedy k dispozici údaj o průměrné 
mzdě v zemědělství, lesnictví a rybářství, který je vyčíslení 
nákladů farmářů bližší. 

Tato připomínka je doporučující. 
 

Hospodářská komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Konfederace 
zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR                                                                                                                                                                                                  

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad 
 

Bez připomínek.  

Svaz měst a obcí ČR 
 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

 
  
 
           
 
 
Vypracoval: JUDr. Pavel Novák 
                     Mgr. Markéta Řádková        
V Praze dne 19. 7. 2017 
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