
VI. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou 
upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství ze dne  
4. srpna 2017, č.j. 35669/2017-MZE-12152, s termínem dodání připomínek do 25. srpna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo financí 
 

Připomínky: 
1. K uvozující větě: Doporučujeme uvádět ustanovení, k jejichž provedení je vyhláška vydávána v 

souladu se zněním zmocňovacího ustanovení veterinárního zákona (tj. nikoliv „k provedení § 18 
odst. 6 písm. a), …. § 25 odst. 5 písm. a), § 27a odst. 10 písm. a), b) a d) a § 27b odst. 9 písm. a), 
b a c)“ nýbrž „k provedení § 18 odst. 6, …. § 25 odst. 5, § 27a odst. 10 a § 27b odst. 9“). 
 
 
 

2. K bodu 2: Text „a písm. a)“ doporučujeme nahradit textem „a písmena a)“. 
 
K bodu 28: Úvodní část tohoto bodu doporučujeme podtrhnout, protože se jedná o implementaci 
příslušného předpisu EU. 

 
Neakceptováno - 
vysvětleno.  
Novela vyhlášky se 
vydává k provedení 
konkrétních 
ustanovení.   
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 

Ministerstvo kultury 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Připomínka: 
Ministerstvo pro místní rozvoj doporučuje uvést označení navrhované přílohy do souladu s článkem 
29 Legislativních pravidel vlády.  

 
Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
průmyslu  

Připomínky: 
K části IV., k platnému znění vybraných ustanovení vyhlášky č. 289/2007 Sb., k §12b: Platné znění 

 
Akceptováno. 
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a obchodu obsahuje obě znění § 12b (tj. původní znění i znění změněné návrhem vyhlášky), a to bez odlišení 
rušeného ustanovení přeškrtnutím jeho textu. V souladu s Legislativními pravidly vlády žádáme o 
úpravu a přeškrtnutí textu původního ustanovení §12b. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Bez připomínek.  

Ministerstvo školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

K úvodní větě: 
 Návrh je předkládán i k provedení § 27b odst. 9 písm. a), b) a c) veterinárního zákona, 
navrhujeme odkaz na toto zmocňovací ustanovení upravit do následující podoby:  
„§ 27b odst. 9 písm. a) až c)“.  
 
K čl. I bodu 2 – k § 1 písm. i) a nadpisu hlavy 6: 
 Cílem změny je dle komentáře ve zvláštní části odůvodnění vnitrostátní právní úpravu 
terminologicky přizpůsobit právním předpisům Evropské unie, které v souvislosti s potravinami a 
krmivy používají formulaci „uvádění na trh“. Samotný veterinární zákon (ve znění sněmovního tisku č. 
881) v § 21 odst. 18 používá spojení „uvolňování na trh“, které vznikne i v § 1 písm. i) a nadpisu hlavy 
6 vyhlášky po provedení změny v novelizačním bodě 2. Doporučujeme proto zmíněnou 
terminologickou otázku v odůvodnění blíže vysvětlit. 
 
 
 
 
 
 
 
K čl. I bodu 9 – k § 10 odst. 3: 
 Upozornění, které bude povinně připojeno chovatelem při prodeji či dodávání čerstvého 
drůbežího masa, navrhujeme uvést dolními uvozovkami (srov. § 12 odst. 1 návrhu). 
K čl. I bodu 17 – k § 12b odst. 2 písm. f): 
 V zájmu jednotnosti právního předpisu navrhujeme za slovo „svalovce“ doplnit slovo 
„(trichinel)“. 
 
K čl. I bodu 27 – k § 25: 
 S ohledem na pravidla českého pravopisu navrhujeme slovo „nepoživatelná“ nahradit 
výrazem „nepoživatelné“. 

 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Odůvodnění 
vyhlášky bylo 
doplněno takto: 
„Pojem „uvolňování 
na trh“ je v návrhu 
vyhlášky uveden na 
místech, která 
provádějí zmocnění 
uvedené v § 21 odst. 
18 veterinárního 
zákona, které tento 
pojem používá.“. 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
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K čl. I bodu 28 – k uvozovací větě: 
 Navrhujeme uvozovací větu novelizačního bodu zakončit dvojtečkou místo tečky. 

Akceptováno. 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

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 

Stanovisko 
k návrhu 

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických 
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy 

Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů 
(materiál Ministerstva zemědělství, č.j.: 35669/2017-MZE-12152, ze srpna 2017, určený pro 

připomínkové řízení) 
 
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. 
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Zásadní připomínky: 
1.   

Ve vztahu k nařízení (ES) č. 852/2004 (konkrétně k jeho ustanovení čl. 1 odst. 3), nařízení 
(ES) č. 853/2004 (konkrétně k jeho ustanovení čl. 1 odst. 4), jakož i k nařízení (EU) č. 1169/2011 
(konkrétně k jeho ustanovení čl. 39 odst. 1) předkladatel nepostupoval podle přílohy č. 5 LPV a ani 
nepřiložil srovnávací tabulky.  

 
 
 
Máme za to, že body 10., 11. a 15. obsahují úpravu, která je implementační vůči čl. 1 odst. 3 

nařízení (EU) č. 852/2004, čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004, resp. čl. 39 odst. 1 nařízení (EU) 
č. 1169/2011. Ustanovení vymezují, co se považuje za malé množství některých vlastních produktů 
prvovýroby, a stanoví požadavky na jeho prodej. Stanovit pravidla pro takovou činnost ukládá čl. 1 
odst. 3 nařízení (EU) č. 852/2004, resp. čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 853/2004.  

V nově navrhovaném § 10 odst. 3, § 11 odst. 3, § 11b odst. 2 a § 12 odst. 1 se nadto stanoví 
tzv. další povinný údaj ve smyslu čl. 39 nařízení (EU) č. 1169/2011, přičemž další povinné údaje je 
možné stanovit pouze za podmínek stanovených v uvedeném ustanovení tohoto nařízení. Využití 
možnosti dané nařízením č. 1169/2011 by mělo být uvedeno a odůvodněné v odůvodnění návrhu, 
aby došlo k naplnění usnesení vlády ze dne 25. ledna 2016 č. 64, k aktualizaci Akčního plánu na 
podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti České republiky pro rok 2016 a další; uvedené 
usnesení vlády požaduje, aby předkladatelé uváděli v důvodových zprávách důvody pro uplatnění 
požadavků nad rámec požadavků stanovených předpisy EU.Předkladatel rovněž nepředložil 
srovnávací tabulky k nařízení (ES) č. 854/2004 a k prováděcímu rozhodnutí Komise 2013/417/EU. 
 Výše uvedené nedostatky je nutno napravit. 

2.   
Naopak, text v bodu 2. návrhu požadujeme nevykazovat jako implementační vůči čl. 3 bodu 8 

nařízení (ES) č. 2002/178. Ustanovení čl. 3 bodu 8 nařízení (ES) č. 2002/178 nevyžaduje od 
členského státu žádnou aktivní adaptaci. Použití termínu, jenž zavedlo svým ustanovením nařízení 
ES, samo o sobě neznamená implementaci nařízení. 

Tento nedostatek je nutno napravit. 
3.  

Kromě toho, že by návrh měl být oznámen jako technický předpis dle směrnice (EU) 
2015/1535 (což podle předkladatele bude učiněno), by měly být požadavky stanovené v nově 
navrhovaném § 10 odst. 3, § 11 odst. 3, § 11b odst. 2 a § 12 odst. 1 ohledně připojení příslušného 
upozornění oznámeny Komisi a ostatním členským státům i podle čl. 45 nařízení (EU) č. 1169/2011. 

Tento nedostatek je nutno napravit. 
 

Akceptováno 
částečně - 
vysvětleno.  
Srovnávací tabulky 
nebylo možno 
připojit, neboť dosud 
nebyly zpracovány a 
vloženy do ISAPu.  
 
Akceptováno. 
Návrh vyhlášky a 
doprovodné 
materiály byly ve 
smyslu připomínky 
upraveny. 
Požadovaná úprava 
se týká i bodu 9 
návrhu vyhlášky. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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4.  
 S ohledem na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. c) směrnice 95/46/ES postrádáme ve zvláštní 
části odůvodnění návrhu důvody pro zavedení nového údaje v hlášení – uvedení katastrálního území 
honitby, kde byla zvěř ulovena (srov. § 12b odst. 2 písm. d)). 

Tento nedostatek je nutno napravit. 
 
 
Po stránce materiální: 
Vztah k právu EU:  
 Návrhu vyhlášky se dotýkají tyto předpisy EU: 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně 
potravin, konkrétně jeho ustanovení čl. 1 odst. 3, 

- 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 jeho 
ustanovení čl. 1 odst. 4, 

- nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004 , kterým se 
stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu 
určených k lidské spotřebě, konkrétně jeho ustanovení v příloze I oddílu II kapitole V odst.1 
písm. k),  

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o 
poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 
směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 
608/2004, konkrétně jeho ustanovení čl. 39 odst. 1 a čl. 45, a 

- prováděcí rozhodnutí Komise 2013/417/EU ze dne 31. července 2013, kterým se mění příloha 
III směrnice Rady 2002/99/ES, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, 
zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, 
pokud jde o doplnění ošetření pro vyloučení některých rizik pro zdraví zvířat souvisejících 
s masem, konkrétně jeho příloha. 

 Návrhu vyhlášky se v širších souvislostech nepřímo dotýká i směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) - které původní směrnici nahradí 25. května 2018.  

Konečně má návrh vyhlášky vztah ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 

Akceptováno. 
Odůvodnění 
vyhlášky bylo ve 
smyslu připomínky 
upraveno.  
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2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a 
předpisů pro služby informační společnosti. 
 
Připomínky a případné návrhy změn: 

Odbor kompatibility neuplatňuje k věcnému řešení návrhu z hlediska slučitelnosti žádné 
připomínky ani návrhy změn. 
 
Závěr: 
 Návrh vyhlášky je s právem EU slučitelný. 
 Nedostatky po stránce formální je nutno napravit. 
 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
Ustanovení § 14 odst. 1 (číslování odstavci podle návrhu) platného znění neodpovídá bodovému 
znění návrhu. První § 12b v platném znění by měl být uveden přeškrtnutým stylem písma. 
 
Nad rámec posuzování návrhu: 
V návětí ustanovení § 1 by měla být slova „Evropských společenství“ nahrazena slovy „Evropské 
unie“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Platné znění bylo 
upraveno.  
 
Neakceptováno  
– vysvětleno.  
Změna by se týkala i 
názvu vyhlášky, 
nadpisů částí, hlav i 
paragrafů i některých 
a dalších ustanovení 
vyhlášky.  
Bylo by tedy třeba 
provést změnu i 
textu vyhlášky, který 
se ve smyslu 
ustanovení čl. 55 
odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády 
obvykle 
nenovelizuje. 
Změna bude 
provedena, pokud 
bude zpracována 
zcela nová vyhláška. 
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Připomínkové 
místo 
s vypořádáním 
připomínek 
vyslovilo souhlas.      

Agrární komora ČR 
 

Bez připomínek.  

Asociace 
samostatných odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

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. Alena Jáklová  
V Praze dne 11. září 2017 
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