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VI. 

 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou EU  
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) 
 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 
písm. 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod. 
apod.) 

Obsah 

§ 3 odst. 6 
písm. a)  

(6) Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) 

stanoví vyhláškou 

a) kategorie krmných surovin k označování krmiv pro 

zvířata neurčená k produkci potravin, 

 

31982L0475 Čl. 1 V případě, že v souladu s čl. 5c odst. 
3 směrnice 79/373/EHS bude možno 
nahradit specifický název krmné 
suroviny uvedením skupiny, do níž 
daná krmná surovina patří, na obalu, 
nádobě nebo na etiketě krmných 
směsí pro domácí zvířata mohou být 
uváděny pouze skupiny stanovené  
v příloze. 

§ 4 odst. 14 V § 4 se za odstavec 10 doplňují odstavce 11 až 14, 

které včetně poznámky pod čarou č. 26 znějí: 

„(11) Pokud provozovatel přeruší výkon schvalované 

činnosti na dobu delší než 1 rok, je povinen o tomto 

informovat ústav.  

(12) Jestliže provozovatel oznámí ústavu přerušení 

výkonu činnosti, je provozování této činnosti přerušeno 

dnem doručení oznámení o přerušení této činností 

32017R0625 Čl. 15 odst. 5 5. Pro účely čl. 10 odst. 2 a s 
výhradou čl. 10 odst. 3 poskytnou 
provozovatelé příslušným orgánům 
alespoň tyto aktualizované údaje: 
a) své jméno (název) a právní formu 
a 
b) konkrétní činnosti, které provádějí, 
včetně činností vykonávaných 
prostřednictvím komunikačních 
prostředků na dálku, a místa, která 
mají pod svou kontrolou. 
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ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení, 

a končí dnem uvedeným v oznámení. 

(13) Pokračování v provozování činnosti před 

uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti 

přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel povinen 

předem písemně oznámit ústavu. V provozování 

činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení 

oznámení o pokračování v provozování činnosti ústavu 

nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.  

 (14) Provozovatel je povinen na žádost ústavu sdělit, 

zda činnost vykonává, a doložit doklady prokazující 

provozování této činnosti26). 

------------------------------ 
26) Čl. 15 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2017/625.“. 
 

7.4.2017 CS Úřední věstník Evropské 
unie L 95/29 

§ 5 odst. 14 V § 5 se za odstavec 10 doplňují odstavce 11 až 14, 

které znějí: 

„(11) Pokud provozovatel přeruší výkon 

registrované činnosti na dobu delší než 1 rok, je 

povinen o tomto informovat ústav.  

(12) Jestliže provozovatel oznámí ústavu 

přerušení výkonu činnosti, je provozování této činnosti 

přerušeno dnem doručení oznámení o přerušení této 

činností ústavu nebo pozdějším datem uvedeným v 

oznámení, a končí dnem uvedeným v oznámení. 

(13) Pokračování v provozování činnosti před 

32017R0625 Čl. 15 odst. 5 5. Pro účely čl. 10 odst. 2 a s 
výhradou čl. 10 odst. 3 poskytnou 
provozovatelé příslušným orgánům 
alespoň tyto aktualizované údaje: 
a) své jméno (název) a právní formu 
a 
b) konkrétní činnosti, které provádějí, 
včetně činností vykonávaných 
prostřednictvím komunikačních 
prostředků na dálku, a místa, která 
mají pod svou kontrolou. 
7.4.2017 CS Úřední věstník Evropské 
unie L 95/29 
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uplynutím doby, na kterou bylo provozování činnosti 

přerušeno podle odstavce 12, je provozovatel povinen 

předem písemně oznámit ústavu. V provozování 

činnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení 

oznámení o pokračování v provozování činnosti ústavu 

nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.  

(14) Provozovatel je povinen na žádost ústavu 

sdělit, zda činnost vykonává, a doložit doklady 

prokazující provozování této činnosti26).“. 

 

§ 16 odst. 8 
až 10 

„(8) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované 
osobě poskytne náhrada ve výši ceny, za kterou 
kontrolovaná osoba krmivo, doplňkovou látku nebo 
premix prodává nebo za kterou je pořídila, pokud o 
náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy 
byla seznámena se skutečností, že krmivo, doplňková 
látka nebo premix splnily požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy nebo přímo použitelnými 
předpisy Evropské unie24). Náhrada se kontrolované 
osobě poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni 
požádala. 

(9) Pokud je při úřední kontrole provedené na základě 
stížnosti zjištěno porušení právních předpisů, je 
provozovatel povinen uhradit ústavu náklady této 
kontroly27). 

 

 (10) V rámci vykonávaných úředních činností vydává 

32017R0625 Čl. 83  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 čl. 80 

Výběr a uplatňování poplatků nebo 
plateb 
1. Za úřední kontrolu nebo za jinou 
úřední činnost provedenou na 
základě stížnosti jsou poplatek nebo 
platba provozovateli účtovány pouze 
tehdy, pokud se v důsledku dané 
kontroly potvrdí nesoulad. 
2. Poplatky nebo platby vybrané v 
souladu s články 79 a 80 se nevracejí 
přímo ani nepřímo, pokud nebyly 
vybrány neoprávněně. 
3. Členské státy mohou rozhodnout, 
že poplatky nebo platby vybírají jiné 
orgány než příslušné orgány nebo že 
je vybírají pověřené subjekty. 
 
 
Jiné poplatky nebo platby 
Členské státy mohou za účelem 
pokrytí nákladů úředních kontrol a 
jiných úředních činností vybírat 
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ústav v případech a za podmínek uvedených v čl. 87 

až 89 a čl. 91 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/625 o úředních kontrolách úřední osvědčení 

a úřední potvrzení. Žadatel o vydání úředního 

osvědčení a úředního potvrzení je povinen uhradit 

ústavu náklady spojené s jejich vydáním podle 

prováděcího právního předpisu28). 

----------------------------------- 

27) Čl. 83 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2017/625. 

28) Čl. 80 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2017/625. 

Vyhláška č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník 

náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony 

vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a 

zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

 

poplatky nebo platby jiné než ty, které 
jsou uvedeny v článku 79, pokud to 
nezakazují právní předpisy použitelné 
v oblastech, na něž se vztahují 
pravidla uvedená v čl. 1 odst. 2. 
 
 
 

§ 16c Kontrola dovozu krmiv ze třetích zemí a místa 

jejího provádění 

(1) Ústav provádí v souladu s předpisy 

Evropské unie kontrolu dovozu krmiv ze třetích 

zemí29). Kontrola podle předchozí věty se provádí 

na stanovištích hraniční kontroly (dále jen 

„stanoviště“) stanovených v souladu s předpisem 

Evropské unie na území České republiky30). 

32017R0625 Čl. 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 44 odst. 1  

Úřední kontroly zvířat a zboží 
vstupujících do Unie 
Úřední kontroly zvířat a zboží 
vstupujících do Unie se organizují na 
základě rizika. V případě zvířat a 
zboží uvedených v článcích 47 a 48 
se tyto úřední kontroly provádějí v 
souladu s články 47 až 64. 
 
 
Úřední kontroly zvířat a zboží jiných 
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Aktualizovaný seznam stanovišť na území České 

republiky stanoví Ústav, zveřejňuje ho na svých 

internetových stránkách a zasílá Evropské komisi 

a ostatním členským státům Evropské unie. 

 (2) Při dovozu produktů ke krmení 

kontroluje celní orgán zároveň se zásilkou také 

rozhodnutí o schválení provozu podle § 4 nebo 

rozhodnutí o registraci provozu podle § 5 tohoto 

zákona a doklady doprovázející zásilku 

požadované předpisy Evropských společenství16). 

----------------------------------- 

29) Čl. 43, čl. 44 odst. 1 a čl. 45 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2017/625. 

Nařízení Komise (ES) č. 669/2009, kterým se provádí 

nařízení EP a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o 

zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a 

potravin jiného než živočišného původu, a kterým se 

mění rozhodnutí 2006/504/ES. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014, kterým 

se stanoví zvláštní podmínky dovozu některých krmiv a 

potravin z některých třetích zemí v důsledku rizika 

kontaminace aflatoxiny, a kterým se zrušuje nařízení 

(ES) č. 1152/2009. 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/175, kterým se 

ukládají zvláštní podmínky použitelné na dovoz 

guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
čl. 45 

než těch, na které se vztahují úřední 
kontroly na stanovištích hraniční 
kontroly podle oddílu II 
1. K ověření souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2 provádějí 
příslušné orgány pravidelně, na 
základě rizika a s přiměřenou četností 
úřední kontroly zvířat a zboží 
vstupujících do Unie, na které se 
nevztahují články 47 a 48. 
 
 
Druhy úředních kontrol zvířat a zboží 
jiných než těch, na které se vztahují 
úřední kontroly na stanovištích 
hraniční kontroly podle oddílu II 
1. Jsou-li úřední kontroly prováděny v 
souladu s čl. 44 odst. 1, zahrnují: 
a) vždy kontrolu dokladů a 
b) v závislosti na riziku pro zdraví lidí, 
zvířat nebo rostlin, pro dobré životní 
podmínky zvířat nebo, v případě 
GMO a přípravků na ochranu rostlin, 
také pro životní prostředí, kontroly 
totožnosti a fyzické kontroly. 
2. Příslušné orgány provádějí fyzické 
kontroly uvedené v odst. 1 písm. b) 
za vhodných podmínek, které 
umožňují řádné provedení šetření. 
3. Pokud kontroly dokladů, kontroly 
totožnosti nebo fyzické kontroly 
uvedené v odstavci 1 tohoto článku 
prokáží, že zvířata a zboží nejsou v 
souladu s pravidly uvedenými v čl. 1 
odst. 2, použijí se čl. 66 odst. 1, 3 a 5, 
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vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a 

dioxiny. 

30) Čl. 44 odst. 3, čl. 59, čl. 62 a 63 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 2017/625. 

 
 
 
 
 
 
 

články 67, 68 a 69, čl. 71 odst. 1 a 2, 
čl. 72 odst. 1 a 2 a články 137 a 138. 
4. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 144 doplňující toto nařízení 
stanovením toho, ve kterých 
případech a za jakých podmínek 
mohou příslušné orgány požadovat 
po provozovateli, aby oznámil vstup 
určitého zboží do Unie. 
 
 

  
 
 

 čl. 44 odst. 3  
 

3. Úřední kontroly stanovené v 
odstavci 1 se provádějí na vhodných 
místech celního území Unie, včetně: 
a) místa vstupu do Unie; 
b) stanoviště hraniční kontroly; 
c) místa propuštění zboží do volného 
oběhu v Unii; 
d) skladů a prostor provozovatele 
odpovědného za zásilku; 
e) místa určení. 

§ 18 odst. 1 V § 18 odstavec 1 zní: 

„(1) Jestliže ústav při výkonu úřední kontroly 

zjistí, že krmivo, doplňková látka nebo premix nesplňují 

požadavky tohoto zákona, prováděcích právních 

předpisů nebo předpisů Evropské unie, uloží 

rozhodnutím provozovateli opatření podle předpisů čl. 

138 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/625 o úředních kontrolách.“. 

32017R0625 čl. 138  
 

Opatření v případě zjištěného 
nesouladu 
1. Je-li zjištěn nesoulad, přijmou 
příslušné orgány: 
a) veškerá opatření nezbytná k určení 
původu a rozsahu nesouladu a ke 
stanovení povinností provozovatele a 
b) vhodná opatření zajištující, aby 
dotčený provozovatel nesoulad 
napravil a zabránil dalšímu výskytu 
takového nesouladu. 
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 Při rozhodování o tom, jaká opatření 
mají být přijata, přihlížejí příslušné 
orgány k povaze nesouladu a k 
dosavadním záznamům o dodržování 
pravidel provozovatelem. 
2. Jednají-li podle odstavce 1 tohoto 
článku, přijmou příslušné orgány 
veškerá opatření, která považují za 
vhodná k zajištění souladu s pravidly 
uvedenými v čl. 1 odst. 2, včetně 
mimo jiné těchto opatření: 
a) nařídí ošetření zvířat nebo toto 
ošetření provedou; 
b) nařídí, aby byla zvířata vyložena 
nebo přeložena na jiný dopravní 
prostředek, aby jim bylo poskytnuto 
ustájení a péče, aby byla umístěna 
do karantény nebo aby jejich porážka 
byla odložena, a v nezbytných 
případech nařídí zajištění veterinární 
péče; 
c) nařídí, aby bylo zboží podrobeno 
určitému zacházení, aby bylo 
změněno označení nebo aby byly 
spotřebitelům poskytnuty opravné 
informace; 
d) omezí nebo zakáží uvádění zvířat 
a zboží na trh, jejich přemísťování, 
vstup do Unie nebo vývoz a zakáží 
jejich návrat do členského státu 
odeslání nebo nařídí jejich návrat do 
členského státu odeslání; 
e) nařídí provozovateli, aby zvýšil 
četnost svých kontrol; 
f) nařídí, aby byly určité činnosti 
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dotčeného provozovatele předmětem 
zesílených nebo systematických 
úředních kontrol; 
g) nařídí, aby bylo zboží staženo z 
oběhu nebo z trhu, odstraněno a 
zničeno, přičemž ve vhodných 
případech povolí použití zboží pro 
jiné účely, než pro které bylo původně 
zamýšleno; 
h) nařídí po přiměřenou dobu 
celkovou nebo částečnou izolaci 
nebo uzavření celého podniku 
dotčeného provozovatele nebo jeho 
části či jeho zařízení, hospodářství 
nebo jiných prostor; 
i) nařídí, aby byla na přiměřenou 
dobu zcela nebo částečně 
pozastavena veškerá činnost 
dotčeného provozovatele nebo její 
část a případně fungování 
internetových stránek, které 
provozuje nebo využívá; 
j) nařídí, aby byly registrace nebo 
schválení dotčeného zařízení, 
závodu, hospodářství nebo 
dopravního prostředku nebo 
schválení přepravce nebo osvědčení 
o způsobilosti řidiče pozastaveny 
nebo odňaty; 
k) nařídí porážku nebo usmrcení 
zvířat, je-li v daném případě 
nejvhodnějším prostředkem ochrany 
zdraví lidí a zvířat a dobrých životních 
podmínek zvířat. 
3. Příslušné orgány poskytnou 
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dotčenému provozovateli nebo jeho 
zástupci: 
a) písemné oznámení o svém 
rozhodnutí týkajícím se opatření, 
která mají být v souladu s odstavcem 
1 a 2 přijata, spolu s důvody tohoto 
rozhodnutí a 
b) informace o případném právu 
podat opravný prostředek proti 
takovému rozhodnutí a o použitelném 
postupu a lhůtách pro podání tohoto 
opravného prostředku. 
4. Veškeré náklady vzniklé na 
základě tohoto článku nesou 
odpovědní provozovatelé. 
5. Příslušné orgány v případě vydání 
falešných nebo zavádějících úředních 
osvědčení nebo jejich zneužívání 
přijmou vhodná opatření, včetně: 
a) dočasného pozastavení výkonu 
funkce osvědčujícího úředníka; 
b) odnětí oprávnění podepisovat 
úřední osvědčení; 
c) jakéhokoliv dalšího opatření k 
zabránění tomu, aby se porušení 
pravidel uvedená v čl. 89 odst. 2 
opakovala. 
 

§ 21a  (1) Za účelem zajištění bezpečnosti produkce 

potravin a krmiv podle předpisů Evropské unie31) a k 

ověření pravdivosti tvrzení v označení produktů ke 

krmení podle článku 13 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ústav provádí 

biologické zkoušení krmiv včetně zkoušení jakosti 

32009R0767 
 

Čl. 13 odst. 1  1. Označení a obchodní úprava 
krmných surovin a krmných směsí 
může upozornit na přítomnost nebo 
nepřítomnost určité látky v krmivu, 
specifickou nutriční vlastnost nebo 
proces nebo specifickou funkci 
související s výše uvedeným, pokud 
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živočišných produktů. 

(2) V rámci této činnosti ústav zajistí provedení 

biologické testace k ověření produkční účinnosti, 

stanovení optimálního užití a nezávislému porovnání 

účinků produktů ke krmení. 

-------------------------------------- 

31) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2017/625, nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 767/2009, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES.“. 

 

 

jsou splněny tyto podmínky:  
a) tvrzení je objektivní, ověřitelné 
příslušnými orgány a srozumitelné 
pro uživatele krmiva   a  
b) osoba odpovědná za označování 
poskytne na žádost příslušného 
orgánu vědecké odůvodnění 
pravdivosti tvrzení, a to buď tak, že 
odkáže na veřejně dostupné vědecké 
důkazy, nebo prostřednictvím 
doloženého podnikového výzkumu. 
Vědecké odůvodnění musí být k 
dispozici v okamžiku, kdy je krmivo 
uvedeno na trh. Kupující mají právo 
upozornit příslušný orgán na své 
pochybnosti o pravdivosti daného 
tvrzení. Jestliže se ukáže, že tvrzení 
není dostatečně podložené, považuje 
se označení s ohledem na dané 
tvrzení za klamavé pro účely článku 
11. Má-li příslušný orgán 
pochybnosti, zda je pravdivost 
daného tvrzení vědecky odůvodněná, 
může tento problém předložit Komisi. 
Komise může přijmout rozhodnutí, 
případně po obdržení stanoviska 
úřadu, poradním postupem podle čl. 
28 odst. 2. 
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Číslo předpisu EU (kód celex) 
 

Název předpisu EU 

32017R0625 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních 
činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel 
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na 
ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 
396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 
2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 
90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS 
(nařízení o úředních kontrolách). 
 

31982L0475 Směrnice Komise 82/475/EHS, kterou se stanoví skupiny komponentů, které mohou být použity  

k označování krmných směsí pro domácí zvířata, v platném znění. 
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