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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Část materiálu: IX. 

 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
Podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán prostřednictvím eKLEPu do mezirezortního připomínkového 
řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 37163/2018-MZE-12152, dne 10. září 2018, s termínem dodání 
stanovisek do 9. října 2018, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
dopravy 
 

K názvu zákona 
Nadpis zákona je třeba uvést do souladu s čl. 31 legislativních pravidel vlády a 
zohlednit v něm i navrhovanou novelu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

K návrhu prováděcího právního předpisu 
Vzhledem k tomu, že je navrhována pouze jedna změna stávající vyhlášky, je třeba 
tuto změnu vyjádřit v souladu s čl. 55 odst. 3 legislativních pravidel vlády a neuvádět 
úvodní větu. Dále upozorňujeme na chybné označení nově navrhovaného ustanovení. 
Správně se jedná o § 2a. Je třeba rovněž vypustit označení odstavce 1, neboť nově 
navrhované ustanovení se nečlení na další odstavce. 

Vysvětleno a akceptováno. 
Jde o pracovní verzi novely 
prováděcí vyhlášky. Změn 
bude zřejmě více, text bude 
upravován v průběhu 
legislativního procesu podle 
výsledné podoby novely 
zákona o krmivech. 
 

Ministerstvo financí 
 1. Obecně: Doporučujeme sjednotit citace předpisů Evropské unie tak, aby bylo 

uvedeno jejich celé znění včetně slov „ze dne…“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 2. K bodu 21, 26 a 43: Upozorňujeme na nadměrný počet odstavců, kterých by dle čl. 
39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády nemělo být více než šest.  

Neakceptováno a vysvětleno. 
V § 4, § 5 a § 16 se jedná  
o ustanovení, která se týkají 
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pouze téže věci a pravidlo 6 
odstavců platí jen zpravidla. 
 

 3. K bodu 36: Text nadpisu třetí části „ÚŘEDNÍ KONTROLY A JINÉ ÚŘEDNÍ 
ČINNOSTI“ doporučujeme dle čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády uvést tučně 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 4. K bodu 37: Dle čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
předmětnou část novelizačního bodu uvést následovně: „Poznámka pod čarou č. 11 se 
zrušuje.“ Poznámka pod čarou č. 12 zní: "...". 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 5. K návrhu zákona, části druhé, čl. V: Úvodní větu doporučujeme začít slovy „Položka 
93 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 
182/2008 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb. se mění takto:“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 6. K návrhu zákona, části druhé, čl. V: V souladu s čl. 57 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme upravit navrhované změny v jednotlivých novelizačních bodech, 
případně do jednoho novelizačního bodu uvést nové znění celé položky 93.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 7. K důvodové zprávě, k části druhé – změna zákona o správních poplatcích k čl. V a 
VI: Za text „Navrhovaná úprava má tak do budoucna zabránit situacím,“ doporučujeme 
vložit text „kdy správní úřad nemůže vydat rozhodnutí pro nesplnění podmínek pro 
schválení nebo registraci provozu ze strany žadatele a náklady, které mu v průběhu 
schvalovacího nebo registračního řízení vzniknou, musí uhradit v rámci svého 
rozpočtu.“ Zbývající text odstavce vypustit. Odůvodnění: Správní poplatky stanovené v 
položce 93 jsou stanoveny za „vydání …“. V případě, kdy správní úřad požadovaný 
úkon neprovede, nemůže vybrat správní poplatek. Je proto v rozporu se zákonem o 
správních poplatcích požadovat po žadateli jeho zaplacení. 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Ministerstvo kultury 
 Bez připomínek.  

Ministerstvo obrany Bez připomínek.  

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 
 

Doporučujeme doplnit v návrhu název zákona o zákon č. 634/2004 Sb.,  
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k tomu, že je 
navrhována i změna tohoto zákona. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 
 

K návrhu zákona 
1. novelizačnímu bodu 2 – doporučujeme text „§ 19a odst. 2 písm. l), m), o), q) a r)“ 
nahradit textem „§ 19a odst. 2 písm. l), m), o), p), q) a r)“. 

 

Neakceptováno. 
V § 19a odst. 2 písm. p) se na 
slova „Evropská unie9c)“ váže 
poznámka pod čarou a proto 
není možné zahrnout toto 
písmeno do sběrného 
novelizačního bodu č. 2. 
 

2. novelizačnímu bodu 19 – doporučujeme tento bod uvést v souladu s čl. 57 odst. 4 
písm. o) Legislativních pravidel vlády, tedy např. takto: „19. V § 4 odst. 7 a § 5 odst. 7 
se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

3. novelizačnímu bodu 21 - doporučujeme na konci druhého řádku návrhu § 4 odst. 
12 slovo „činností“ nahradit slovem „činnosti“. Obdobně doporučujeme tuto změnu 
provést také v § 4 odst. 12 platného znění zákona s vyznačením navrhovaných změn. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

4. novelizačnímu bodu 26 - doporučujeme na konci druhého řádku návrhu § 5 odst. 
12 slovo „činností“ nahradit slovem „činnosti“. Obdobně doporučujeme tuto změnu 
provést také v § 5 odst. 12 platného znění zákona s vyznačením navrhovaných změn. 

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

5. novelizačnímu bodu 45 - doporučujeme návětí tohoto bodu uvést v souladu s čl. 
58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády, tedy např. takto: „Za § 16b se vkládá 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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nový § 16c, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 29 a 30 zní:“. 

6. novelizačnímu bodu 55 – doporučujeme větu „Dosavadní písmena b) až r) se 
označují jako písmena c) až o).“ nahradit větou „Dosavadní písmena b) až r) se 
označují jako písmena c) až r).“. 

 

Akceptováno jinak. 
Znění § 19a bylo upraveno 
podle zásadních připomínek 
Ministerstva vnitra. 
 

 K tezi návrhu vyhlášky, k čl. I bodu 1 
 Doporučujeme v návrhu § 2a změnit označení daného ustanovení tak, aby spojení „§ 

2“ bylo nahrazeno spojením „§ 2a“, aby uvedené označení nového ustanovení 
korespondovalo se záměrem navrhovatele vložit za § 2 nový § 2a. 

 Doporučujeme v návrhu § 2a odst. 1 písm. f), třetí řádek, změnit velké počáteční 
písmeno ve slově „Úložiště“ na malé počáteční písmeno. 

 V souladu s čl. 58 Legislativních pravidel vlády doporučujeme vložit uvozovky nahoře a 
tečku za poslední písmeno návrhu § 2a. § 2a odst. 1 písm. i) tak bude vypadat 
následovně:  
i) O každém místě pro uložení objemných krmiv na zemědělské půdě musí být vedena 
evidence, do které se zaznamenává datum založení, sušina a množství 
naskladněného materiálu a termín vyskladnění.“. 

Vysvětleno a akceptováno. 
Jde o pracovní verzi novely 
prováděcí vyhlášky. Změn 
bude zřejmě více, text bude 
upravován v průběhu 
legislativního procesu podle 
výsledné podoby novely 
zákona o krmivech. 

Ministerstvo 
spravedlnosti Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo vnitra 
 

Zásadní připomínky: 
K čl. I bodu 55 – k § 19a odst. 2 písm. b) zákona o krmivech:  
Z uvedeného ustanovení vyplývá, že provozovatel bude postihován za spáchání tohoto 
přestupku pouze tehdy, pokud bude zároveň dovozcem. Použité vymezení subjektu 
přestupku, tj. „právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel… jako 
dovozce“, nepovažujeme za vhodné. Skutkovou podstatu přestupku je nutno upravit 
v novém odstavci a subjekt přestupku vymezit tak, že se jedná o „provozovatele, který 
je dovozcem“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
 „(3) Dovozce nebo jiná osoba 
pověřená dovozcem se dopustí 
přestupku tím, že nesplní 
některou z povinností podle § 3 
odst. 5.“. 
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 K čl. I bodům 54 až 67 – k § 19a zákona o krmivech: 
Prostřednictvím výše jmenovaných novelizačních bodů dochází k úpravě ustanovení o 
přestupcích. Vzhledem k tomu, že se nejedná o rozsáhlejší úpravu ustanovení  
o přestupcích významně zasahující do systematiky a jednotnosti textu, není nutno 
ustanovení o přestupcích komplexně přepracovávat v souladu se Zásadami tvorby 
právní úpravy přestupků schválených usnesením vlády č. 498 ze dne 31. července 
2018 (dále jen „Zásady tvorby právní úpravy přestupků“). Přesto dáváme ke zvážení, 
zda by v některých případech nebylo možno využít výchozího způsobu formulace 
skutkové podstaty přestupku (zobecněná objektivní stránka skutkové podstaty 
přestupku s ohledem na druh porušené povinnosti), jak je uveden v bodě 3.1.1 Zásad 
tvorby právní úpravy přestupků, a to v případě stávajících i nově doplňovaných 
skutkových podstat. 
 
Pokud předkladatel usoudí, že skutkové podstaty není možné z relevantních důvodů 
zobecnit, je nutné zejména nově navrhované skutkové podstaty zjednodušit a upravit  
v souladu s bodem 3.1.2 b) Zásad tvorby právní úpravy přestupků, podle kterého 
postačí odkaz na jedno ustanovení zákona a uvedení nejpodstatnějších znaků 
protiprávního jednání tak, aby byla objektivní stránka jasná a srozumitelná nejen pro 
adresáty, ale též pro správní orgán. Navrhované znění skutkových podstat přestupků 
považujeme za nesrozumitelné a matoucí, neboť obsahuje odkazy na několik 
ustanovení zákona spolu s doslovným popisem porušené povinnosti. Požadujeme je 
proto ve smyslu výše uvedeného upravit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 Obecně k výši pokut – k § 19a zákona o krmivech: 
Stanovení velkého rozpětí sazby pokuty (například od 0 Kč do 750 000 Kč) je třeba 
řádně odůvodnit v důvodové zprávě, neboť nedostatečně vypovídá o typové 
závažnosti přestupku a ponechává nadměrný prostor pro správní uvážení. Zvyšuje se 
tím riziko, že bude docházet k nezákonným excesům při rozhodování správních 
orgánů. V této souvislosti navrhujeme, aby předkladatel v důvodové zprávě zohlednil 
zejména následující aspekty týkající se druhu a výše správních trestů uvedené v bodě 
2.5 Zásady tvorby právní úpravy přestupků: 
1. Druh a rozpětí správního trestu musí zohledňovat obecnou zásadu subsidiarity 
uplatňování odpovědnosti za přestupek a musí vždy odpovídat typové závažnosti 
přestupku. 

Akceptováno a vysvětleno. 
Pokuty za přestupky v § 19a 
zákona o krmivech jsou 
rozděleny do tří sazeb (1. 0-
250.000,-, 2. 0-500.000,- a 3. 
0-750.000,-). Do nejnižší sazby 
jsou zahrnuty přestupky typově 
méně závažné, k jejichž 
spáchání může dojít 
nesplněním oznamovací nebo 
informační povinnosti v 
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2. Pokuty nesmí být nepřiměřeně vysoké a musí odrážet nižší typovou závažnost 
přestupků oproti trestným činům. Předkladatel by měl druh a rozpětí správního 
trestu rozlišit rovněž podle toho, zda jde o přestupky poruchové, či ohrožovací. 
Přísnější správní trest by měl být stanoven za přestupky, jejichž spácháním 
dochází ke vzniku závažnějšího následku, k získání většího majetkového 
prospěchu pachatele apod. 

3. Předkladatel dále srovná typovou závažnost daného protiprávního jednání 
oproti ostatním přestupkům, které jsou upraveny v témže konkrétním zákoně.   

4. Je potřeba uvést, v jaké výši byla podle stávající praxe pokuta ukládána, 
zejména v kolika případech byla uložena na horní hranici sazby ve vztahu 
k celkovému počtu projednaných přestupků. 

 Právo Evropské unie může vyžadovat podstatně vyšší rozpětí správního trestu, 
než které by odpovídalo vládou stanoveným Zásadám tvorby právní úpravy přestupků. 
V těchto případech je však nutné v důvodové zprávě alespoň vysvětlit, v jakém 
rozsahu je navržená úprava správních trestů za přestupky implementací, respektive 
výsledkem harmonizace s právem Evropské unie.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

souvislosti s výrobou, 
uváděním na trh nebo 
dovozem krmiv (např. 
neoznámením místa, času, 
plánu a druhu vyráběného 
krmiva v případě provozovatele 
pojízdných výroben krmiv, 
neoznámení přerušení činnosti 
atd.). Ve druhé sazbě jsou 
zahrnuty přestupky, jejichž 
spáchání má již větší vliv na 
bezpečnost krmiv (např. 
nezajištění některých 
požadavků na provoz podle § 7 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b), 
porušení povinností při 
skladování nebo přepravě 
krmiv, nezajištění odděleného 
skladování krmiv obsahujících 
zakázané látky, nezpracování 
postupů systému analýzy rizik 
a kritických kontrolních bodů 
(HACCP). Ve třetí nejvyšší 
sazbě jsou zahrnuty přestupky, 
jejichž spáchání již přímo 
negativně ovlivňuje bezpečnost 
krmiv, životní prostředí a 
životní podmínky zvířat (např. 
nedodržení stanoveného limitu 
doplňkových látek v krmivech 
při jejich používání nebo 
uvedení na trh, neuchovávání 
záznamů o nákupu, produkci a 
prodeji krmiv tak, aby bylo 
možné zajistit zpětně jejich 
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dohledatelnost, nesplnění 
povinnosti uložené zvláštním 
opatřením k nápravě zjištěného 
stavu …). 
Výše pokut byly stanoveny s 
ohledem na požadavky 
vyplývající z jednotlivých 
nařízení EU (např. čl. 15 odst. 
1, odst. 2 a čl. 17 odst. 2 
Nařízení ES č. 178/2002, čl. 5 
odst. 2, odst. 6 a odst. 30 
Nařízení ES č. 183/2005 a čl. 
139 nařízení o úředních 
kontrolách) tak, aby tyto 
sankce byly účinné, přiměřené 
a odrazující.  
Podle stávající aplikačně 
správní praxe prvoinstančního 
orgánu (ÚKZÚZ) odpovědného 
za provádění úředních kontrol 
a vedení správních řízení v 
oblasti krmiv se maximální 
výše pokut doposud 
pohybovala přibližně v jedné 
třetině sazby dle § 19a odst. 4 
písm. b).  
Pokud se týče námitky vzniku 
nezákonných excesů  
v rozhodování správních 
orgánů při takto stanoveném 
rozpětí pokut, jsme toho 
názoru, že vznik případných 
excesů je eliminován právě 
dvojinstančností správního 
řízení. Dvojinstančností 
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správního řízení je zabráněno 
vzniku případných excesů při 
ukládání pokut. Proti 
rozhodnutí prvoinstančního 
orgánu (ÚKZÚZ) je přípustné 
odvolání k MZe a případně  
i další prostředky ve správním 
soudnictví v rámci přezkumu 
správních rozhodnutí.    
   

 Doporučující připomínka: 
 
K čl. I bodu 9 – k § 3 odst. 5: 
Navrhujeme doplnit lhůtu pro písemné oznámení směřované vůči celnímu úřadu. 

 

Akceptováno. 
Lhůta byla doplněna takto: 
„alespoň jeden pracovní den 
před fyzickým příchodem 
zásilky“. 
 

 Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
 
Obecně – k citaci právního předpisu:  
Upozorňujeme, že dle čl. 61 odst. 3 a čl. 62 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se 
úplná citace právního předpisu použije při první citaci tohoto předpisu, při druhé a další 
citaci se užije zkrácená citace. Navrhujeme proto v tomto směru provést revizi citací 
právních předpisů v navrhovaném zákoně. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K čl. I bodu 9 – k poznámce pod čarou č. 16 zákona o krmivech:  
Je-li v poznámce pod čarou uveden příkladmý výčet právních předpisů, je nutné 
postupovat v souladu s čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel vlády a jednotlivé právní 
předpisy uvést jako souvislý text oddělený čárkami. 
 
Tuto připomínku uplatňujeme také k poznámce pod čarou č. 24. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K čl. I bodům 14 a 22 – k 4 odst. 3 písm. c) a § 5 odst. 3 písm. c): 
Slovo „e-mail“ navrhujeme nahradit slovy „adresu elektronické pošty“. 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K čl. I bodu 21 – k § 4 odst. 12 zákona o krmivech:  
1. Doporučujeme slovo „činností“ nahradit slovem „činnosti“ a čárku mezi slovy 

„oznámení, a“ vypustit pro nadbytečnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. V poznámce pod čarou č. 26 navrhujeme opravit zkrácenou citaci nařízení o 

úředních kontrolách a text „č.“ vypustit pro nadbytečnost. Tuto změnu 
navrhujeme provést ve všech zkrácených citacích tohoto předpisu uvedených 
v poznámkách pod čarou. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
 (12) Jestliže provozovatel 
oznámí ústavu přerušení 
výkonu činnosti, je provozování 
této činnosti přerušeno dnem 
doručení oznámení o přerušení 
této činnosti ústavu nebo 
pozdějším datem uvedeným 
v oznámení. Přerušení činnosti 
provozovatele končí dnem 
uvedeným v oznámení. 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K čl. I bodu 26 – k § 5 odst. 12 zákona o krmivech:  
Čárku mezi slovy „oznámení, a“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 
  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
 (12) Jestliže provozovatel 
oznámí ústavu přerušení 
výkonu činnosti, je provozování 
této činnosti přerušeno dnem 
doručení oznámení o přerušení 
této činnosti ústavu nebo 
pozdějším datem uvedeným 
v oznámení. Přerušení činnosti 
provozovatele končí dnem 
uvedeným v oznámení. 
 

 K čl. I bodu 32 – k § 10 odst. 2 zákona o krmivech:  
S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády navrhujeme v textu 
novelizačního bodu slovo „slova“ nahradit slovy „text“ a slova „nahrazují slovy“ nahradit 
slovy „nahrazuje textem“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K čl. I bodu 36 – k části třetí zákona o krmivech:  
Dle čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády se text nadpisu části právního předpisu 
píše tučně. Nadpis části třetí navrhujeme v tomto smyslu upravit. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K čl. I bodu 38 – k § 16 odst. 2 zákona o krmivech:  
Navrhovaný bod doporučujeme spojit s čl. I bodem 46 a částí čl. I bodu 47 
obsahujícími tutéž změnu (viz odůvodnění připomínky k čl. I bodu 29). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K čl. I bodu 43 – k § 16 odst. 10 zákona o krmivech:  
Navrhujeme opravit citaci nařízení o úředních kontrolách a slova „o úředních 
kontrolách“ vypustit pro nadbytečnost. 
 
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. I bodům 50 a 51. 
 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K čl. I bodu 55 – k § 19a odst. 2 zákona o krmivech:  
Doporučujeme opravit chybné označení pododstavce a text „o)“ nahradit textem „s)“. 
 
Tuto připomínku uplatňujeme také k čl. I bodu 59. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K čl. I bodu 56 – k § 19a odst. 2 písm. c) zákona o krmivech:  
S ohledem na čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády navrhujeme slova „nahrazuje 
textem“ nahradit slovy „nahrazuje slovy“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 
 

Bez připomínek. 
 

 

Ministerstvo 
zdravotnictví 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
životního prostředí 
 

Bez připomínek. 
 

 

Český báňský úřad 
 

Bez připomínek.  
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Úřad vlády ČR - 
Vedoucí Úřadu 
vlády  
 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil částečně formální 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. 
K rozdílové tabulce: 

Předkladatel v rozdílové tabulce vykazuje nařízení č. 767/2009, nicméně toto nařízení 
neuvádí ve výčtu implementačních předpisů v rozdílové tabulce. 
Výčet předpisů je třeba doplnit. 
Ke srovnávacím tabulkám: 

K implementovanému nařízení EU č. 767/2009 není zpracována srovnávací tabulka. 
K dalším nedostatkům ve výkaznictví viz dále. 
Je třeba doplnit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, 
srovnávací tabulka byla 
doplněna. 
 
 

Obecně: 
1. Jak jsme již uváděli ve stanovisku k souběžně předloženému návrhu novely 
veterinárního zákona, je nařízení o úředních kontrolách předpisem EU, který na 
horizontální úrovni upravuje pravidla pro provádění kontrol v mnoha oblastech práva 
EU (viz čl. 1 nařízení o úředních kontrolách). Vezmeme-li v potaz rozsah působnosti 
tohoto nařízení, je zřejmé, že úpravy v tomto návrhu, ani v souběžně předkládané 
novele veterinárního zákona, nepokryjí celý rozsah působnosti nařízení o úředních 
kontrolách. Požadujeme vyjasnit, jaké další legislativní návrhy předkladatel předloží, a 
v jakém časovém rámci, neboť úprava úředních kontrol zasahuje např. i do oblasti 
potravin, GMO, přípravků na ochranu rostlin či chráněných označení původu. Navíc, 
jednotlivé dodatečné požadavky na úřední kontroly v sektorových oblastech (viz čl. 16 
a násl. nařízení o úředních kontrolách) předpokládají další legislativní činnost 

Vysvětleno. 
Nařízení o úředních kontrolách 
je promítnuto i v těchto dalších 
legislativních návrzích v 
kompetenci Ministerstva 
zemědělství, které jsou 
zpracovávány v souladu s 
Plánem legislativních prací pro 
zbývající část roku 2018 
(schváleno usnesením vlády ze 
dne 7. února 2018 č. 91): 
- návrh zákona, kterým 
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Evropské komise – i z této skutečnosti vyplývá, že další pravidla budou následovat, a 
proto je potřebné, aby předkladatel vysvětlil své legislativní záměry tak, aby byl 
vnitrostátně pokryt celý rozsah působnosti evropské úpravy. 
 
Tato připomínka je zásadní.  
 

se mění zákon č. 110/1997 
Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o 
změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a o 
změně některých souvisejících 
zákonů – termín předložení do 
vlády prosinec 2018,  
- návrh zákona, kterým 
se mění zákon č. 326/2004 
Sb., o rostlinolékařské péči  
a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a po 
změně některých souvisejících 
zákonů – termín předložení do 
vlády prosinec 2018, 
 
- návrh zákona, kterým 
se mění zákon č. 166/1999 
Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících 
zákonů (veterinární zákon), ve 
znění pozdějších předpisů – 
termín předložení do vlády 
prosinec 2018. 
 
Zákon č. 78/2004 Sb.,  
o nakládání s geneticky 
modifikovanými organismy  
a genetickými produkty, ve 
znění pozdějších předpisů, ani 
zákon č. 452/2001 Sb.,  
o ochraně označení původu  
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a zeměpisných označení  
a o změně zákona o ochraně 
spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, nejsou 
v kompetenci MZe.  
Pokrytí nařízení o úředních 
kontrolách v zákoně  
č. 78/2004 Sb., o nakládání s 
geneticky modifikovanými 
organismy a genetickými 
produkty, ve znění pozdějších 
předpisů, a v zákoně č. 
452/2001 Sb., o ochraně 
označení původu a 
zeměpisných označení a o 
změně zákona o ochraně 
spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, je 
uvedeno ve srovnávací tabulce 
k nařízení o úředních 
kontrolách, která je k návrhu 
zákona přiložena. Věcní gestoři 
uvedených zákonů 
nepředpokládají v souvislosti 
s nařízením o úředních 
kontrolách novelu těchto 
zákonů.   
 

2. Nařízení Evropské parlamentu a Rady (EU) 2017/625 nemá před číselným 
označením „č.“. Nutné opravit zejména v poznámkách pod čarou v celém návrhu. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

K bodu 1. - poznámka pod čarou č. 1) a 1a): 
1. V poznámce pod čarou č. 1) předkladatel uvádí směrnici 82/475/EHS, která byla do 
výčtu relevantních (a stále platných) směrnic zařazena nově. Podle databáze ISAP ale 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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byla předmětná směrnice transponována pouze prostřednictvím vyhlášky č. 295/2015 
Sb. V zákoně by se tudíž žádná část této směrnice odrážet vůbec neměla. 
Zmocňovací ustanovení v § 3 odst. 6 návrhu dle našeho názoru není dostatečným 
důvodem, aby se uvedená směrnice objevila v pozn. pod čarou č. 1) – viz čl. 48 odst. 3 
LPV – důležité je zapracování celé směrnice nebo její podstatné části. 
 
Požadujeme vyjasnit, co přesně zákon o krmivech ze směrnice zapracovává, 
jinak uvedenou směrnici z výčtu vypustit. 
 
Kvůli provedení tzv. referenčního odkazu na směrnice není možné jednotlivé novely 
směrnic v poznámce pod čarou č. 1) podřadit do dovětku "v platném znění", ale je 
nutné všechny novely směrnic vyjmenovat. 
 
Požadujeme upravit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

2. K nařízením vyjmenovaným v poznámce pod čarou č. 1a), které – s výjimkou tohoto 
výčtu v poznámce pod čarou – nejsou přímo předloženou novelou implementovány, 
připomínáme následující:  
 
- nařízení č. 1069/2009, nařízení č. 884/2014 a nařízení č. 2016/6 již bylo 
novelizováno, tudíž je nutné názvy těchto předpisů doplnit dovětkem "v platném znění", 
 
- k některým nařízením (viz nově do výčtu zařazená prováděcí nařízení Komise) 
nemají zpracované srovnávací tabulky; vzhledem k tomu, že mnohá prováděcí 
nařízení např. ani explicitně nestanoví povinnost pro členské státy upravit sankce a 
neobsahují ustanovení vyžadující provedení, není zřejmě nutné ve všech případech 
srovnávací tabulky zpracovávat. Tam, kde však ustanovení nařízení obsahují 
povinnosti, které musejí členské státy provést, je nutné tabulku zpracovávat. Nebyla 
tak např. nalezena tabulka k nařízení č. 884/2014 (jehož čl. 8 stanoví, že "příslušné 
orgány v členských státech zajistí naplnění tam uvedených cílů), nařízení č. 
1069/2009, které ST zpracovánu má, pak není vykázáno jako relevantní vůči zákonu o 
krmivech, apod. 
 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
Tabulka k nařízení č. 884/2014 
byla doplněna. 
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Tato připomínka je zásadní. 
 
K bodu 4. - § 2 odst. 1 písm. c) a d): 
Důvodová zpráva nedává odpověď, proč jsou uvedená ustanovení vypouštěna. 
Vzhledem k tomu, že se příslušné termíny postižené první definicí vypouští i z § 18 
odst. 3, není zřejmě nutné uvedené termíny zavádět. Z důvodové zprávy však nepřímo 
vyplývá, že příslušné definice dokonce zakládají rozpor s předpisy EU. Se kterými 
ustanoveními? 
 
Požadujeme dovysvětlit. Vyplývá-li důvod vypuštění definice z práva EU, mělo by 
být zřejmě i toto vypuštění vyznačeno v RT jako implementační. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno. 
Důvod vypuštění těchto 
ustanovení nevyplývá z práva 
EU. Tyto pojmy se již 
nepoužívají a není potřeba je 
definovat. V minulosti při 
odborném dozoru (úřední 
kontrole) rozhodoval o dalším 
možném použití nevyhovujících 
krmiv ÚKZÚZ. Podle současně 
platné evropské úpravy je na 
provozovateli, jak s takovými 
krmivy naloží (při splnění 
požadavků právních předpisů). 
Tuto odpovědnost stanoví 
provozovateli předpisy EU 
(zejména nařízení č. 
183/2005). 
 

K bodu 5. - § 2 odst. 2 písm. a): 
V souvislosti s odůvodněním překladatele ohledně toho, proč není potřeba zavádět 
termín "křížová kontaminace", máme za to, že zákon musí zajistit provazbu i s 
nařízením č. 574/2011, které novelizuje směrnici 2002/32/ES a fakticky novelizuje i 
podstatnou část směrnice Komise 2009/8/ES. Tato provazba by měla mít alespoň 
formu úplného referenčního odkazu na směrnici 2002/32/ES - viz připomínka k 
dovětku "v platném znění" u směrnic výše (připomínka K bodu 1./1.). 
 
Požadujeme upravit. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 Ke stávajícímu § 2 odst. 2 písm. c): 
Zřejmě by se v souvislosti se změnou slov "předpisy Evropských společenství" na 
"předpisy Evropské unie" měla udělat i terminologická změna ve slovech "členský stát 
Evropského společenství" (na Evropské unie). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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K bodu 7. - § 3 odst. 3: 
V poznámce pod čarou č. 25) uvedené nařízení Komise (EU) 2015/786 není uvedené 
v poznámce pod čarou č. 1a). To může mít dopad např. na uložení sankce dle § 19a 
odst. 2 písm. r), kde se odkazuje na předpisy Evropské unie v poznámce pod čarou č. 
1a). Žádáme doplnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
Obdobně jako u připomínky k bodu 5. je třeba uvést všechny novelizace směrnice 
2002/32/ES zmíněné v pozn. pod čarou č. 24) i do referenčního odkazu v poznámce 
pod čarou č. 1), tj. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne…, ve 
znění nařízení Komise (EU)…, nařízení Komise (EU)…  

 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

K bodu 9. - § 3 odst. 5: 
Ustanovení je zřejmě rovněž provedením čl. 9 odst. 7 nařízení 2017/625 (členské státy 
mohou požadovat ohlášení dodávky z jiného členského státu). Požadujeme vyjasnit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. 
Zatím nepožadujeme hlášení 
krmiv z jiného členského státu, 
a ani to neplánujeme. Čl 9 
odst. 7 nebudeme zatím 
využívat.  7.    
„V míře nezbytně nutné pro 
organizaci úředních kontrol 
mohou členské státy určení 
požadovat po provozovatelích, 
kteří si nechávají zvířata nebo 
zboží dodávat z jiného 
členského státu, aby příchod 
takových zvířat nebo zboží 
ohlásili.“. 
§ 3 odst. 5 se týká úpravy 
ohlašovací povinnosti pro 
provozovatele při dovozu krmiv 
ze třetích zemí do EU [viz např. 
čl. 6 Nařízení Komise ES č. 
669/2009 ve spojení s čl. 15 
odst. 5 Nařízení ES č. 
882/2004 (Kapitola V Úřední 
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Dále požadujeme revidovat poznámku pod čarou č. 16) – nařízení č. 669/2009 je 
uvedeno dvakrát (a mají být rozhodné jen zesílené kontroly v příloze I, jak je uvedeno 
v prvním výskytu tohoto nařízení?), zkratku „EP“ ve druhém výskytu je nutné rozepsat, 
a nařízení č. 1135/2009 a č. 258/2010 již nejsou platná, takže ve výčtu uváděna být 
nemají. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

kontroly při vstupu krmiv a 
potravin ze třetích zemí); resp. 
nově čl. 43 (Úřední kontroly 
zvířat a zboží vstupujících do 
EU), čl. 56 odst. 4 a násl. 
Nařízení EU 2017/625], nikoli 
plnění ohlašovací povinnosti, 
kterou může členský stát EU 
požadovat po provozovatelích 
při obchodování s krmivy 
v rámci EU dle čl. 9 odst. 7 
téhož nařízení.   
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K bodu 10. a 13. - § 3 odst. 6 písm. a) a písm. e): 
Žádáme vyjasnit, z čeho vyplývá, že zmocňovací ustanovení má dopadat pouze na 
zvířata neurčená k produkci potravin (srov. nařízení č. 767/2009). Směrnice 82/475 
používá termín „domácí zvíře“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno. 
Okruh zvířat, na která 
zmiňované ustanovení 
dopadají (nyní § 3 odst. 6 písm. 
c), vyplývá právě ze 
zmiňovaného nařízení 
767/2009, které stanoví 
pravidla pro označování krmiv, 
a v čl. 17 odst. 2 písm. c) 
zmiňuje možnost použít názvy 
kategorií krmných surovin 
v krmivech pro zvířata 
neurčená k produkci potravin. 
Tyto kategorie jsou stanoveny 
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V důvodové zprávě není uvedeno odůvodnění zrušení poznámky pod čarou č. 3b). Byť 
se jedná o příkladmý výčet, poznámka pod čarou je návodná a ze zde uvedených 
nařízení bylo zrušeno jen nařízení č. 102/2009. Navrhujeme poznámku zachovat, 
pouze ji aktualizovat. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

směrnicí 82/475. Nicméně 
nařízení je novější než 
směrnice, a to stanoví pojem 
„zvířata neurčená k produkci 
potravin“.  
 
Pojem domácí zvíře není u nás 
nikde definován, ani v zákoně 
č. 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů, ani 
v zákoně č. 166/1999 Sb., 
veterinární zákon, ve znění 
pozdějších předpisů.  
Nepovažujeme za vhodné ho 
definovat v zákoně o krmivech, 
mohlo by to vést k výkladovým 
problémům.  
Pojem „domácí zvíře“ podle 
směrnice lze považovat za 
analogický k pojmu „zvíře 
neurčené k produkci potravin“ 
podle nařízení. 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

K bodu 17. a 24. - § 4 odst. 4 písm. m) a § 5 odst. 4 písm. i): 
Z důvodu provazby na nařízení č. 183/2005 (zejm. čl. 5 až 7) považujeme za nutné 
na konci navrhovaného ustanovení § 4 odst. 4 písm. m) uvést alespoň poznámku 
pod čarou 3c), která směřuje na uvedené nařízení. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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Totéž se týká i § 5 odst. 4 písm. i). 
 
Dále žádáme o vysvětlení, zda má být formulace písmen v uvedených paragrafech 
odlišná, když, zdá se, odkazuje na stejná ustanovení nařízení č. 183/2005. Kdy se 
vyžaduje schvalování (§ 4) a kdy registrace (§ 5) v návaznosti na nařízení č. 
183/2005? 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
Vysvětleno. 
Registrace je vyžadována 
podle čl. 9, schválení podle čl. 
10 nařízení 183/2005. 
Schválené provozy vždy musí 
vypracovat HACCP a je tam 
možné stanovit kritické 
kontrolní body, jak požaduje čl. 
6 odst. 2 písm. b) zmíněného 
nařízení.  
Oproti tomu registrované 
provozy mohou být i velmi 
jednoduché, bez faktické 
manipulace s krmivem (např. 
distributoři) a v takových 
provozech není možné stanovit 
kritické kontrolní body a 
vypracovat HACCP. Proto 
požadujeme, aby 
v registrovaných provozech 
provozovatel nejprve 
analyzoval možná rizika ve 
svém provoze. Pokud by 
stanovil kritické kontrolní body, 
vypracoval by HACCP, pokud 
ne, je dostačující jiný písemný 
postup kontroly rizik. 
Navrhované ustanovení 
vyplývá z nařízení 183/2005, 
konkrétně čl. 6. Provozovatelé 
mají „zavést, provádět a 
zachovávat stálý písemný 
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postup na základě zásad 
HACCP“.  
Kde nejdou zavést kritické 
kontrolní body, uplatňují se 
ostatní zásady – stanovení 
nebezpečí, stanovení 
ověřovacích postupů, vedení 
záznamů. Také je možné 
použít pokyny pro správnou 
praxi (čl. 6 odst. 4). 
Znění § 4 odst. 4 písm. m) 
jsme upravili takto: „písemné 
prohlášení o zpracování 
Systému analýzy rizika 
stanovení kritických kontrolních 
bodů (HACCP) nebo používání 
správné praxe3c).“. 
 

 K bodu 24. - § 5 odst. 4 písm. i): 
Předkladatel v důvodové zprávě uvádí, že uvedená změna odpovídá příloze č. 1 a čl. 5 
odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005. Žádáme vyjasnit, co 
přesně se z nařízení implementuje, a podle toho případě ustanovení podtrhnout a 
vykázat jako implementační (což může mít vliv i na výkaznictví k bodu 17. návrhu). 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vysvětleno. 
Nejde o implementaci nařízení, 
ale o výčet dokladů, 
vyžadovaných při registračním 
řízení. V důvodové zprávě 
vysvětlujeme, proč 
nepožadujeme celý HACCP, 
ale jen informaci o provedené 
analýze rizika, viz výše. 
  

K bodu 35. - K pozn. pod čarou č. 10: 
Poznámka pod čarou se týká § 14 odst. 2, podle kterého „provozovatel je povinen 
zajistit provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace a udržování odpovídajících 
mikroklimatických podmínek a čistoty10) ve skladových prostorech.“ 
 
Předkladatel v poznámce pod čarou odkazuje obecně na zákon č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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avšak tento zákon provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace a udržování 
odpovídajících mikroklimatických podmínek a čistoty neupravuje. 
 
Uvedený předpis je třeba vypustit. 
 
K bodu 37. (§ 16 odst. 1 a pozn. pod čarou č. 12): 

Nahrazená slova „úřední kontroly“ v § 16 odst. 1 požadujeme podtrhnout, neboť změna 
textu souvisí s nařízením o úředních kontrolách a zajišťuje, že kompetence Ústavu 
bude navázána na toto nařízení (čl. 4 nařízení), které operuje s termínem „úřední 
kontrola“. 

 

 

 

 

 

 

Požadujeme však dále vyjasnit, zda je pro účely zákona o krmivech potřebné provádět 
i „jiné úřední činnosti“, se kterými rovněž nařízení o úředních kontrolách počítá (viz čl. 
2/2 nařízení o úředních kontrolách). Pokud ano, je nutné zákonem pro Ústav zakotvit i 
provádění těchto jiných úředních činností. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 

 
 
Akceptováno a vysvětleno. 
Ke změně pojmu „odborný 
dozor“ na pojem „úřední 
kontrola“ nedochází v přímé 
souvislosti s nařízením o 
úředních kontrolách. Už 
v novele z roku 2004 je 
v definici stanoveno, že dříve 
používaný pojem odborný 
dozor je stejný jako nový pojem 
úřední kontrola. V připravované 
novele už se jen starý pojem 
odborný dozor zcela vypouští a 
definitivně se přechází na 
novější.   
 
Vysvětleno. 
Jiné úřední činnosti, které 
Ústřední kontrolní a zkušební 
ústav zemědělský vykonává, 
jsou zakotveny v zákoně  
č. 147/2002 Sb., o Ústředním 
kontrolním a zkušebním ústavu 
zemědělském a o změně 
některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (§ 3 odst. 3). 
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V poznámce pod čarou č. 12 předkladatel odkazuje na nařízení o úředních kontrolách. 
Doporučujeme uvést zkrácený název (čl. 63 LPV).  

 

V § 16 odst. 9 jsou tyto jiné 
úřední činnosti zakotveny, 
doplnili jsme slovo „jiné“:  
„(9) V rámci vykonávaných 
jiných úředních činností vydává 
ústav v případech a za 
podmínek uvedených v čl. 87 
až 89 a čl. 91 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625 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 předpisu27).“. 
 
§ 16 odst. 9 ve vazbě na nové 
nařízení o úředních kontrolách 
jasně stanoví, co je předmětem 
vykonávaných úředních 
činností, tj. vydávání úředních 
osvědčení a úředních 
potvrzení.  
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K bodu 41. (§ 16 odst. 5) a bodu 42 (§ 16 odst. 6): 

Nahrazená slova „a kontroly provedené na základě stížnosti“ v § 16 odst. 5 a slova „a 
kontrolu provedenou na základě stížnosti“ v § 16 odst. 6 požadujeme podtrhnout, 

Vysvětleno. 
Na základě zásadní připomínky 
SVS byla tato problematika 
upravena tak, že nebude 
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neboť změna textu souvisí s nařízením, konkrétně s čl. 83. 

 

rozlišováno, zda ÚKZÚZ 
provede kontrolu na základě 
stížnosti či z úřední povinnosti. 
V oblasti krmiv jde o okrajovou 
záležitost (cca 4 stížnosti 
ročně) a nebudeme proto 
zavádět zvláštní režim pro tyto 
případy.  
 

K bodu 43.(§ 16 odst. 8): 

Předkladatel uvedl (resp. podtrhl) jako implementační ustanovení § 16 odst. 8, avšak 
bez vysvětlení vztahu k nařízení o úředních kontrolách v důvodové zprávě. Do jaké 
míry jsou např. lhůty uvedené v § 16 odst. 8 implementační? Toto ustanovení rovněž 
obsahuje odkaz na přímo použitelné předpisy Evropské unie v rámci poznámky pod 
čarou č. 24. Pakliže je dané ustanovení implementační ve vztahu k nařízení o úředních 
kontrolách, chybí zřejmě ve zmíněné poznámce pod čarou odkaz na toto nařízení. 
Požadujeme vysvětlit a případně v rámci uvedeného doplnit důvodovou zprávu a 
poznámku pod čarou č. 24. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, zrušili 
jsme podtržení § 16 odst. 8.  

K bodu 45. (§ 16c odst. 1): 

Předkladatel do textu ustanovení § 16c odst. 1 zakomponoval kompetence Ústavu při 
dovozu krmiv ze třetích zemí. Oproti jiným ustanovením však neuvádí příslušné články 
nařízení o úředních kontrolách přímo v textu, ani nařízení o úředních kontrolách 
neoznačuje číslem, jak to činí u jiných ustanovení. Vzniká tím tak nejednotné 
vyjádření. 

Navrhujeme alespoň do poznámky pod čarou č. 30 doplnit čl. 60 nařízení, neboť 
povinnost členských států zpřístupnit na internetu aktualizované seznamy stanovišť 
hraniční kontroly vychází především z tohoto článku. 

Z rozdílové tabulky navíc nevyplývá, že uvedené ustanovení je provedením tohoto 
článku nařízení, resp. i čl. 59 („členské státy určí stanoviště hraniční kontroly“) a 

 
 
Akceptováno. 
Znění poznámky pod čarou č. 
30 (nyní 29) bylo upraveno. 
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dalších ustanovení nařízení uvedených v poznámce pod čarou č. 30). Nutné doplnit. 

K poznámce pod čarou č. 16) v odst. 2 viz výše – připomínka K bodu 9. - § 3 odst. 5. 
Tato připomínka je zásadní. 

 K bodu 49. (pozn. pod čarou č. 18): 

Předkladatel odkazuje na nařízení Komise (ES) č. 152/2009. Toto nařízení však již 
bylo novelizováno, je tedy nutné název předpisu doplnit dovětkem „, v platném znění“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 K bodu 50. (§ 18 odst. 1): 

Předkladatel v ustanovení § 18 odst. 1 odkazuje na čl. 138 nařízení a dále v důvodové 
zprávě uvádí, že tento článek dává konkrétní výčet opatření, která mohou kontrolní 
orgány použít v případě podezření nebo zjištění nesouladu s právními předpisy v jejich 
kompetenci. Opatření uvedená v čl. 138 jsou však velmi obecná a navíc pouze 
demonstrativní povahy, což lze vyčíst z textu odst. 2 zmíněného článku („…včetně 
mimo jiné těchto opatření“). Vzhledem k tomu, že se jedná o demonstrativní výčet 
opatření, je nutné konkrétní výčet (zejména v případech, kdy by mělo docházet 
k ukládání opatření nad rámec výslovných demonstrativních příkladů uvedených 
v nařízení o úředních kontrolách) provést návrhem do právního řádu České republiky 
nebo vysvětlit, kde v právním řádu se již daná kompetence vyskytuje. V tomto 
odkazujeme rovněž na čl. 21 odst. 4 Metodických pokynů. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 
Výčet opatření, která je možno 
uložit k odstranění nedostatků 
zjištěných při úřední kontrole je 
v současné době upraven čl. 
54 odst. 2 písm. a) až h) 
nařízení ES č. 882/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o úředních 
kontrolách za účelem ověření 
dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a 
pravidel o zdraví zvířat a 
dobrých životních podmínkách 
zvířat. Nové nařízení o 
úředních kontrolách 625/2017 
pak upravuje výčet opatření v 
čl. 138 odst. 2 písm. a) až k). 
Vzhledem k zaměření úředních 
kontrol v oblasti krmiv (tj. 
výroba, dovoz, přeprava, 
skladování, používání nebo 
uvádění na trh) jsou z povahy 
věci nejčastěji ukládána, v 
případě zjištění porušení 
krmivářských předpisů, 
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opatření spočívající v zákazu 
uvádění krmiv do oběhu, jejich 
stažení z oběhu, určení 
náhradního použití krmiv, 
zpracování dekontaminačního 
programu [viz čl. 54 odst. 2 
písm. a), b) c) a d) nařízení ES 
č. 882/2004].  
Lze důvodně předpokládat, že 
výčet zde uvedených opatření 
se příliš nezmění ani po 
účinnosti nového nařízení o 
úředních kontrolách a budou 
tak ukládána totožná opatření 
[viz např. čl. 138 odst. 2 písm. 
c), d) a g)]. Vzhledem k výše 
uvedenému se domníváme, že 
není nutné v zákonné úpravě 
uvádět další konkrétní druhy 
opatření, která je možno uložit.  
 
Nařízení ES č. 882/2004 bude 
zrušeno (viz čl. 146 odst. 1 
nařízení o úředních kontrolách 
625/2017) ke dni 14. prosince 
2019.  
 

 K bodu 51. (§ 18 odst. 2): 

V ustanovení § 18 odst. 2 požadujeme podtrhnout nově uvedený odkaz na čl. 137 a čl. 
138 nařízení o úředních kontrolách. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 

 K bodu 65. (§ 21a odst. 1 a pozn. pod čarou č. 31): 

Předkladatel v důvodové zprávě popisuje vztah ustanovení § 21a odst. 1 pouze 

Akceptováno. 
Současně platná právní úprava 
biologického zkoušení již 
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v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009. 
Ustanovení však vykázal jako implementační i ve vztahu k nařízení o úředních 
kontrolách, požadujeme proto minimálně doplnit důvodovou zprávu o vysvětlení vztahu 
k tomuto nařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka pod čarou č. 31 odkazuje mj. na nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 767/2009 a č. 183/2005. Toto nařízení však již byla novelizována, je tedy nutné 
názvy předpisů doplnit dovětkem „, v platném znění“. 

Nadto předkladatel v poznámce pod čarou č. 31 uvádí příkladmo též směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES. Předně, dle legislativní zkratky v § 1 jsou 
„předpisy Evropské unie“ míněny „přímo použitelné předpisy Evropské unie“, tedy 
nařízení.  Směrnice ale nejsou přímo použitelnými předpisy EU, takže přímé odkazy na 
směrnice jsou, s určitými výjimkami, zakázané. Směrnice je nutné transponovat, a 
potřebuje-li předkladatel odkázat na některé povinnosti vyplývající ze směrnic, musí 
odkázat na transpoziční ustanovení k těmto směrnicím ve vnitrostátním právu. 

Odkaz na směrnici je nutné vypustit. 

Tato připomínka je zásadní. 

neodpovídá skutečnosti. Podle 
předpisů EU již nelze podmínit 
uvádění nových krmiv na trh 
biologickým zkoušením. Podle 
nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 
767/2009 o uvádění na trh a 
používání krmiv může 
provozovatel nová krmiva 
uvádět na trh na svou 
odpovědnost, biologické 
zkoušení potřebuje jen pro 
potvrzení případných tvrzení, 
která chce o krmivu uvádět.  
Z poznámky pod čarou (nyní č. 
30) byl vypuštěn odkaz na 
nařízení o úředních kontrolách.  
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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 K důvodové zprávě: 

V bodě e) důvodové zprávy předkladatel uvádí, že „návrh zákona nezvyšuje množství 
zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob nakládání s nimi.“ 
 
Tato skutečnost nicméně neodpovídá návrhu zákona, kdy se v § 4 odst. 3 doplňuje 
písm. c) které zní: „kontaktní e-mail, případně telefon“ (bod 14) stejně tak se do § 5 
odst. 3 vkládá nové písmeno c), které zní: „kontaktní e-mail, případně telefon“ (bod 
22). 
 
Důvodovou zprávu je nutné upravit. 
 
Závěr: 

Návrh zákona je s právem EU částečně slučitelný. 

Akceptováno. 
Bude doplněno do odůvodnění. 
Návrh zákona předpokládá 
určité navýšení množství 
zpracovávaných osobních 
údajů spočívající nově v 
doplnění kontaktních údajů na 
žadatele o registraci (e-mail, 
telefon). 
    

Generální 
ředitelství cel 

Bez připomínek. 
 
 

 

Nejvyšší kontrolní 
úřad 

Bez připomínek.  

Hospodářská 
komora ČR 

Bez připomínek.  

Český statistický 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřický a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Český 
telekomunikační 
úřad 
 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro 
jadernou 
bezpečnost 

1. V novelizačním bodě č. 21 v odst. 12 a novelizačním bodě č. 26 v odst. 12 
doporučujeme přeformulovat poslední větu – slova „a končí dnem“, neboť nenavazují 
na předchozí souvětí. Sloveso „končí“ má vyjádřit „skončení přerušení výkonu 

Akceptováno. 
Znění § 4 odst. 12 a § 5 odst. 
12 bylo upraveno takto: 
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činnosti“, tudíž nelze pouze vypustit čárku před spojkou „a“, neboť slova „a končí“ 
nenavazují na začátek druhé věty „je provozování této činnosti přerušeno“. Zároveň 
slova „a končí“ nenavazují na první větu končící „oznámí ústavu přerušení výkonu 
činnosti (každá věta má jiný podnět – provozovatel, provozování, přerušení výkonu 
činnosti). Je například možné čárku před poslední větou nahradit středníkem a uvést 
„přerušení této činnosti končí dnem uvedeným v oznámení“.  
 
 
 
 
 
Upozorňujeme, že podle následujícího odstavce 13 (týká se obou ustanovení) je 
možné pokračovat v provozování přerušené činnosti až poté, co je pokračování ústavu 
oznámeno, a to i přesto, že provozovatel v oznámení o přerušení uvede podle odst. 12 
den, kdy přerušení končí. 
 
 

„(12) Jestliže provozovatel 
oznámí ústavu přerušení 
výkonu činnosti, je provozování 
této činnosti přerušeno dnem 
doručení oznámení o přerušení 
této činnosti ústavu nebo 
pozdějším datem uvedeným 
v oznámení. Přerušení činnosti 
provozovatele končí dnem 
uvedeným v oznámení.“. 
 
Vysvětleno. 
Odstavec 13 míří na případy, 
kdy se provozovatel rozhodne 
pokračovat v činnosti dřív, než 
původně oznámil podle 
odstavce 12. V zásadě jde o to, 
aby kontrolní orgán měl tu 
informaci, že provozovatel 
pokračuje v činnosti. 
 
      

 2. V odůvodnění k novelizačním bodům 8 a 9 je uveden odkaz na nařízení Rady 
(Euratom č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987), který je však neaktuální a měl by být 
správně uveden odkaz na nařízení Rady (Euratom) 2016/52 ze dne 15. ledna 2016, 
kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv 
po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace a zrušují nařízení 
(Euratom) č. 3954/87 a nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek. 
 

 

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek. 
 

 

Státní pozemkový 
úřad 

Bez připomínek.  
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Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

Bez připomínek. 
 

 

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek. 
 

 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek. 
 

 

Asociace 
samostatných 
odborů 

Bez připomínek. 
 

 

Státní veterinární 
správa 

Zásadní  
K novelizačním bodům 41 až 43 (§ 16 odst. 5, 6 a 9):  
Novela zákona o krmivech ukládá provozovateli povinnost uhradit náklady kontroly, 
pokud je při úřední kontrole provedené na základě stížnosti zjištěno porušení právních 
předpisů.  
Zavádí tak novou náhradu nákladů úřední kontroly provedené na základě stížnosti, 
jejíž výše by měla být stanovena paušální částkou v prováděcím právním předpisu.  
Z odůvodnění vyplývá, že změna by měla být implementací čl. 83 odst. 1 nařízení o 
úředních kontrolách, přičemž paušální částky by měly být nově stanoveny vyhláškou č. 
227/2008 Sb., která je prováděcím předpisem také k veterinárnímu zákonu a k zákonu 
o potravinách.  
 
Čl. 83 odst. 1 je obecným ustanovením o poplatcích, které zakotvuje principy jejich 
výběru a uplatňování, a stanoví, že:  
„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.“.  
 
Citované ustanovené podle našeho názoru neukládá členskému státu povinnost 
zavést na jeho základě zvláštní náhradu nákladů jen pro případy, ve kterých byla na 
provozovatele podána stížnost.  
 
Takový výklad by byl diskriminační a nebyl by ani logický, protože povinnost nahradit 
náklady neodvozuje pouze od objektivně zjištěného skutkového stavu, ale postihuje 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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povinností platby konkrétní subjekt jen v případě, kdy na něj byla podána stížnost.  
 
Podle našeho názoru je smysl ustanovení právě opačný, tzn. na ochranu 
provozovatele stanovit obecný princip, že pokud proběhla úřední kontrola provedená 
na základě stížnosti bez zjištěných nedostatků, provozovatel náklady této kontroly 
hradit nemusí.  
 
Uvedený výklad lze podpořit i srovnáním různých jazykových verzí nařízení:  
„1. An operator shall only be charged with a fee or charge for an official control and for 
another official activity performed on the basis of a complaint if that control leads to the 
confirmation of non-compliance.  
1. Prevádzkovateľovi sa smie účtovať poplatok alebo platba za úradnú kontrolu a inú 
úradnú činnosť, ktoré sa vykonávajú na základe sťažnosti, iba vtedy, ak sa danou 
kontrolou nedodržiavanie pravidiel potvrdilo.“.  
 
Domníváme se, že navrhovaná právní úprava náhrady nákladů kontroly provedené na 
základě stížnosti by také byla obtížně aplikovatelná v praxi, např. s ohledem na definici 
stížnosti apod.  
 
Pro oblast veterinární péče, na kterou se čl. 83 nařízení také vztahuje, platí v současné 
době následující právní úprava:  
 
Podle § 23 odst. 1 kontrolního řádu nese náklady vzniklé kontrolnímu orgánu v 
souvislosti s výkonem kontroly kontrolní orgán.  
 
Veterinární zákon pak v § 75 odst. 2 stanoví, že při zjištění nesplnění nebo porušení 
povinnosti stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy nebo předpisy 
Evropské unie, může Státní veterinární správa uložit provozovateli, plnou nebo 
částečnou náhradu nákladů tímto orgánem vynaložených.  
 
Právní úprava tedy v tomto případě umožňuje postihnout jak případy kontroly 
provedené na stížnost, tak i kontroly zahájené z úřední povinnosti. V aplikační praxi se 
tato náhrada nákladů běžně využívá.  
 
Popsanou platnou právní úpravou je podle našeho názoru v této oblasti implementace 
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čl. 83 odst. 1 nařízení o úředních kontrolách zajištěna, přičemž tuto právní úpravu 
považujeme za vhodnější a lépe aplikovatelnou v praxi. 
 

Státní zemědělská a 
potravinářská 
inspekce 
 

Bez připomínek.  

Sdružení výrobců 
potravy pro domácí 
zvířata (SVPDV) 

1. V § 2 odst. 2 písm. c) doporučujeme slova „Evropského společenství“ nahradit slovy 
„Evropské unie“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

2. V § 4 odst. 4 písm. h) doporučujeme vypustit zdvojené „č“.  Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

3. V § 4 odst. 4 písm. m)  - většinou se předkládá jako „Systém analýzy rizika a 
stanovení kritických kontrolních bodů“. 
 

Akceptováno a vysvětleno. 
Znění bylo upraveno takto: 
„m) písemné prohlášení  
o zpracování Systému analýzy 
rizika stanovení kritických 
kontrolních bodů (HACCP) 
nebo používání správné praxe 

3c).“. 
 
Systém analýzy rizika 
stanovení kritických kontrolních 
bodů (HACCP) provozovatelé 
podle § 4 musí mít zpracovaný, 
ale nepředkládají ho fyzicky při 
registraci. Je kontrolován až při 
úřední kontrole v provozu. 
 

4. V § 5 odst. 4 písm. i) – doporučujeme slova „zpracování analýzy rizik“ nahradit slovy 
„o zpracování Systému analýzy rizika stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP)“. 
   

Vysvětleno. 
Registrovaný provoz nemusí 
nutně vypracovat HACCP, 
pokud nenajde kritické 
kontrolní body. Stačí jiný 
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písemný dokument, kde je 
zpracovaná analýza rizika. 
 

5. V § 7 odst. 3 doporučujeme na konci věty doplnit slova „(HACCP)“.   Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Spolek pro 
komodity a krmiva 

1. V § 2 odst. 2 písm. c) má namísto Evropské společenství být uvedeno Evropská 
unie. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 2. V § 3 odst. 5 bylo by vhodné z požadavku na ohlášení vyčlenit vzorky krmiv o malé 
hmotnosti, případně stanovit minimální hmotnost. 
 

Vysvětleno. 
Jedná se pouze o krmiva 
podléhající zesílené kontrole 
dovozu, jsou vyjmenována  
ve zvláštních předpisech, např. 
nařízení Komise (ES)  
č. 669/2009 ze dne  
24. července 2009, kterým se 
provádí nařízení Evropského 
parlamentu 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, kde je také 
stanoveno, jakých zásilek se 
dovozní kontrola týká. 
 

 3. Do odst. 9 § 16 doplnit: Pokud v případě úřední kontroly na základě stížnosti není 
zjištěno porušení právních předpisů je stěžovatel povinen ústavu uhradit náklady za 
provedenou kontrolu. 
 

Vysvětleno a částečně 
akceptováno. 
Znění novely bylo 
přeformulováno. 
Nebude rozlišováno při 
náhradě nákladů, zda kontrola 
bude prováděna z úřední 
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povinnosti nebo na základě 
stížnosti. 
Stěžovateli nelze sankčně 
náklady naúčtovat. ÚKZÚZ si 
sám vyhodnotí, kam na 
kontrolu půjde a ve kterém 
případě by již opakované 
kontroly (bez zjištění porušení 
zákona a předpisů EU) byly 
šikanózní. 
 

 4. Odst. 8 § 16 upravit tak, aby se vztahoval pouze na odebrané kontrolní vzorky DL a 
premixů DL. 
 

Vysvětleno. 
Není stanovena povinnost 
kontrolované osobě žádat o 
náhradu za odebrané kontrolní 
vzorky.  
Akceptováním připomínky by 
došlo k zúžení nároku i pro 
ostatní subjekty, které by mohly 
mít zájem o náhradu i za 
krmiva.  
  

 5. Co se rozumí § 16c (2) registrací provozu podle § 4 a 5, když výrobce je usídlen ve 
třetí zemi např. USA?  
 

Vysvětleno a částečně 
upraveno. 
Dovozce musí být registrovaný 
na území EU podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 183/2005 ze dne 12. 
ledna 2005, kterým se stanoví 
požadavky na hygienu krmiv,  
v platném znění. Pokud 
dovozce tuto podmínku 
nesplní, nesmí do ČR produkty 
ke krmení dovážet. 
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 6. V zákoně chybí definice křížové kontaminace, respektive kontaminace. Jedná se 
dva zcela odlišné pojmy, které se v praxi běžně zaměňují. Křížová kontaminace není v 
evropské legislativě definována. V odůvodnění ke směrnici Komise 8/2009 se uvádí, 
že se přenos nevyhnutelných stop produktu z jedné výrobní šarže do další nazývá 
„křížová kontaminace“. K této nevyhnutelné křížové kontaminaci může dojít ve všech 
fázích výroby a zpracování krmiv, ale rovněž během skladování a přepravy krmiv. 
Zatímco nařízení 574/2011 vztahuje nevyhnutelnou křížovou kontaminaci pouze na 
kokcidiostatika a histomonostatika. Připomínáme, že v nařízení 1831/2003 jsou 
kokcidiostatika a histomonostatika definovány jako doplňkové látky a proto lze křížovou 
kontaminaci vztáhnout ve smyslu směrnice 8/2009 na jakýkoli krmný produkt. 
 
Na rozdíl od křížové kontaminace lze kontaminaci charakterizovat jako příměs 
zpravidla nežádoucí látky nebo zakázaného materiálu ve smyslu přílohy III. nařízení 
767/2009. 
 

Vysvětleno. 
Definice kontaminovaného 
krmiva je v čl. 3 odst. 2 písm. 
p) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 
767/2009 ze dne 13. července 
2009 o uvádění na trh a 
používání krmiv, o změně 
nařízení (ES) č. 1831/2003 a o 
zrušení směrnice Rady 
79/373/EHS, směrnice Komise 
80/511/EHS, směrnic Rady 
82/471/EHS, 83/228/EHS, 
93/74/EHS, 93/113/ES a 
96/25/ES a rozhodnutí Komise 
2004/217/ES, v platném znění. 
„Kontaminovaným krmivem“ je 
krmivo, které obsahuje 
nežádoucí látky s obsahem 
vyšším, než je přijatelné podle 
směrnice 2002/32/ES.  
 
Pojem „křížová kontaminace“ 
vysvětluje odůvodnění  
k nařízení Komise (EU)  
č. 574/2011 ze dne 16. června 
2011, kterým se mění příloha I 
směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 
2002/32/ES, pokud jde o 
maximální limity dusitanů, 
melaminu, Ambrosia spp. a o 
křížovou kontaminaci určitými 
kokcidiostatiky a 
histomonostatiky, a kterým se 
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konsolidují přílohy I a II 
uvedené směrnice, v platném 
znění. 
 

 7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č 183/2005 vyjímá z oblasti své 
působnosti mimo jiné přímé dodávky malých množství krmiv z prvovýroby na místní 
úrovni výrobcem pro místní hospodářství, k využití na těchto hospodářstvích s 
odůvodněním, že by se pravidla Společenství neměla v souladu se zásadami 
proporcionality a subsidiarity uplatňovat na některé případy soukromé domácí 
produkce krmiv a krmení určitých zvířat ani na přímé dodávky malých množství krmiv z 
prvovýroby na místní úrovni nebo na maloobchodní prodej krmiv pro zvířata v 
zájmovém chovu. Pokud členská země nedefinuje malé množství krmiv a místní 
úroveň, znamená to, že žádní provozovatelé krmivářských podniků nejsou z rozsahu 
platnosti ustanovení uvedené směrnice vyňati. Česká republika dosud pojem malé 
množství a lokální úroveň osvobozující provozovatele od nutnosti být registrován 
ÚKZÚZ, nedefinovala. Podle našeho názoru by se takové malé množství mohlo 
vztahovat na celkovou výměru 5 ha a místní úroveň ohraničená poloměrem 50 km od 
místa výroby. 
 

Vysvětleno. 
Nařízení (ne směrnice)  platí již 
od roku 2005 a nedělá z tohoto 
hlediska v praxi problémy. 
Nesouhlasíme s vysvětlením, 
že pokud přímo nedefinujeme, 
co je malé množství, tak ta 
výjimka z nařízení neplatí. V 
nařízení se píše, že se 
nevztahuje na dodávky malých 
množství. Také se píše, že 
členské státy mohou stanovit 
pravidla pro tuto oblast. Nikde 
tam ale není, že by jedno 
podmiňovalo druhé. ÚKZÚZ 
uvažuje o vydání metodiky, 
která by danou problematiku 
definovala. 
 

 8. Vzhledem k četným novelám zákona o krmivech a z toho plynoucí jeho 
nepřehlednosti požadujeme publikaci úplného znění zákona. 

Vysvětleno. 
V současné době nemá vydání 
úplného znění význam, protože 
drtivá většina ustanovení je 
obsažena v evropských 
nařízeních.  

 
 
 
 
V Praze dne 22. listopadu 2018 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská 
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