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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
Obecná část 
 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení  
zákona o krmivech.  
 
Hodnocení dopadů v rámci obecné části odůvodnění bylo provedeno podle Legislativních 
pravidel vlády. RIA nebyla zpracována, protože podle čl. 5 Obecných zásad pro hodnocení 
regulace (RIA) byl tento legislativní úkol zařazen do Plánu vyhlášek na rok 2019 s informací, 
že se RIA provést neukládá. 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o krmivech a zmocnění k jejímu vydání je 
obsaženo v jeho § 3 odst.  6. 
 
Oblast krmiv v současné době upravují tyto právní předpisy: 

• zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné 
kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých 
příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin  
ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech), 

• vyhláška č. 415/2009 Sb., o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění 
metod laboratorního zkoušení produktů ke krmení, 

• vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech. 
Právní úprava v oblasti krmiv byla vždy konzultována se zástupci krmivářské praxe, kterými 
jsou Spolek pro komodity a krmiva a Agrární komora ČR, a s předními odborníky 
chovatelské a výzkumné sféry.  
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Návrh vyhlášky není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu  
s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality  
a zákazem diskriminace). 
 
Navrhovaná právní úprava se týká těchto předpisů Evropské unie: 
 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003  
o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat, v platném znění. 
 
Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech, v platném 
znění – v platnosti zůstal její čl. 16. 
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Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný  
s právem Evropské unie. Návrh je také plně slučitelný se směrnicí 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.  
 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Platná vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 
upravuje zejména požadavky a podrobnosti pro výrobu, dovoz, používání, balení, 
označování, přepravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek a premixů. Vyhláška 
obsahuje upřesněné pojmy, se kterými dále pracuje, základní popisy a charakteristiky 
jednotlivých tabulkových příloh, požadavky na krmiva pro zvláštní účely výživy a na 
doplňkové látky. Návrh vyhlášky v souladu se zmocněním dle zákona o krmivech zpřesňuje 
administrativní proces registrace a schvalování krmivářských provozů a stanoví technické 
požadavky na výrobní zařízení výrobců krmiv a podmínky pro skladování objemných krmiv 
na zemědělské půdě. 
  
Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je dosažení plné slučitelnosti národních právních 
předpisů s evropskou právní úpravou. 

 
 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 
 
Realizace navrhované právní úpravy nepředpokládá hospodářské a finanční dopady  
na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty a nebude mít negativní vliv  
na podnikatelské prostředí v České republice. Přijetí předkládaného návrhu bude nově 
předpokládat vznik výdajů v souvislosti se stanovením podmínek pro skladování objemných 
krmiv na zemědělské půdě, kdy při naskladnění těchto krmiv (siláže) je požadováno, aby 
obsah sušiny v těchto krmivech byl minimálně 33 %. Zemědělský podnikatel tuto skutečnost 
může prokázat při kontrole předložením protokolu o analýze vzorku z akreditované 
laboratoře. Cena za tento rozbor činí 200 Kč a v současné době se jedná o 7 případů, na 
které by se uvedená právní úprava vztahovala. 
 
Zároveň návrh vyhlášky nebude mít negativní dopady na životní prostředí ani žádné sociální 
dopady. 
 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen. 
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7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Navrhovaná vyhláška nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 
 
Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Předkládaná vyhláška se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu. 
 
 
 
Zvláštní část 
K bodu 1 (pod nadpisy § 2, § 3 a § 4) 
Legislativně technická úprava související s poslední novelou zákona o krmivech. 
 
K bodu 2 (§ 2 odst. 2) 
Zrušují se obrázky znázorňující vybrané skladištní škůdce a roztoče dravého. Vyobrazení 
vybraných skladištních škůdců je provedeno dostatečným způsobem v odborné literatuře a 
v textu vyhlášky se tak jevilo jako nadbytečným, a proto bylo v textu vyhlášky zrušeno. 
 
K bodu 3 (§ 4) 
Legislativně technická úprava. 
 
K bodu 4 až 12 (§ 5 odst. 1 a 2) 
Jedná se o legislativně technickou úpravu obsahu jednotlivých příloh k žádostem o schválení 
nebo registraci provozu související s posunem písmen v § 4 odst. 3 a odst. 4 a § 5 odst. 3 a 
odst. 4 zákona o krmivech, k níž došlo v souvislosti s jeho poslední novelou. 
 
K bodům 13 a 14 [§ 8 písm. a) a d)] 
Podle nařízení ES č. 183/2005 je používání doplňkových látek v prvovýrobě zakázáno. 
Jedinou výjimkou je používání doplňkových látek k silážování. Při výrobě krmiv s použitím 
těchto látek výhradně pro požadavky vlastního hospodářství je riziko nižší než u komerčně 
vyráběných krmiv obsahující rizikové doplňkové látky. Proto by na dodavatele, který silážní 
látky do prvovýroby dodává, neměly být kladeny stejné požadavky na odbornou způsobilost 
jako u dodavatele rizikových doplňkových látek, kterými jsou například kokcidiostatika nebo 
doplňkové látky s maximálním limitem obsahu. 
 
K bodu 15 (§ 11 nadpis) 
Legislativně technická úprava 
 
K bodu 16 (§ 12) 
Z důvodu snížení rizika degradace půd a ohrožení životního prostředí silážními šťávami, je 
nutné stanovit podmínky pro skladování objemných krmiv, jako jsou volně ložené siláže a 
senáže na zemědělské půdě. Místo pro uložení takto skladovaných objemných krmiv musí 
být vybráno s ohledem na minimalizaci rizika kontaminace vod. Z důvodu ochrany 
zemědělské půdy před nadměrným vytékáním silážních šťáv musí být současně zaručena 
minimální sušina naskladňovaného materiálu. Skladovaná siláž pak musí být zabezpečena 
před srážkovou a povrchovou vodou, aby nebyla snižována sušina a nedocházelo k výluhům 
koncentrovaných šťáv. 
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Je nutné zajistit dostatečnou dobu na rekultivaci půdy po vyskladnění volně ložených 
objemných krmiv. Při skladování objemných krmiv na zemědělské půdě hrozí kontaminace 
těchto krmiv zeminou, čemuž je nutné předejít tak, aby se při následném zkrmování 
minimalizovalo riziko kontaminace těchto krmiv zeminou. 
Dohledatelnost krmiv v celém potravinovém řetězci je nezbytným prvkem zajištění 
bezpečnosti krmiv.  
Také k usnadnění krmiv je z důvodu provádění účinných úředních kontrol nutné vést řádnou 
evidenci. Povinnost vedení evidence vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv,  
viz - příloha I, část A, bod II odst. 2 e): 
„II. Vedení záznamů 
1. Provozovatelé krmivářských podniků vedou záznamy týkající se opatření zavedených pro 
kontrolu nebezpečí, a to vhodným způsobem a po vhodnou dobu úměrnou povaze a velikosti 
krmivářského podniku. Provozovatelé krmivářských podniků musí příslušné informace 
uvedené v těchto záznamech zpřístupnit příslušnému orgánu.  
2. Provozovatelé krmivářských podniků musí zejména vést záznamy o: 
a) každém použití přípravků na ochranu rostlin a biocidů; 
b) použití geneticky modifikovaného osiva; 
c) každém výskytu škůdců či chorob, které by mohly ovlivnit bezpečnost primárních 
produktů; 
d) výsledcích veškerých analýz provedených na vzorcích odebraných z primárních produktů 
či jiných vzorcích odebraných pro diagnostické účely, které jsou významné z hlediska 
bezpečnosti krmiv; 
e) zdroji a množství každého příjmu krmiva a místu určení a množství každého výdeje 
krmiva. 
3. S vedením záznamů příslušných pro činnosti, které provádějí v hospodářství, mohou 
provozovatelům krmivářských podniků pomáhat jiné osoby, například veterinární lékaři, 
agronomové a zemědělští technici.“. 
 
Opakované nebo dlouhodobé uložení volně ložených siláží nebo senáží může negativně 
ovlivnit půdu a vodu, proto je nutné místa vybírat s ohledem na ochranu vod a tato místa 
nechat za stanovených podmínek schválit v havarijním plánu. 
 
K bodu 17 (příloha č. 1) 
Zrušují se obrázky znázorňující vybrané skladištní škůdce a roztoče dravého. Vyobrazení 
vybraných skladištních škůdců je provedeno dostatečným způsobem v odborné literatuře a 
v textu vyhlášky se tak jevilo jako nadbytečným, a proto bylo v textu vyhlášky zrušeno. 
 
K bodu 18 (příloha č. 3, část B) 
Část doplňkových látek v krmivech byla povolena směrnicí Rady č. 70/524/EHS ze dne  
23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech. Podle článku 10 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách 
používaných ve výživě zvířat musí Komise obdržet od osoby, která uvedla doplňkovou látku 
na trh, oznámení, ve kterém obdrží informace, na základě kterých byla doplňková látka 
zapsána do registru doplňkových látek. Komise poté obnoví povolení doplňkových látek, aby 
mohly být nadále používány a uváděny na trh. Do doby obnovení povolení zůstávají 
doplňkové látky povolené podle směrnice 70/524/EHS. 
 
K bodu 19 (příloha č. 3, část C) 
Část doplňkových látek v krmivech byla povolena směrnicí Rady č. 70/524/EHS ze dne  
23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech. Podle článku 10 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách 
používaných ve výživě zvířat musí Komise obdržet od osoby, která uvedla doplňkovou látku 
na trh, oznámení, ve kterém obdrží informace, na základě kterých byla doplňková látka 
zapsána do registru doplňkových látek. Doplňkové látky, u kterých Komise neobdržela 
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oznámení, budou staženy z trhu. Do doby stažení látek z trhu zůstávají doplňkové látky 
povolené podle směrnice 70/524/EHS. 
 
Situace týkající se doplňkových látek je následující. Poslední platný čl. 16 směrnice 
70/524/EHS měl být nahrazený nařízením 767/2009, ale to povolování doplňkových látek 
vůbec neřeší, to je v nařízení 1831/2003, podle kterého zůstávají v platnosti látky, u kterých 
bylo požádáno o přehodnocení (ty jsou v části B přílohy), jenže praxe je taková, že 
doplňkové látky, u kterých nebylo požádáno o přehodnocení (část C přílohy) zůstávají 
v platnosti také, dokud je Komise nestáhne z trhu nařízením. Takže ty doplňkové látky 
v příloze vyhlášky byly povolené směrnicí (proto je transponujeme ve vyhlášce), ale ta 
směrnice byla postupně zrušena, ovšem platnost povolení těch doplňkových látek zrušena 
nebyla (jsou v registru doplňkových látek). Nyní se čeká, až Komise dožene asi desetiletý 
skluz, který s povolováním doplňkových látek má, a část těch látek z přílohy povolí 
nařízením, a zbytek jiným nařízením zruší. 
 
Směrnice Rady č. 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech stanoví, že pouze 
doplňkové látky vyjmenované v této směrnici a pouze za podmínek, které jsou v ní 
stanoveny, mohou být používány v krmivech. Tato směrnice byla několikrát novelizována a 
doplňkové látky, které byly touto směrnicí povoleny, byly transponovány do národní 
legislativy. Od platnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 o 
doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat byly nové doplňkové látky povolovány 
nařízením Komise. Povolení doplňkových látek, vydané dříve směrnicí 70/524/EHS, zůstalo 
nadále v platnosti a podle článku 10 nařízení č. 1831/2003 - Status stávajících produktů – 
mohou být doplňkové látky uvedené na trh podle směrnice 70/524/EHS nadále používány, 
pokud je Komisi zasláno oznámení. Poté má Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(European Food Safety Authority - EFSA) doplňkovou látku ověřit a platnost stávajícího 
povolení doplňkové látky prodloužit či ukončit. Doplňkové látky povolené směrnicí 
70/524/EHS, u kterých bylo zasláno oznámení, jsou uvedeny v příloze č. 3 části B 
předkládané vyhlášky. Pokud není oznámení k doplňkové látce zasláno, má podle článku 10 
nařízení 1831/2003 Komise přijmout nařízení za účelem stažení dotčených doplňkových 
látek z trhu. V současné době byla pouze část takových doplňkových látek stažena z trhu 
vydáním nařízení Komise. Zbývající doplňkové látky, u kterých nebylo zasláno oznámení, a 
dosud nebyly staženy nařízením, jsou uvedeny v příloze 3 části C předkládané vyhlášky. 
 
 
K Čl. II (účinnost) 
Účinnost novely vyhlášky se navrhuje patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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