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V. 
 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s předpisy EU 
 
 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 
(čl., odst., 

písm., bod., 
apod.) 

Obsah 

§ 1, § 16 
odst. 3 a 4 a 
§ 18 až 24 

V § 1 se na konci písmene d) čárka 
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje. 

 

V § 16 se odstavce 3 a 4 zrušují. 
 

§ 18 až 24 se včetně poznámek pod čarou 
č. 6 a 6a zrušují. 
 
V příloze č. 3, část II Podrobná pravidla pro 
odběr úředních vzorků, se v bodě 2.3.1.2. 
slova „podle § 23 této vyhlášky“ zrušují. 
 

32017R0625 Čl. 146 odst. 
1 
 
 
 
 
 
Čl. 150 odst. 
1 a 2 

1.   Nařízení (ES) č. 854/2004 a (ES) 
č. 882/2004, směrnice 89/608/EHS, 
89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 
96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES 
a rozhodnutí 92/438/EHS se zrušují 
s účinkem ode dne 14. prosince 2019. 
 
1.   Příslušné orgány nadále provádějí 
úřední kontroly nezbytné ke zjištění 
přítomnosti látek a skupin reziduí uvedených 
v příloze I směrnice 96/23/ES v souladu 
s přílohami II, III a IV uvedené směrnice 
namísto odpovídajících ustanovení tohoto 
nařízení do 14. prosince 2022 nebo do 
dřívějšího data, jež stanoví akt v přenesené 
pravomoci přijatý v souladu s odstavcem 3 
tohoto článku. 
 
2.   Ustanovení čl. 29 odst. 1 a 2 směrnice 
96/23/ES se nadále použijí namísto 
odpovídajících ustanovení tohoto nařízení 
do 14. prosince 2022 nebo do dřívějšího 
data, jež stanoví akt v přenesené pravomoci 
přijatý v souladu s odstavcem 3 tohoto 
článku. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBFHGBCKI)



2 
 

§ 17 odst. 3 V § 17 se odstavec 3 zrušuje. 32017R0625 Čl. 101 odst. 
1 

Povinnosti a úkoly národních referenčních 
laboratoří 
1.   Národní referenční laboratoře v oblasti 
své působnosti: 
a) spolupracují s referenčními laboratořemi 
Evropské unie a podílejí se na školeních 
a mezilaboratorních porovnávacích 
zkouškách, které tyto laboratoře organizují; 
b) koordinují činnosti úředních laboratoří 
určených v souladu s čl. 37 odst. 1 s cílem 
harmonizovat a zlepšovat laboratorní 
analytické, testovací nebo diagnostické 
metody a jejich použití; 
c) organizují podle potřeby mezilaboratorní 
porovnávací zkoušky nebo odbornostní 
zkoušky mezi úředními laboratořemi, 
zajišťují vhodné kroky na ně navazující 
a o výsledcích těchto zkoušek a o krocích 
na ně navazujících informují příslušné 
orgány; 
d) zajišťují, aby byly příslušným orgánům 
a úředním laboratořím předávány informace, 
které poskytuje referenční laboratoř 
Evropské unie;  
e) v oblasti své působnosti poskytují 
příslušným orgánům vědeckou a technickou 
pomoc při provádění víceletých 
vnitrostátních plánů kontrol uvedených 
v článku 109 a koordinovaných programů 
kontrol přijatých v souladu s článkem 112; 
f) v případě potřeby validují činidla a šarže 
činidel a sestavují a průběžně aktualizují 
seznamy dostupných referenčních látek 
a činidel a seznamy jejich výrobců 
a dodavatelů; 
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 g) v případě potřeby pořádají školení pro 
pracovníky úředních laboratoří určených 
podle čl. 37 odst. 1 a 
h) aktivně pomáhají členským státům, které 
je určily, při diagnostice ohnisek nemocí 
přenášených potravou, zoonóz nebo nákaz 
zvířat nebo výskytu škodlivých organismů 
rostlin a v případě nesouladu zásilek 
prováděním potvrzující diagnostiky anebo 
charakterizace a epizootických či 
taxonomických studií o izolátech patogenů 
nebo vzorcích škodlivých organismů. 

 
 

Číslo předpisu EU (kód 
CELEX) 

Název předpisu EU 

32017R0625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 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). 
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