
IV. 
 

Platné znění vyhlášky 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), ve znění 

navrhovaných změn 
 

 
§ 1 

 
Předmět úpravy 

 
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství 
Evropské unie1) výši paušální částky nákladů 
 
a) dodatečné kontroly prováděné podle čl. 79 odst. 2 písm. c) přímo použitelného předpisu 
Evropských společenství Evropské unie upravujícího úřední kontroly dodržování právních 
předpisů týkajících se krmiv a potravin, 
 
b) vynaložených na ověření souladu se specifikacemi prováděného podle přímo použitelných 
předpisů Evropských společenství Evropské unie upravujících ochranu zeměpisných 
označení, označení původu a zaručené tradiční speciality, 
 
c) vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin 
ze třetích zemí. 
---------------------------------------------------------------- 
1) Například čl. 22, 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (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, v platném 
znění, čl. 15 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských 
produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality, čl. 11 nařízení Rady 
(ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu 
zemědělských produktů a potravin, v platném znění, čl. 8 rozhodnutí Komise 2006/504/ES ze 
dne 12. července 2006, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z 
vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich kontaminace. 
1) Například 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), nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů 
a potravin, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 884/2014 ze dne 13. srpna 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. 
 
 

§ 2 
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Výše paušální částky nákladů 
 

Výše paušální částky nákladů je 500 Kč na jednoho inspektora za každou započatou hodinu 
výkonu činnosti podle § 1. 
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