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V. 
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU ČR S PŘEPISY EU 

 

 

Návrh vyhlášky o provedení zákona č. 91/1996 Sb., 

o krmivech, ve znění pozdějších předpisů 
Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah CELEX č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 1 

(1) Obsah nežádoucích látek v 

produktech ke krmení je považován za 

vyhovující, pokud výsledek analýzy 

nepřekročí maximální limity obsahu 

uvedené v přímo použitelných 

předpisech Evropské unie, které 

upravují oblast nežádoucích látek. 

32002L0032 Čl. 4 

Členské státy stanoví, že nežádoucí látky 

uvedené v příloze I této směrnice smějí 

být tolerovány v produktech určených ke 

krmení zvířat pouze za podmínek, které 

jsou uvedeny v této příloze. 

§ 3 

Zvláštní účely výživy, jejich hlavní 

nutriční charakteristiky, určení a 

doporučená doba používání jsou 

uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

(…) Další povinné údaje v označení 

včetně deklarace a použití jsou uvedeny 

v příloze č. 2 k této vyhlášce. 

32008L0038 Čl. 1 

Členské státy stanoví, že krmiva určená 

pro zvláštní účely výživy ve smyslu 

směrnice Rady 93/74/EHS smějí být 

uváděna na trh pouze v případě, že jejich 

určené užití je zahrnuto v části B přílohy I 

této směrnice a pokud splňují ostatní 

podmínky uvedené v této části přílohy I. 

Dále členské státy zajistí, aby byla 

dodržena i ustanovení části A přílohy I 

označená jako „Obecná ustanovení“.  
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§ 11 

Názvy kategorií krmných surovin, 

kterými se může v označení krmiv pro 

zvířata neurčená k produkci potravin 

nahradit specifický název krmné 

suroviny, jsou uvedeny v příloze č. 4 k 

této vyhlášce. 

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. 

Příloha č. 2 

Část A 
Obecná ustanovení 32008L0038 

Příloha I  

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

Příloha č. 2 

Část B 
tabulka 32008L0038 

Příloha I  

ČÁST B 
tabulka 

Příloha č. 4 tabulka 31982L0475 příloha tabulka 

 

 

 

Číslo předpisu EU 

(kód CELEX) 
Název předpisu EU 

32002L0032 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech 

32008L0038 
Směrnice Komise 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely 

výživy 

31982L0475 
Směrnice Komise 82/475/ES, kterou se stanoví skupiny krmných surovin, které mohou být použity k 

označování krmných směsí pro domácí zvířata 
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