
 

 

VII. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění 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), byl podle Jednacího řádu vlády a Legislativních pravidel vlády rozeslán do 
mezirezortního připomínkového řízení dopisem ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., čj. 41183/2019-MZE-11191, ze dne  
8. 10. 2019, s termínem dodání stanovisek do 30. 10. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
           

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 
1. Čl. II – Účinnost:  

Předkladatel podle zvláštní části odůvodnění navrhuje 
nabytí účinnosti dnem 14. prosince 2019, kdy má nabýt 
účinnosti novela zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči. V této souvislosti upozorňujeme, 
že předmětná novela byla teprve 16. 10. 2019 
schválena Poslaneckou sněmovnou. S ohledem na 
lhůty stanovené Ústavou pro projednání v Senátu a pro 
podpis prezidenta je otázkou, zda je nabytí účinnosti 
tohoto zákona dnem 14. 12. 2019 reálné. Podle LPV 
nesmí prováděcí předpis k zákonu nabýt účinnosti dříve 
než tento zákon. Z tohoto důvodu si předkladatel musí 
nabytí účinnosti předmětné vyhlášky ohlídat a případně 
upravit. 

2. K úvodní větě vyhlášky:  
 
Zákon č. 214/2007 Sb. je třeba v souladu s čl. 65 odst. 
2 LPV vypustit (ustanovení § 16 odst. 5 zákona č. 
91/1996 Sb., o krmivech, bylo dotčeno ještě zákonem č. 
279/2013 Sb. a je nyní platné ve znění jím provedených 
změn). 

 
Vysvětleno 
Účinnost dnem 14. prosince 2019 je navrhována u 
novely zákona č. 326/2004 Sb. i u novely této 
vyhlášky s ohledem na datum použitelnosti dvou 
implementovaných nařízení EU. Předkladatel si je 
situace ohledně stavu legislativního procesu vědom 
a z tohoto důvodu nabytí účinnosti předmětné 
vyhlášky případně upraví. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

Ministerstvo kultury  
K návrhu vyhlášky – k Čl. II Účinnost 

Doporučujeme nahradit slova „dnem 14. prosince 
2019.“ slovy „patnáctým dnem po jejím vyhlášení.“, neboť 

 
Vysvětleno 
Účinnost dnem 14. prosince 2019 je navrhována u 
novely zákona č. 326/2004 Sb. i u novely této 
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aktuálně projednávaná novela zákona o rostlinolékařské 
péči (sněmovní tisk č. 454) je v současné době 
v Parlamentu České republiky (třetí čtení v Poslanecké 
sněmovně ČR proběhlo 16. října na 35. schůzi), a je tudíž 
reálné nebezpečí, že zmocňovací zákon nabyde účinnosti 
po 14. prosinci 2019. Přičemž zmocňovací ustanovení  
§ 79 odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči je uvedeno ve 
výše popsané novele zákona. 

 

vyhlášky s ohledem na datum použitelnosti dvou 
implementovaných nařízení EU. Předkladatel si je 
situace ohledně stavu legislativního procesu vědom 
a z tohoto důvodu nabytí účinnosti předmětné 
vyhlášky případně upraví. 

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

 
V úvodní větě vyhlášky doporučujeme provést kontrolu 
novel, kterými bylo příslušné zmocňovací ustanovení 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, novelizováno. 
Domníváme se, že ve výčtu novel chybí zákon č. 120/2008 
Sb. 

 
Akceptováno 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 

Připomínka: 

1. K úvodní větě návrhu vyhlášky: Doporučujeme za slova 
 „a zákona č. …/2019 Sb.“ vložit čárku. 

 
2. K úvodní větě čl. I.: Doporučujeme za slova „(vyhláška 

o paušálních nákladech)“ vložit čárku. 
 

3. Ke srovnávací tabulce: Doporučujeme v seznamu návrhu 
předpisů ČR v závěrečné části tabulky dodat návrh 
předmětné novely vyhlášky o paušálních nákladech, 
neboť je implementační k nařízení 32017R0625. 

 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 
 
Akceptováno 
 

Ministerstvo vnitra Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
K úvodní větě: 
 

1. Doporučujeme doplnit čárku před slovy „a podle § 
88 odst. 1 písm. e)“. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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2. Navrhujeme doplnit čárku i před slovy „(dále jen 
„zákon“)“. 
 

K čl. I – k úvodní větě: 
 Před slovy „se mění takto:“ navrhujeme doplnit 
čárku. 
 

Akceptováno 
 
 
 
Akceptováno 

Úřad vlády – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
 
Předkladatel splnil pouze 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. 
 
Ustanovení § 1 vyhlášky č. 227/2008 Sb., ve znění návrhu 
je implementační mj. i vůči čl. 37 odst. 1 a čl. 47 nařízení 
(EU) č. 1151/2012 a čl. 14 nařízení (EU) č. 884/2014. Avšak 
návrh samotný se implementace uvedených ustanovení 
práva EU dotýká jen tím, že v úvodní části ustanovení § 1 a 
v písm. b) téhož paragrafu nahrazuje slova „Evropských 
společenství“ slovy „Evropské unie“. Proto není potřeba 
v rozdílové tabulce uvádět žádná ustanovení nařízení č. 
1151/2012 a prováděcího nařízení č. 884/2014. Poznámku 
pod čarou č. 1 ani není nutné podtrhávat a není nutné ji 
uvádět v RT.  
 
Na druhé straně však je nutné, aby srovnávací tabulky k 
nařízení (EU) č. 1151/2012 a k nařízení (EU) č. 884/2014, 
jakož i srovnávací tabulka k nařízení o úředních kontrolách, 
uváděly u příslušných ustanovení (čl. 37 odst. 1 a čl. 47 
v případě nařízení (EU) č. 1151/2012, u čl. 14 nařízení (EU) 
č. 884/2014, resp. u čl. 79 odst. 2 nařízení o úředních 
kontrolách) mj. i návrhem dotčený § 1 vyhlášky č. 227/2008 
Sb., a to stávající znění spolu s uvedením ID návrhu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Částečně akceptováno 
Srovnávací tabulka k nařízení (EU) 2017/625 bude 
upravena. 
Srovnávací tabulky k nařízení (EU) č. 1151/2012 a 
nařízení (EU) č. 884/2014 gestorem nebyly 
zpracovány, v rámci systému ISAP jsou obě 
nařízení vyhodnocena jako přímo aplikovatelná bez 
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(srovnávací tabulky je nutné aktualizovat i v případě, že se 
v nich uvedená ustanovení vnitrostátního právního přepisu 
mění jen kosmeticky; ve stadiu návrhu stačí uvedení ID 
návrhu). V této souvislosti upozorňujeme, že předkladatel 
srovnávací tabulky k nařízení (EU) č. 1151/2012 a nařízení 
(EU) č. 884/2014 vůbec nepředložil. V případě srovnávací 
tabulky k nařízení (EU) 2017/625 (kterou jako jedinou 
předkladatel předložil) postrádáme u čl. 79 odst. 2 písm. c) 
(pod číslem vyhlášky č. 227/2008 Sb.) uvedení ID návrhu.  
 
Kromě výše uvedeného postrádáme v odůvodnění bližší 
vysvětlení aktualizace poznámky pod čarou č. 1. V bodě 3. 
obecné části odůvodnění k návrhu je vhodné uvést, že 
s návrhem souvisí i čl. 37 odst. 1 a čl. 47 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 a čl. 14 prováděcího 
nařízení Komise (EU) č. 884/2014. 
 
 

dalšího. Bližší vysvětlení k oběma nařízením a 
důvodu úpravy poznámky pod čarou č. 1 viz níže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Primárním účelem novely vyhlášky je 
implementace nařízení (EU) 2017/625. Nařízení 
(EU) 2017/625 přináší obecnou a komplexní úpravu 
pro organizaci úředních kontrol napříč celým 
zemědělsko-potravinovým řetězcem a zejména 
nahrazuje nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(ES) č. 882/2004. Vyhláška o paušálních nákladech 
v jedné své části navazuje na úpravu nařízení (ES) 
882/2004, konkrétně výdaje vzniklé v důsledku 
dodatečných úředních kontrol. Obdoba této úpravy 
přešla do nařízení (EU) 2017/625, avšak s ohledem 
na širší oblast působnosti tohoto nařízení, je třeba 
navázat i v oblasti rostlinolékařské péče. 

V rámci poznámky pod čarou č. 1 tedy bylo 
primárně nahrazeno nařízení (ES) č. 882/2004 
nařízením (EU) 2017/625. Pokud jde o dvě zbylá 
nařízení, přestože úprava věcně nesouvisí 
s aktuální změnou vyhlášky, předkladatel zjistil, že 
nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 
2006 o zemědělských produktech a potravinách, 
jež představují zaručené tradiční speciality, 
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 a rozhodnutí Komise 2006/504/ES 
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ze dne 12. července 2006, kterým se stanoví 
zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin z 
vybraných třetích zemí vzhledem k riziku jejich 
kontaminace již byly zrušeny a nahrazeny právě 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 1151/2012 a prováděcím nařízením Komise (EU) 
č. 884/2014.  

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
 
S návrhem souvisejí následující předpisy EU: 
 

 čl. 79 odst. 2 písm. c) 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), 

 čl. 37 odst. 1 a čl. 47 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 
21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských 
produktů a potravin a 
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 čl. 14 prováděcího 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. 

 

Připomínky a návrhy změn:  
 
K čl. I, bodu 2 návrhu: 
 
Požadujeme návrh upravit tak, aby ustanovení § 1 písm. a) 
ve znění návrhu znělo: „a) dodatečné kontroly uvedené v čl. 
79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625,“. Po konkrétně určených slovech „čl. 79 
odst. 2 písm. c)“ totiž nemůže následovat pouhý generický 
odkaz na přímo použitelný předpis EU, ale musí být uveden 
název konkrétního přímo použitelného předpisu EU 
(případně legislativní zkratka, je-li předtím zavedena). 
Doporučujeme rovněž místo slov „podle čl. 79 odst. 2 písm. 
c)“ uvést „uvedené v čl. 79 odst. 2 písm. c)“. Ustanovení čl. 
79 odst. 2 písm. c) nařízení 2017/625, na které odkazuje § 
1 písm. a), totiž dotčené kontroly nezavadí (čemu by více 
odpovídala slova „kontrola podle“), pouze stanoví seznam 
kontrol, v souvislosti se kterými mají členské státy vybírat 
poplatky či platby (tomu by více odpovídala slova „uvedené 
v“).  
 
K čl. I, bodu 3 návrhu: 
 
V poznámce pod čarou č. 1 požadujeme uvést konkrétní 
(vyhláškou č. 227/2008 Sb. implementovaná) ustanovení 
přímo použitelných předpisů (obdobně jako je to ve 
stávajícím znění vyhlášky). Konkrétně požadujeme uvést čl. 
79 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/625, čl. 37 odst. 1 a čl. 47 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 a čl. 14 prováděcího 

 
 
Akceptováno 
Upraven bod 2 do následujícího znění: 
V § 1 písmeno a) zní: 

„a) dodatečné kontroly uvedené v čl. 79 odst. 2 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/625,“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
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nařízení Komise (EU) č. 884/2014 (uvedou se plné názvy 
přímo použitelných předpisů). 
 
 
Závěr:  
 
Návrh bude po vypořádání shora uvedených 
připomínek s právem EU plně slučitelný. 
Nedostatky ve formálních náležitostech je nutné 
napravit. 
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