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VI. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem 
ministra zemědělství dne 30. srpna 2019, s termínem dodání stanovisek do 20. září 2019, vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 
v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo dopravy Bez připomínek.  
Ministerstvo financí 
 1. K úvodní větě vyhlášky: Navrhujeme 

neuvádět ustanovení       § 21a odst. 9, které 
bude od 1. 10. 2019 z důvodu novely       
č. 209/2019 Sb. zrušeno. Legislativní zkratku 
„zákon“ doporučujeme nezavádět. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 2. K bodům 4. – 12.: Doporučujeme 
nahradit slovo „slova“ slovem „text“ a slovo 
„slovy“  slovem „textem“. 

Neakceptováno. 
Měněný citovaný text obsahuje slova, proto ve smyslu čl. 
57 odst. 3 nejde již o text, ale o slova.  
 

 3. K bodu 13.: Doporučujeme vynechat 
mezeru před čárkou u § 12 nově vložených 
slov. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 4. K bodu 16. – § 12 odst. 1: Navrhujeme 
do odstavce 1 za slova „místo pro jejich 
uložení“ vložit legislativní zkratku ve znění 
„(dále jen „úložiště“). S tím souvisí odstavec 3, 
kde je nasnadě slovo složiště již neuvádět, a 
dále začátek ustanovení odstavce 6, kde první 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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část věty bude nahrazena zavedenou 
zkratkou. 

 5. K bodu 16. – § 12 odst. 1: 
Doporučujeme na konci písm. b) čárku 
nahradit spojkou „a“, aby bylo jednoznačně 
vyjádřeno, že všechny uvedené podmínky 
musí být splněny současně. Obdobně 
odstavec 7 písm. a). 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 6. K bodu 16. – pozn. pod čarou č. 5: 
Doporučujeme neuvádět čárku před slovy 
„(vodní zákon)“. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 7. K bodu 19.: Doporučujeme upravit text 
Odůvodnění, zvláštní část ve druhém odstavci, 
druhé věty a následující do formy bez zájmen 
ukazovacích („ta, těch, ty“). 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 8. K bodu 19.: Doporučujeme doplnit do 
Odůvodnění, zvláštní část, vysvětlení o 
zrušení stávajícího znění ustanovení § 12 
(biologické zkoušení krmiv), které souvisí s 
novelou                č. 209/2019 Sb.  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 9. Čl. II (účinnost): Nabytí účinnosti 
vyhlášky doporučujeme stanovit konkrétním 
dnem (při zachování potřebné legisvakance). 
Tento způsob považujeme za přehlednější       
a uživatelsky přívětivější. 
 

Vysvětleno. 
Bude upraveno v průběhu legislativního procesu, aby 
datum bylo aktuální. 
 
 

Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek.  
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Ministerstvo 
obrany 

K úvodní větě materiálu a § 12 vyhlášky  
č. 295/2015 Sb.: 
Doporučujeme přepracovat úvodní větu a uvést 
ji v tomto znění: 
„Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 
odst. 6, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10, § 6 odst. 4 a 
§ 7 odst. 6 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, 
ve znění zákona č. 214/2007 Sb., zákona č. 
33/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb. a zákona 
č. 209/2019 Sb. (dále jen „zákon“):“ 
Současně s tím doporučujeme zrušit § 12 
vyhlášky, neboť se domníváme, že ani dosud 
nenaplňoval zákonné zmocnění. 

 
Odůvodnění: 

S ohledem na novelu zákona č. 91/1996 Sb. 
provedenou zákonem č. 209/2019 Sb. (číslo 
zákona je v připomínce již doplněno) je třeba 
vypustit z úvodní věty slova „§ 21a odst. 9“, 
neboť zákon po novele již neupravuje 
zmocnění k vydání vyhlášky.    
Současně jsme toho názoru, že § 12 vyhlášky 
ani dosud nenaplňoval zákonné zmocnění, 
neboť nestanovoval ani technické parametry 
ani metody provádění biologického zkoušení 
krmiv, včetně metod zkoušení účinnosti 
doplňkových látek určených ke konzervaci 
krmiv a metod zkoušení jakosti živočišných 
produktů. Domníváme se proto, že by pro 
nadbytečnost mohl být vypuštěn.  
Tato připomínka je doporučující. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
§ 12 je nahrazen novým zněním § 12. 
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Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo pro místní 
rozvoj 

1. K úvodní větě vyhlášky a k obecné 
části odůvodnění bodu 2 
 
S ohledem na znění bodu 2 obecné části 
odůvodnění, v němž je uvedeno, že předložený 
návrh je v souladu se zákonným zmocněním 
obsaženým v § 3 odst. 6 zákona o krmivech, 
doporučujeme v úvodní větě vyhlášky provést 
kontrolu zmocňovacích ustanovení zákona č. 
91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších 
předpisů, a poté zvážit úpravu formulace 
v bodu 2 obecné části odůvodnění.  
 
Současně doporučujeme provést kontrolu 
novel, kterými byla příslušná zmocňovací 
ustanovení zákona o krmivech novelizována. 
Máme za to, že některé předpisy ve výčtu novel 
chybí (např. zákon č. 244/2000 Sb., zákon č. 
21/2004 Sb., atd.). 
 

 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 2. K čl. I, bodu 13 
  
Bod 13 doporučujeme uvést v následujícím 
znění:  
 
„13. V § 8 písm. a) se za slovo „trh“ vkládají 
slova „, s výjimkou uvádění na trh doplňkových 
látek k silážování,“.“  
 

Akceptováno jinak. 
Znění § 8 bylo upraveno jinak. 
 

 3. K čl. I, bodu 17 
Vzhledem ke skutečnosti, že se v příloze č. 1 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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zrušuje celý bod II., je podle našeho názoru 
nadbytečné ponechávat v té části přílohy, která 
obsahuje seznam škůdců i označení „Seznam 
škůdců“, když tento fakt lze vyjádřit již přímo 
v nadpise přílohy č. 1. Doporučujeme proto bod 
17 uvést v následujícím znění:  
 
„17. Nadpis přílohy č. 1 zní: „Seznam 
skladištních škůdců“, nadpis bodu I. „I. Seznam 
škůdců:“ a bod II. včetně nadpisu „II. 
Vyobrazení vybraných skladištních škůdců a 
roztoče dravého:“ se zrušují.“  
              
Změnu ve znění bodu 17 doporučujeme 
promítnout i do platného znění s vyznačením 
navrhovaných změn. 
 

 

 4. K čl. I, bodu 19 
V bodě 19 doporučujeme za slova „V příloze č. 
3“ vložit slovo „se“.  
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo průmyslu a 
obchodu 
 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K úvodní větě návrhu 
a) Doporučujeme z výčtu prováděných 

ustanovení zákona o krmivech vypustit § 7 
odst. 6, neboť tento není návrhem 
prováděn, a § 21a odst. 9, jelikož toto 
ustanovení bude ze zákona s účinností k 1. 
10. 2019 vypuštěno. 

b) Doporučujeme do výčtu relevantních novel 
zákona o krmivech doplnit zákon č. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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244/2000 Sb. a zákon č. 21/2004 Sb., 
neboť tyto také novelizovaly prováděná 
ustanovení zákona. 

 

 

 2. K čl. I bodu 7 [§ 5 odst. 1 písm. d)] 
Vzhledem k tomu, že bylo před novelou 
zákona o krmivech obsaženo ve výčtu 
písmeno m), máme za to, že by mělo být 
v návrhu obsaženo současné písmeno l), a 
tak doporučujeme nahrazující text 
koncipovat takto: „g) až m)“. 

 

Vysvětleno. 
Jednalo se o chybu, na distributora se toto ustanovení 
vztahovat nemělo. Čl. I bod 7. -§ 5 odst. 1 písm. d) se 
týká dovozců, ale písmeno l) v příslušné části zákona o 
krmivech se týká distributorů, proto bylo z výčtu 
vypuštěno. 

 3. K čl. I bodu 13 [§ 8 písm. a)] 
Doporučujeme nahradit slova „doplňkových 
látek“ slovy „na trh“, neboť za tato slova je 
skutečně navrhovaná výjimka vkládána. 
 

Akceptováno jinak. 
Znění § 8 bylo upraveno jinak. 
 

 4. K čl. I bodu 16  
Doporučujeme z návětí bodu vypustit 
nadbytečné adjektivum „nového“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 5. K čl. I bodu 16 (§ 12 odst. 1 úvodní část 
ustanovení) 
Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit 
slova „splňuje tyto podmínky“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 6. K čl. I bodu 16 (§ 12 odst. 2) 
Z hlediska formulačního doporučujeme 
ustanovení koncipovat např. takto: „(2) 
Sušina rostlinného materiálu 
naskladňovaného za účelem skladování na 
zemědělské půdě musí být po celou dobu 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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skladování  větší než 33 %.“. 
 

 7. K čl. I bodu 16 (§ 12 odst. 4) 
Doporučujeme zpřesnit ustanovení 
vložením slov „na zemědělské půdě“ za 
slova „Na stejném místě“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno takto: 
„(4) Na stejném místě lze na zemědělské půdě uložit 
objemná krmiva opakovaně nejdříve po 4 letech od 
vyskladnění.“. 
 

 8. K čl. I bodu 16 (§ 12 odst. 5) 
Doporučujeme nahradit slovo „zvířaty“ 
slovem „zvířatům“, jelikož zkrmování je 
činnost člověka směřující vůči zvířeti, nikoli 
činnost zvířete samého. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

 9. K čl. I bodu 16 (§ 12 odst. 6) 
a) Doporučujeme nahradit slovo „založení“ 

slovem „uložení“, neboť návrh hovoří o 
„úložišti“ a „uložení“. Tato připomínka platí 
analogicky také pro odstavec 7. 
 

b) Vzhledem k požadovanému minimálnímu 
množství sušiny doporučujeme slova 
„sušina a“ nahradit slova „podíl sušiny,“. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 
 
 
Vysvětleno a neakceptováno. 
v krmivářství je zavedené používání pojmu „sušina“, 
která ze své definice už je podílem (podíl neodpařitelné 
složky v látce), takže spojení „podíl sušiny“ znamená 
zdvojení – „podíl podílu složky“. 

 10. K čl. I bodu 16 (§ 12 odst. 7) 
Z hlediska formulačního doporučujeme 
ustanovení koncipovat např. takto: 
„(7) Při opakovaném uložení objemných 
krmiv na stejném místě nebo při jejich 
skladování na zemědělské půdě po dobu 
delší než 10 měsíců musí být kromě 
podmínek stanovených v odstavcích 1 až 6 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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dále zajištěno, že objemná krmiva 
a) jsou skladována na místech vhodných 

k jejich uložení, schválených v havarijním 
plánu zpracovaném podle § 39 vodního 
zákona, a 

b) nejsou uložena na zemědělské půdě déle 
než 18 měsíců od data uložení.“. 

 11. K čl. I bodu 17 (příloha č. 1) 
Doporučujeme upravit nadpis přílohy na 
„Seznam skladištních škůdců“ a zrušit 
označení první části přílohy. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 
 

 

 12. K čl. I bodu 18 (příloha č. 3) 
Upozorňujeme, že není srozumitelné, co 
předkladatel míní slovy „s výhledem na 
vyhodnocení těchto produktů“. 
Doporučujeme proto zvážit důvodnost 
uvedení těchto slov v názvu tabulky. 

 

Vysvětleno a neakceptováno. 
Vysvětlení bylo doplněno do odůvodnění. 
U všech doplňkových látek uvedených v příloze 3 byla 
podána evropské Komisi žádost o přehodnocení. Až 
budou přehodnoceny, budou nařízením Komise buď 
povoleny, nebo vyškrtnuty ze seznamu doplňkových 
látek. Potom přestane platit jejich povolení směrnicí 
70/524 a pomine důvod k transpozici této směrnice do 
vyhlášky. – to je výhled na jejich vyhodnocení, v názvu 
tabulky se nutně uvádět nemusí. 
 

Ministerstvo školství 
mládeže a tělovýchovy 
 
 

K materiálu, úvodní věta: Upozorňujeme, že v 
předmětné úvodní větě není uveden zákon č. 
209/2019 Sb., který některá ustanovení 
uvedená v úvodní větě také mění. Dále 
upozorňujeme, že § 21a odst. 9 zákona o 
krmivech, na který také odkazuje předmětná 
úvodní věta, bude zrušen účinností uvedeného 
zákona č. 209/2019 Sb. dne 1. 10. 2019 a 
nelze tedy po jeho zrušení vydávat vyhlášku 
k jeho provedení. Doporučujeme materiál 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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změnit ve smyslu uvedeném. 
 

 K čl. I bod 13. [k § 8 písm. a)]: S ohledem na 
Platné znění s vyznačením navrhovaných 
změn i z hlediska jazykového doporučujeme 
uvedená vkládaná slova vložit až za slova „na 
trh“ a materiál tak v daném ohledu změnit. 
 

Akceptováno jinak. 
Znění § 8 bylo upraveno jinak. 
 

 K čl. I bod 16. [Poznámka pod čarou č. 5]: 
Upozorňujeme, že za slovy „některých zákonů“ 
by neměla být uvedena čárka. Doporučujeme 
materiál změnit ve smyslu uvedeném. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
 

Ministerstvo vnitra Připomínky legislativně technické  
a formálního charakteru: 
 
K čl. I bodu 13 – k § 8 písm. a): 
Doporučujeme odstranit nadbytečnou mezeru 
za dolními uvozovkami oddělujícími nově 
vkládanou pasáž. 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 16 – k § 12 odst. 1 písm. a) až c): 
Domníváme se, že cílem předkladatele bylo, 
aby všechny podmínky stanovené 
v pododstavcích byly splněny současně, a 
jednalo se tak o kumulativní výčet. S ohledem 
na čl. 42 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády proto navrhujeme na konci textu písmene 
b) odstranit čárku a nahradit ji spojkou „a“. 
  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 K čl. I bodu 16 – k § 12 odst. 7: 
1. Vzhledem ke znění odstavce 1 téhož 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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ustanovení navrhujeme odstranit 
nadbytečnou dvojtečku za slovem 
„podmínky“. 

2. Obdobně jako v případě odstavce 1 se 
domníváme, že i u odstavce 7 se jedná  
o kumulativní výčet, a proto navrhujeme 
ustanovení upravit a uvést jej do 
souladu s čl. 42 odst. 2 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády, tj. 
odstranit čárku na konci textu písmene 
a) a nahradit ji spojkou „a“. 

 

 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Bez připomínek.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek.  

Ministerstvo životního 
prostředí 

Zásadní připomínky:  

 1. Do nového znění ust. § 12 odst. 1 
požadujeme doplnit nové písmeno d) 
v následujícím znění: 
 
d) nedojde k poškození biologických, 
fyzikálních a chemických vlastností 
zemědělské půdy8). 
 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno po dohodě s MŽP. 

 2. Do nového znění ust. § 12 odst. 7 
požadujeme doplnit nové písmeno c) 
v následujícím znění: 
 
c) v případě využití zemědělské půdy pro 
uložení krmiva v době trvání nad 12 měsíců 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno po dohodě s MŽP. 
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je potřeba získat souhlas s odnětím půdy ze 
zemědělského půdního fondu, v případě 
uvedeného využití zemědělské půdy v době 
trvání do 12 měsíců včetně doby potřebné 
pro uvedení zemědělské půdy do 
původních stavu není potřeba získat 
souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu8). 
 
8) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

 3. K bodu 16 – § 12 
 
Nesouhlasíme s novou právní úpravou 
podmínek pro skladování objemných krmiv 
na zemědělské půdě, a to s ohledem na 
ochranu vod – viz níže písm. a) a ochranu 
zemědělské půdy – viz níže písm. b): 

 
a) Rozpor s § 39 zákona č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon). 
 

Podle § 39 odst. 1 vodního zákona je 
každý, kdo zachází se závadnými látkami, 
povinen učinit přiměřená opatření, aby 
nevnikly do povrchových nebo podzemních 
vod a neohrozily jejich prostředí. Objemná 
krmiva jako siláž a senáž jsou závadnými 
látkami a výluhy z nich uvolňované jsou 
nebezpečnými závadnými látkami (§ 39 
odst. 4 písm. d) vodního zákona). Z 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno po dohodě s MŽP. 
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uvedeného je zřejmé, že skladování hnojiv 
a výluhů z objemných krmiv je možné 
pouze, je-li jejich skladování zabezpečeno 
tak, aby nemohlo dojít k jejich průsaku do 
vod podzemních. Návrh v § 12 odst. 1 
přitom stanoví, že objemná krmiva jako 
siláž nebo senáž lze volně ložená skladovat 
na zemědělské půdě jednorázově až po 
dobu 10 měsíců, což je v rozporu s výše 
uvedenými ustanoveními vodního zákona.  
Podmínka zabezpečení výluhů z objemných 
krmiv tak, aby nemohlo dojít k jejich 
průsaku do vod podzemních, musí být 
splněna vždy, tedy i v prvních 10 měsících 
skladování. 
 

 b) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, obsahuje 
zákaz způsobovat znečištění zemědělské 
půdy (ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) 
zákona) a zákaz poškozovat fyzikální, 
chemické nebo biologické vlastnosti 
zemědělské půdy jejím zhutňováním, 
zamokřováním, vysoušením, překrýváním 
nebo narušováním erozí (§ 3 odst. 1 písm. 
d) zákona). Není jasná vazba 
navrhovaného ustanovení § 12 k uvedeným 
ustanovením zákona o ochraně 
zemědělského půdního fondu. Nicméně je 
obava, že nová právní úprava bude 
vykládána tak, že za splnění podmínek 
daných v § 12 lze siláž nebo senáž volně 
ložené skladovat na zemědělské půdě 
jednorázově po dobu 10 měsíců bez 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno po dohodě s MŽP. 
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dalšího, což by v konkrétním případě mohlo 
znamenat porušení povinností daných 
v zákoně o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Navrhujeme proto do podmínek 
doplnit nezpůsobit znečištění zemědělské 
půdy a nepoškodit fyzikální chemické nebo 
biologické vlastnosti zemědělské půdy 
s odkazem na zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu.  
 

 4. Pokud pro daný účel nemá dojít k odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu, je třeba upozornit na 
nutnost postupu podle § 9 odst. 2 písm. d) 
zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu (možnost využití zemědělského 
půdního fondu k nezemědělskému využití 
do 1 roku za podmínky nahlášení a uvedení 
zemědělské půdy do původního stavu), 
neboť nelze připustit, aby případ uvedený 
v  návrhu v § 12 odst. 7 (skladování déle 
než 12 měsíců) eliminoval ustanovení 
zákona o ochraně zemědělského půdního 
fondu. Navrhujeme do podmínek 
stanovených v § 12 odst. 7 doplnit nutnost 
souhlasu s dočasným odnětím zemědělské 
půdy ze zemědělského půdního fondu 
s odkazem na zákon o ochraně 
zemědělského půdního fondu.  

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno po dohodě s MŽP. 

Úřad vlády-Vedoucí 
Úřadu vlády 

Bez připomínek.  
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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. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhu vyhlášky se týkají níže uvedené 
předpisy Evropské unie, které předkladatel 
uvádí v odůvodnění návrhu: 
 
• nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003  
o doplňkových látkách používaných ve 
výživě zvířat, v platném znění (dále jen 
„nařízení 1831/2003“), 

• směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1970 
o doplňkových látkách v krmivech (dále jen 
„směrnice 70/524/EHS“)1). 

---------- 
1) Směrnice 70/524/EHS byla zrušena k 31. 8. 2010 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na 
trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) 
č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 
79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, 
směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 
93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí 
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Komise 2004/217/ES. 
 
Návrhu vyhlášky se rovněž dotýkají níže 
uvedené předpisy EU, které měl předkladatel 
zohlednit v odůvodnění návrhu: 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, 
kterým se stanoví požadavky na hygienu 
krmiv, v platném znění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 Připomínky a případné návrhy změn: 

K bodu 16. (§ 12) 

Stávající znění § 12, které se týká biologického 
zkoušení krmiv, předkladatel ruší a nahrazuje 
jej stanovením podmínek pro skladování 
objemných krmiv na zemědělské půdě. 
Doporučujeme doplnit do odůvodnění, na 
základě jaké skutečnosti dochází k této změně, 
tedy dle novely zákona o krmivech (zákon č. 
209/2019 Sb.). 

Akceptováno a vysvětleno. 
Znění bylo upraveno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zákon o krmivech dává nově v ustanovení § 3 
odst. 6 písm. f) zmocnění ke stanovení 
podmínek pro skladování objemných krmiv na 
zemědělské půdě vyhláškou. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o vnitrostátní požadavek, může 
tento případně způsobit potřebu provedení 
technické notifikace návrhu podle směrnice 

Jedná se jen o upřesnění formy skladování krmiva, které 
není určeno k uvedení na trh, jde o krmivo určené pro 
vlastní potřebu provozovatele, který je skladuje. 
Tato úprava tedy neznamená žádnou překážku obchodu 
ani změnu konkurenceschopnosti podniků. 
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2015/1535? Předkladatel sice v obecné části 
odůvodnění hodnotí návrh jako slučitelný se 
směrnicí 2015/1535, považujeme však za 
podstatné, aby se blíže k dané skutečnosti 
vyjádřil v rámci zvláštní části odůvodnění 
v novelizačním bodě 16. 

 K bodu 18. a 19. (příloha č. 3, část B a část C) 

1. Předkladatel aktualizuje seznam 
doplňkových látek v krmivech, které byly 
uvedeny na trh podle směrnice 70/524/EHS, a 
to v příloze č. 3, části B u těch, kterým Komise 
obnovila povolení pro uvádění na trh dle čl. 10 
nařízení 1831/2003, a v části C, u kterých 
nebylo požádáno o obnovu povolení, ale 
zůstávají povolené do doby stažení z trhu. 
Směrnice 70/524/EHS byla zrušena k 31. 8. 
2010 nařízením 767/2009, jež ji mělo nahradit, 
nicméně však danou problematiku neupravuje. 
Pro překlenutí meziobdobí, než Komise přijme 
potřebná nařízení pro povolování a rušení 
doplňkových látek v krmivech, zahrnul 
předkladatel dotčené seznamy do 
vnitrostátního právního řádu, resp. do přílohy č. 
3, části B a C vyhlášky č. 295/2015 Sb. 
Uvedenou problematiku předkladatel 
dostatečně popisuje ve zvláštní části 
odůvodnění, avšak již neuvádí, na základě 
čeho dochází k aktualizaci těchto seznamů. 
Jestliže dojde k obnově povolení doplňkové 
látky Komisí, na základě jakého aktu tak 
Komise činí a jakým způsobem se o obnově 
dozví členské státy? Rovněž je otázkou, jak 

Vysvětleno a doplněno do odůvodnění. 
Nové doplňkové látky jsou povolovány v současné době 
výhradně prováděcím nařízením Komise a jsou uvedeny 
v registru doplňkových látek na webu Evropské Komise 
https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed/feed-
additives/eu-register_en. Tento registr je aktualizován 
průběžně, nové doplňkové látky povoluje Komise na 
základě žádosti, po jejím zhodnocení EFSA (Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin) a odhlasování členskými 
státy na Stálém výboru. Každý měsíc vyjde několik 
nařízení, povolujících doplňkovou látku, v letošním roce 
je to zatím 34 nových nařízení. Rychlost, s jakou je 
žádost o povolení projednána, závisí na tom, jak jsou 
připraveny podklady pro EFSA. Vedle žádostí o 
přehodnocení doplňkové látky jsou projednávány také 
žádosti o povolení zcela nových doplňkových látek, proto 
se dá předpokládat, že projednání všech žádostí, u 
kterých bylo požádáno o obnovu povolení, potrvá několik 
let. 
Pokud jde o část C přílohy vyhlášky, kde jsou uvedeny 
doplňkové látky, u kterých se předpokládá v budoucnu 
jejich stažení z trhu, na Stálém výboru pro výživu zvířat 
se připravuje návrh nařízení, dokument je zatím v sekci A 
– informace a diskuse. 
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často k obnově těchto povolení dochází, 
vzhledem k následné potřebě aktualizace 
příslušné přílohy vyhlášky. Má předkladatel 
v současné době nějaké informace o možném 
přijetí potřebných nařízení Komise? 

Žádáme o doplnění odůvodnění, na základě 
čeho dochází k aktualizaci dotčených 
seznamů doplňkových látek, a vysvětlení 
výše uvedených dotazů. 

 2. Nadto je stávající příloha č. 3, část B 
vykázána v databázi ISAP jako implementační 
k příloze směrnice 2003/7/ES. Zohlednil 
předkladatel tuto již dříve implementovanou 
přílohu v návrhu materiálu? Jestliže 
předkladatel ruší či mění ustanovení předpisu, 
která byla již dříve vykázána jako 
implementační, musí být zajištěno, že nebude 
snížena dosavadní míra implementace (viz čl. 
15 odst. 2 Metodických pokynů). 

Jednoduché vypuštění či změna textace 
ustanovení předpisu bez vyjasnění, kde jinde 
se požadavky směrnic odrazí, není správné 
(resp. nezajišťuje úplné pokrytí požadavků 
směrnic). Uvedenými změnami tedy po 
formální stránce dojde ke snížení dosavadní 
míry implementace, neboť nebudou vykázána 
jiná ustanovení, která by návrhem způsobený 
deficit v implementačních ustanoveních 
nahradila. Pro zajištění řádné implementace je 
požadujeme návrhem do právního řádu České 
republiky provést nebo vysvětlit, kde v právním 
řádu se tato pravidla již vyskytují, a dle 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno, srovnávací tabulka byla doplněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Směrnice Komise 2003/7/ES ze dne 24. ledna 2003, 
kterou se mění podmínky pro povolení kanthaxanthinu v 
krmivech v souladu se směrnicí Rady 70/524/EHS 
povoluje kanthaxanthin jako doplňkovou látku pro 
drůbež, nosnice, lososy, pstruhy, psy, kočky a okrasné 
ryby. Platnost směrnice dosud nebyla žádným předpisem 
zrušena, ale bylo požádáno o přehodnocení povolení 
podle článku 10 nařízení 1831/2003 a nařízením Komise 
(EU) 2015/1486 byl kanthaxanthin nově povolen jako 
doplňková látka pouze pro některé kategorie drůbeže, 
okrasných ryb a okrasných ptáků. Později bylo 
prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1145 o stažení 
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příslušných změn vykázat tato ustanovení jako 
implementační a upravit srovnávací tabulky. 

některých doplňkových látek povolených podle směrnic 
Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení 
zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky 
povolují, staženo povolení pro některé dříve povolené 
druhy zvířat. 
Zbylé ustanovení o povolení pro lososy, pstruhy, psy a 
kočky bude uvedeno v části C vyhlášky. 
 

 K Odůvodnění 

V rámci obecné části odůvodnění v bodě 3. 
Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy 
s předpisy Evropské unie uvádí předkladatel 
směrnici 70/524/EHS s dovětkem „v platném 
znění“ a tvrzením, že zůstal v platnosti její čl. 
16. Vzhledem k tomu, že dotčená směrnice, 
resp. její poslední platný čl. 16 byl zrušen k 31. 
8. 2010 nařízením 767/2009, není výše 
uvedené tvrzení správné. Mimoto lze dovětek 
„v platném znění“ uvádět pouze u nařízení. 
Doporučujeme u směrnice 70/524/EHS uvést 
informaci o jejím zrušení a odkaz na bližší 
vysvětlení problematiky ve zvláštní části 
odůvodnění (bod 18 a 19). 

Návrh vyhlášky souvisí též s nařízením 
183/2005. Žádáme o doplnění. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

 Závěr: 

Návrh vyhlášky bude možné považovat za 
s právem EU slučitelný až po vyjasnění výše 
uvedených připomínek. 
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Svaz měst a obcí Bez připomínek.  

Asociace samostatných 
odborů 

Bez připomínek.  

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Bez připomínek.  

Český báňský úřad Bez připomínek.  

Český statistický úřad Bez připomínek.  

Český telekomunikační 
úřad 

Bez připomínek.  

Český úřad 
zeměměřičský a 
katastrální 

Bez připomínek.  

Národní bezpečnostní 
úřad 

Bez připomínek.  

Hospodářská komora 
ČR 

Bez připomínek.  

Nejvyšší kontrolní úřad Bez připomínek.  

Správa státních 
hmotných rezerv 

Bez připomínek.  

Státní úřad pro jadernou 
bezpečnost 

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže 

Bez připomínek.  

Úřad průmyslového 
vlastnictví 

Bez připomínek.  

Státní zemědělský 
intervenční fond 

Bez připomínek.  
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Česká inspekce 
životního prostředí 

Předmětem našich úvah je doplnění podmínek 
pro skladování objemných krmiv, uvedených v 
§ 12 vyhlášky, kde je stanovena minimální (50 
m) vzdálenost od útvarů povrchových vod a 
vodních 
zdrojů. Za podobně citlivé plochy lze označit 
pozemky, které jsou součástí vymezených 
maloplošných chráněných území (národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní 
přírodní památky, přírodní památky) nebo 1. 
zón národních parků a chráněných krajinných 
oblastí, kde lze rovněž v případě úniku šťáv a 
výluhů očekávat nežádoucí změny prostředí, 
například zvýšenou eutrofizaci území. 
Umístění objemných krmiv (obdobně třeba 
statkových hnojiv) v bezprostřední blízkosti 
uvedených chráněných území sice není příliš 
obvyklé, ale jednotlivé případy zaznamenat lze. 
Do určité míry by se na podobné zásahy sice 
mohly vztahovat některé z ochranných 
podmínek výše uvedených území, ale 
skladování velkoobjemových krmiv explicitně 
uvedeno není, přestože riziko změny 
dochovaného prostředí (například v důsledku 
nadměrné dotace živin) je zcela reálné. 
Z výše uvedených důvodů doporučujeme 
doplnit výše uvedený seznam zvláště 
chráněných území (maloplošná ZCHÚ a první 
zóny velkoplošných ZCHÚ) ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, do 
§ 12 odst. 1 písm. a), tedy do stejného 
ustanovení jako ochranná pásma vodních 
zdrojů a útvary povrchových vod. Shodou 
okolností citovaný zákon pro maloplošná 
zvláště chráněná území stanovuje 50 m 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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ochranné pásmo (není-li stanoveno jinak), které 
má zabezpečit zvláště chráněné území před 
rušivými vlivy a ve kterém lze vymezit činnosti a 
zásahy, které by byly vázány na souhlas 
orgánu ochrany přírody. Ani v tomto případě 
není skladování velkoobjemových krmiv 
explicitně uvedeno, ale preventivní vyloučení 
této činnosti by předešlo případný střetům či 
negativním vlivům na vyhlášená ZCHÚ. 

Dále upozorňujeme na drobný překlep v 
seznamu škůdců, uvedených v příloze 1 
vyhlášky, kde je nepřesně uveden latinský 
název u lesáka bludného. Správný latinský 
název tohoto druhu je Ahasverus advena, 
inspirovaný legendární postavou tohoto jména. 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 

Asociace soukromého 
zemědělství 

ASZ vítá záměr umožnit skladování volně 
ložených krmiv na zemědělské půdě, který je 
z našeho pohledu nejdůležitější součástí 
návrhu, nicméně navrhujeme ještě několik 
změn, které by usnadnily aplikaci těchto 
potřebných změn do praxe. 
 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
Po projednání na připomínkách netrvá, byla domluvena 
kompromisní verze znění § 12 po dohodě s MŽP. 

 Zásadní připomínky:  

 Jedním ze zásadních požadavků ASZ ČR byla 
bližší specifikace, kterých krmiv se výše 
uvedená legislativa bude týkat, protože 
z aktuálně navrhovaného znění to není zcela 
zřejmé. Podmínky by se měly týkat pouze volně 
ložených krmiv, to je ale uvedeno pouze v odst. 
1. Navrhujeme proto specifikovat druh krmiv, 
kterých se uvedené podmínky týkají přímo do 

Neakceptováno a vysvětleno. 
Do názvu § 12 nelze definovat, musí odpovídat 
zmocnění ze zákona o krmivech viz § 3 odst. 6 písm. f) 
zákona o krmivech. Specifikace je uvedena v § 1. Bude 
ale doplněno do odůvodnění. 
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názvu celého § 12 a v návrhu vyhlášky jasně 
definovat, jakých krmiv se celý § 12 týká, tj., že 
se jedná o objemná krmiva, která nejsou 
skladována v PE-vacích či obalovaných 
balících. 
 

 V případě podmínky maximální sklonitosti 
(odst. 1, písm. b)) požadujeme upřesnit, že se 
jedná pouze o konkrétní místo kde je krmivo 
uloženo, ne celého pozemku, na němž je 
krmivo uloženo. 
 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
Po projednání na připomínkách netrvá, byla domluvena 
kompromisní verze znění § 12 po dohodě s MŽP. 

 Navrhujeme vypustit požadavek na zakrytí 
objemných krmiv tak, aby bylo zabráněno 
znehodnocení krmiv (odst. 3). Toto opatření je 
v zájmu samotného zemědělce a není důvod je 
včleňovat přímo do vyhlášky. 
 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
Po projednání na připomínkách netrvá, byla domluvena 
kompromisní verze znění § 12 po dohodě s MŽP. 

 Dále zásadně požadujeme zrušit povinnost 
dodržení minimálně čtyřletého odstupu mezi 
uložením krmiv na stejném místě (odst. 4), 
navíc na všech územích včetně těch, která 
nejsou zařazena v zranitelných oblastech 
dusičnanů, kde není důvod pro tuto podmínku. 
Proti zavedené podmínky čtyřletého odstupu 
hovoří celá řada argumentů. Při dodržení 
minimálního obsahu sušiny 33% a zakrytí 
krmiva nedochází k žádnému úniku silážní šťáv 
a tedy ani k negativnímu ovlivnění vody a půdy. 
Na některých farmách, které disponují menší 
výměrou je navíc v praxi téměř nemožné najít 
čtyři vhodná místa pro ukládání krmiv na 
zemědělské půdě, která by splňovala všechny 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
Po projednání na připomínkách netrvá, byla domluvena 
kompromisní verze znění § 12 po dohodě s MŽP. 
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podmínky a zároveň byla celoročně přístupná 
bez rizika nadměrného ničení pozemků. Dále 
jsme přesvědčeni, že rotace míst pro ukládání 
krmiv obecně v praxi díky přejezdům po 
pozemcích způsobit větší škody, než založení 
stabilního úložiště na nejvhodnějším možném 
místě za dodržení všech dalších podmínek. 
 

 V návrhu zůstala podmínka zanést místo pro 
uložení objemného krmiva do havarijního plánu 
(odst. 7, písm. a)), což považujeme za 
nadbytečnou a obtížně splnitelnou podmínku. 
Havarijní plány se tvoří na několik let dopředu a 
nelze je každoročně měnit. Pokud je tato 
podmínka považována u skladování delšího 
než 10 měsíců, znamená to prakticky jakékoliv 
skladování, protože vyskladnění v kratší době 
je prakticky nereálné. 
 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
Po projednání na připomínkách netrvá, byla domluvena 
kompromisní verze znění § 12 po dohodě s MŽP. 

 Odstavec 7, písm. b) odkazuje na odst. 1 – 6 a 
zároveň odporuje odst. 1, který mluví o 
maximální době skladování 10 měsíců. 
Důrazně žádáme o jasné uvedení, že doba 
skladování volně ložených krmiv na 
zemědělské půdě může být až 18 měsíců. 
Kratší doba není slučitelná s praxí. V případě, 
že zrání např. siláže trvá zhruba dva měsíce, je 
nutné počítat s tím, že od termínu sklizně do 
doby, kdy bude připravena ke krmení siláž 
z následujícího roku, uplyne minimálně 14 
měsíců. Navíc je nutné počítat s nějakou 
rezervou na případné přebytky krmiva, protože 
volně loženou siláž a senáž nelze z podstaty 
věci převážet bez jejího znehodnocení. 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 
Po projednání na připomínkách netrvá, byla domluvena 
kompromisní verze znění § 12 po dohodě s MŽP. 
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Komora veterinárních 
lékařů 

Doporučujeme, aby v příloze č. 2 předmětné 
vyhlášky, v kapitole Zvláštní účely výživy (část 
B: Seznam určených užití) byla u všech 
případů veterinárních diet pro zvláštní účely 
výživy provedena změna textu: 
 
Na etiketě musí být uvedeno: 
„Před použitím nebo před prodloužením 
doby používání se doporučuje vyžádat si 
stanovisko veterinárního lékaře.“. 
 
na znění: 
 
Na etiketě musí být uvedeno: 
„Před použitím nebo před prodloužením 
doby používání je nezbytné si vyžádat 
stanovisko veterinárního lékaře.“. 
Odůvodnění návrhu: 
 
Veterinární klinické diety jsou určeny pro léčbu 
nebo prevenci různých patologických stavů 
zvířat. V mnoha případech významně ovlivňují 
jejich metabolismus a životní funkce. Jestliže je 
dieta nesprávně zvolena či nesprávně 
podávána, může dojít k poškození zdravotního 
stavu zvířete. Je proto nezbytné, aby bylo 
používání diet pro zvláštní účely vždy spojeno s 
konkrétní diagnózou, kterou může stanovit 
pouze ošetřující veterinární lékař. Ten následně 
indikuje léčbu, jejíž součástí se i použití diet pro 
zvláštní účely. Veškeré změny v typu diety 
nebo v délce jejího použití bez konzultace s 
ošetřujícím veterinárním lékařem s sebou 
nesou signifikantní riziko pro zvířecího 
pacienta.      

Neakceptováno. 
Jedná se o transpozici směrnice 2008/38/EHS, kterou se 
stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely 
výživy. Pokud bychom změnili text uvedený v příloze, 
bylo by to nad rámec požadavků ze směrnice, a 
znevýhodnili bychom české provozovatele na evropském 
trhu. 
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Ústřední kontrolní a 
zkušební ústav 
zemědělský 

K bodům novely 13. a 14.  
 
Navrhujeme upravit znění § 8 takto:  
 
„Osvědčení o odborné způsobilosti vydává 
ústav k 
 
a) výrobě a uvádění doplňkových látek na trh 
žadateli s vysokoškolským vzděláním získaným 
absolvováním magisterského studijního 
programu v oblasti biologie nebo chemie nebo 
biotechnologie nebo farmacie nebo lékařství 
nebo veterinárního lékařství nebo potravinářství 
nebo zemědělství a s odbornou praxí v 
minimální délce 2 let ve výrobě nebo používání 
doplňkových látek,  
b) výrobě premixů, kompletních a doplňkových 
krmiv s použitím doplňkových látek nebo s 
použitím premixů  
1. žadateli s vysokoškolským vzděláním 
získaným absolvováním magisterského 
studijního programu v oblasti zemědělství nebo 
veterinárního lékařství, nebo  
2. žadateli s vysokoškolským vzděláním 
získaným absolvováním magisterského nebo 
bakalářského studijního programu v oblasti 
biologie a s odbornou praxí v minimální délce 2 
let ve výrobě nebo uvádění premixů nebo 
kompletních a doplňkových krmiv s použitím 
doplňkových látek nebo s použitím premixů na 
trh,  
 c) výrobě krmiv s použitím doplňkových látek 
nebo premixů žadateli se středním vzděláním s 
maturitní zkouškou ve skupině oborů vzdělání 
Potravinářství a potravinářská chemie, ve 

Akceptováno. 
Znění bylo upraveno. 
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skupině oborů vzdělání Zemědělství a lesnictví 
a ve skupině oborů vzdělání Veterinářství a 
veterinární prevence a s odbornou praxí v 
minimální délce 2 let ve výrobě krmiv s 
použitím doplňkových látek nebo premixů, 
nebo žadateli, který splňuje podmínky 
stanovené v písmeni b), 
d) uvádění doplňkových látek a premixů na 
trh žadateli se středním vzděláním s maturitní 
zkouškou.“ 
 
Důvodem navržené změny je to, že uvádění 
veškerých doplňkových látek na trh představuje 
obdobné riziko jako uvádění na trh premixů, a 
proto navrhujeme přesunout uvádění 
doplňkových látek na trh původně uvedené pod 
písm. a) pod písm. d) a to pro všechny 
doplňkové látky, tedy nejen pro silážní 
doplňkové látky. Zároveň v tomto paragrafu 
navrhujeme sloučit podmínky pro výrobu krmiv 
s použitím doplňkových látek nebo premixů do 
písm. c) a v písm. b) je vypustit. 
 
 

 
V Praze dne 29. ledna 2020 
Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská  
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