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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. ledna 2020

o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu
odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Vláda nařizuje podle § 46 odst. 4 zákona č. 164/
/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích
přírodních minerálních vod, přírodních léčebných
lázních a lázeňských místech a o změně některých
souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1

Výše poplatku

Jednotková výše poplatku za přírodní minerální
vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
činí 12 Kč za 1 m3.

§ 2

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 150/2015 Sb., o stanovení jed-
notkové výše poplatku za přírodní minerální vodu
odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody, se
zrušuje.

§ 3
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2020.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 17. ledna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o krmivech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3
odst. 6, § 4 odst. 10, § 5 odst. 10 a § 6 odst. 4 zákona
č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/
/2000 Sb., zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 214/2007
Sb., zákona č. 33/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb.
a zákona č. 209/2019 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení někte-
rých ustanovení zákona o krmivech, se mění takto:

1. Pod nadpisy § 2 až 4 se text „§ 3 odst. 7“
nahrazuje textem „§ 3 odst. 6“.

2. V § 2 odst. 2 se slova „s vyobrazením“ zru-
šují.

3. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

4. V § 3 se zrušuje odstavec 2 a zároveň se zru-
šuje označení odstavce 1.

5. V § 4 se slova „části B přílohy“ nahrazují
slovem „příloze“.

6. V § 5 odst. 1 písm. a) se slova „a) až c),
e) až g) a j) až l)“ nahrazují slovy „a) až f), i) až k)
a m)“.

7. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova „a) a j) až m)“
nahrazují slovy „a) a i) až m)“.

8. V § 5 odst. 1 písm. c) se slova „a) a j) až l)“
nahrazují slovy „a), i) až k) a m)“.

9. V § 5 odst. 1 písm. d) se slova „h) až m)“
nahrazují slovy „a), g) až k) a m)“.

10. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „a) až c),
e) až g) a j) až l)“ nahrazují slovy „a) až f) a i) až k)“.

11. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „a), k) a l)“
nahrazují slovy „a) a i) až k)“.

12. V § 5 odst. 2 písm. c) se slova „a) a j) až l)“
nahrazují slovy „a) a i) až k)“.

13. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „j) a l)“ na-
hrazují slovy „i) a k)“.

14. V § 5 odst. 2 písm. e) se slova „h) až l)“
nahrazují slovy „a) a g) až k)“.

15. V § 8 písm. a) se slova „a uvádění“ a slova
„na trh“ zrušují.

16. V § 8 písm. b) se slova „ , kompletních a do-
plňkových krmiv s použitím doplňkových látek
nebo s použitím premixů“ zrušují.

17. V § 8 se na konci textu písmene c) doplňují
slova „ , nebo žadateli, který splňuje podmínky sta-
novené v písmenu b)“.

18. V § 8 písm. d) se za slovo „uvádění“ vklá-
dají slova „doplňkových látek a“.

19. Pod nadpis § 11 se doplňuje text „[K § 3
odst. 6 písm. c) zákona]“.

20. Nadpis nad označením § 12 se zrušuje
a § 12 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 5
až 9 zní:

„§ 12

Podmínky pro skladování objemných krmiv
na zemědělské půdě

[K § 3 odst. 6 písm. f) zákona]

(1) Objemná krmiva jako siláž nebo senáž
určená výhradně pro krmení hospodářských zvířat
(dále jen „objemná krmiva“) lze volně ložená skla-
dovat na zemědělské půdě, pokud

a) jejich uložení je dočasné, jednorázové a nouzové
po dobu maximálně 8 měsíců, sloužící k překle-
nutí nedostatku standardních skladovacích míst,

b) jejich hmotnost nepřesahuje 200 t a byly skli-
zeny z plochy do 10 ha,

c) místo pro jejich uložení (dále jen „úložiště“) je

1. na ploše, která není součástí vyhlášeného
zvláště chráněného území5) a nachází se ve
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vzdálenosti minimálně 50 m od jeho hranice
nebo hranice jeho ochranného pásma,

2. vzdáleno minimálně 50 m od povrchových
vod a od ochranných pásem vodních
zdrojů6),

3. umístěno na pozemku s maximální skloni-
tostí do 5 stupňů,

4. umístěno na pozemku (části dílu půdního
bloku), který není meliorován odvodněním,
není zamokřenou půdou vymezenou hlav-
ními půdními jednotkami 65 až 767), není
lehkou písčitou půdou nebo půdou na velmi
propustném podloží vymezenou hlavními
půdními jednotkami 04 a 057), a

5. zabezpečeno tak, aby nedošlo k průniku se-
nážních nebo silážních šťáv do půdy a tím
k poškození biologických, fyzikálních a che-
mických vlastností zemědělské půdy8)
a k ohrožení jakosti povrchových nebo pod-
zemních vod,

d) zemědělská půda, na níž jsou skladována ob-
jemná krmiva, bude uvedena do původního
stavu do 1 roku od zahájení skladování a zahá-
jení skladování objemných krmiv na zeměděl-
ské půdě bude oznámeno orgánu ochrany ze-
mědělského půdního fondu podle zvláštního
právního předpisu8),

e) budou spotřebována pro krmení hospodář-
ských zvířat a

f) místo a čas jejich uložení a vyskladnění byly
písemně oznámeny příslušnému vodoprávnímu
úřadu.

(2) Sušina rostlinného materiálu naskladňova-
ného za účelem skladování na zemědělské půdě musí
být po celou dobu skladování větší než 33 %.

(3) Úložiště musí být zakryto tak, aby do něj
nemohla vtékat srážková nebo povrchová voda
a musí být zabráněno úniku silážních šťáv a tekutých
výluhů mimo úložiště. Zakrytí musí být zajištěno po
celou dobu skladování objemných krmiv na země-
dělské půdě v souladu s předchozí větou. Zakrytím
musí být dále zabráněno znehodnocení objemných
krmiv.

(4) Na stejném místě lze na zemědělské půdě
uložit objemná krmiva opakovaně nejdříve po 4 le-
tech od ukončení vyskladnění.

(5) Při vyskladňování musí být zajištěno, aby
nedocházelo ke kontaminaci objemných krmiv ze-
minou, a následnému zkrmování takto kontamino-
vaných objemných krmiv zvířatům.

(6) O každém úložišti musí být vedena evi-
dence9), do které se zaznamenává datum založení,
sušina a množství naskladněného materiálu a termín
vyskladnění.

(7) Při opakovaném uložení objemných krmiv
na stejném místě nebo při jejich skladování na ze-
mědělské půdě po dobu delší než 8 měsíců musí
být kromě podmínek stanovených v odstavcích 1
až 6 dále zajištěno, že objemná krmiva

a) jsou skladována na místech vhodných k jejich
uložení, schválených v havarijním plánu zpra-
covaném podle § 39 vodního zákona, a

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

5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných
půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich ve-
dení a aktualizaci.

8) Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů.

9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/
/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví poža-
davky na hygienu krmiv.“.

21. Nadpis přílohy č. 1 zní: „Seznam skladišt-
ních škůdců“, nadpis bodu I. „I. Seznam škůdců:“
a bod II. včetně nadpisu „II. Vyobrazení vybraných
skladištních škůdců a roztoče dravého:“ se zrušují.

22. V příloze č. 1 písm. B bod 8 se slovo
„Ahaxverus“ nahrazuje slovem „Ahasverus“.

23. Příloha č. 2 se zrušuje.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení
čl. I bodů 3, 4 a 23, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2021.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. ledna 2020,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů
veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zá-
kona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 302/2017 Sb. a zákona č. 368/2019 Sb., k provedení
§ 75 odst. 5 veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše pau-
šálních částek nákladů veterinárních kontrol spoje-
ných s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky
č. 277/2018 Sb. a vyhlášky č. 371/2019 Sb., se mění
takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 1 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelný předpis Evropské unie1) výši
a) paušální částky nákladů veterinární kontroly

spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vý-
vozu zvířat nebo živočišných produktů,

b) paušální částky nákladů veterinární kontroly
spojené s ověřením veterinárního osvědčení
k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňko-
vých látek a premixů,

c) paušální částky nákladů spojených s vytištěním

veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém
papíře s ochrannými znaky,

d) částky nákladů stanovené pro účely výpočtu
skutečných nákladů spojených s prováděním
každé jednotlivé pohraniční veterinární kon-
troly.

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplat-
ňování potravinového a krmivového práva a pravidel tý-
kajících 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).“.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

„§ 5

Výše částky nákladů spojených s prováděním
pohraniční veterinární kontroly

Výše částky nákladů stanovené pro účely vý-
počtu skutečných nákladů spojených s prováděním
každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly je
uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.“.

3. Příloha č. 2 zní:
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února
2020.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 25. listopadu 2019,

kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům,
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek,
reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí,

u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zá-
kona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 264/2014 Sb., zákona č. 302/2017 Sb. a zákona
č. 368/2019 Sb., k provedení § 19 odst. 7 písm. b)
veterinárního zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání
některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou
určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu)
přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kon-
taminujících, pro něž by živočišné produkty mohly
být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich pro-
duktech, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb., vyhlášky
č. 375/2006 Sb., vyhlášky č. 129/2009 Sb. a vyhlášky
č. 51/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 1 úvodní části ustanovení se slova
„Evropských společenství1)“ nahrazují slovy
„Evropské unie1)“.

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

3. V § 14 odst. 2 písm. d) se slova „Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

4. V § 16 se odstavce 3 a 4 zrušují.

5. V § 17 se odstavec 3 zrušuje.

6. § 18 až 24 se včetně poznámek pod čarou č. 6
a 6a zrušují.

7. V příloze č. 3 části II Podrobná pravidla pro
odběr úředních vzorků se v bodě 2.3.1.2. slova
„podle § 23 této vyhlášky“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. pro-
since 2019.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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