Ročník 2014

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 89

Rozeslána dne 2. října 2014

Cena Kč 27,–

O B S A H:
211. N a ř í z e n í v l á d y o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku
v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor
212. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům
živočišných produktů v místě určení
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211
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. září 2014
o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku
v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona
č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona
č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
č. 558/2004 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb.:
§1

2. mrkev, petržel kořenová a celer bulvový,
3. rajčata, papriky, okurky nakládačky a okurky
salátové,
4. saláty, pekingské zelí a chřest,
5. zelí hlávkové, kapusta hlávková, kapusta růžičková, květák, brokolice a kedluben,
c) brambory konzumní rané a brambory konzumní pozdní.
(3) Toto nařízení se vztahuje pouze na případy,
kdy místem určení je místo prvního příjmu, zacházení nebo manipulace s potravinou uvedenou v odstavci 2.

Předmět úpravy
(1) Toto nařízení v návaznosti na čl. 3 odst. 6
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 stanovuje
rozsah a podmínky informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení (dále
jen „příjemce potraviny v místě určení“).
(2) Toto nařízení se vztahuje na

§2
Rozsah a podmínky informační povinnosti
(1) Příjemce potraviny v místě určení, jde-li
o potravinu uvedenou v § 1 odst. 2 a místo určení
podle § 1 odst. 3, informuje příslušný krajský
inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce o
a) druhu potraviny přicházející na místo určení,
b) množství potraviny přicházející na místo určení,

1. broskve,

c) členském státě a názvu a adrese provozovatele
potravinářského podniku odesílajícího potravinu na místo určení,

2. hrušky,

d) adrese místa určení a příjemci potraviny a

3. jablka,

e) předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě
určení bez daně z přidané hodnoty1).

a) čerstvé ovoce druhu

4. jahody,
5. meruňky,
6. slívy a švestky a
7. třešně,
b) čerstvou zeleninu druhu
1. cibule a česnek,

1

(2) Informace podle odstavce 1 příjemce potraviny v místě určení oznámí doručením v listinné podobě nebo způsobem umožňujícím dálkový přenos
dat příslušnému krajskému inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce nejpozději 48 hodin před příchodem potravin na místo určení.

) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Sbírka zákonů č. 211 / 2014

Částka 89

Strana 2499

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. prosince 2014.

§3
Účinnost
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti prvním
dnem následujícím po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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212
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. září 2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností
příjemcům živočišných produktů v místě určení

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 166/1999
Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona
č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona
č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„f) předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě
dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty4).
4

) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Informace podle odstavce 1 příjemce
oznámí krajské veterinární správě způsobem umožňujícím dálkový přenos dat prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy tak, aby
je obdržela nejpozději 48 hodin před příchodem živočišných produktů na místo určení.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Pokud by lhůta pro informování krajské veterinární správy podle § 2 odst. 2 nařízení vlády
č. 125/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto nařízení, uplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, postupuje se podle
dosavadní právní úpravy.
2. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 2 nařízení vlády č. 125/2011 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se nepoužije,
pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení
příjemce některých živočišných produktů v místě
určení učinil oznámení podle § 2 nařízení vlády
č. 125/2011 Sb.
Čl. III
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem
následujícím po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Ing. Sobotka v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, 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; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; 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. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
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.

