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VYHLÁŠKA

ze dne 25. června 2015,

kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona
o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle
§ 159 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 179/2010 Sb., zákona č. 55/2012 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 341/2013 Sb., (dále jen „zákon“)
k provedení § 17 písm. w) zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlá-
šení pro účely zákona o veřejných zakázkách a ná-
ležitostech profilu zadavatele, se mění takto:

1. V § 7 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

2. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3. V § 8 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Tím není dotčeno právo zadavatele současně využí-
vat i elektronické tržiště veřejné správy nebo Ná-
rodní elektronický nástroj rovněž jako svůj profil
zadavatele.“.

4. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Změní-li zadavatel svůj profil zadavatele,
zajistí, aby

a) všechny informace a dokumenty k veřejným za-
kázkám uveřejněné na nepoužívaném profilu
zadavatele byly převedeny na nově používaný
profil zadavatele, a to v souladu s odstavcem 1
písm. g). Nepoužívaný profil zadavatele odeslá-
ním formuláře Zrušení profilu zadavatele uve-
deného v příloze č. 4 k této vyhlášce zadavatel
označí ve Věstníku veřejných zakázek jako zru-
šený, nebo

b) na nově používaném profilu zadavatele byla
uveřejněna informace o nepoužívaném profilu
zadavatele včetně přímého hypertextového od-
kazu. Zadavatel rovněž zajistí, aby prostřednic-
tvím nepoužívaného profilu zadavatele nebyly
uveřejňovány informace k veřejným zakázkám
zahájeným po datu, kdy došlo ke změně profilu
zadavatele. Na nepoužívaném profilu zadavatele
budou doplňovány informace k veřejným za-
kázkám zde uveřejněným. Nepoužívaný profil
zadavatele odesláním formuláře Zrušení profilu
zadavatele uvedeného v příloze č. 4 k této vy-
hlášce zadavatel označí ve Věstníku veřejných
zakázek jako neaktivní.“.

5. Přílohy č. 3 a 4 znějí:
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„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 133/2012 Sb.
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Příloha č. 4 k vyhlášce č. 133/2012 Sb.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2015.

Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 1. července 2015

o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18
odst. 1 písm. f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 139/
/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropské unie1) provozo-
vateli potravinářského podniku v místě určení (dále
jen „příjemce potravin v místě určení“) rozsah infor-
mačních povinností.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na

a) čerstvé ovoce druhu

1. broskve včetně nektarinek,

2. hrušky,

3. jablka,

4. slívy a švestky,

5. pomeranče,

6. banány,

7. stolní hrozny révy vinné,

b) čerstvou zeleninu druhu

1. cibule a česnek,

2. mrkev a celer bulvový,

3. rajčata, papriky a okurka salátová,

4. zelí hlávkové, květák a brokolice,

c) brambory konzumní rané a brambory kon-
zumní pozdní,

d) výrobky z révy vinné podle nařízení o společné
organizaci trhů se zemědělskými produkty2)
včetně vinného rmutu3), v obalech o objemu
nad 2 litry, neurčených pro konečného spotře-
bitele, a nebalené víno,

e) vinné hrozny čerstvé, jiné než stolní hrozny4),

f) mák setý5),

g) doplňky stravy6),

h) potraviny živočišného původu7) s výjimkou

1. čerstvých produktů rybolovu, živých mlžů,
plžů, ostnokožců a pláštěnců určených pro
lidskou spotřebu,
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se
bezpečnosti potravin, v platném znění.
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, v platném znění.

2) Příloha VII část II odst. 1 až 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013,
kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.

3) § 3 písm. h) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 256/2011 Sb.

4) Příloha I část XII písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
5) § 12 odst. 4 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), e), f), g) a h)

zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 399/2013 Sb.

6) § 2 písm. g) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých sou-
visejících zákonů, ve znění zákona č. 139/2014 Sb.

7) § 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 139/2014 Sb.



2. kolagenu a přírodních a kolagenových střev
určených pro výrobu potravin.

(3) Tato vyhláška se vztahuje pouze na případy,
kdy místem určení je místo prvního příjmu včetně
jakéhokoli prvního zacházení nebo manipulace na
území České republiky s potravinou uvedenou v od-
stavci 2.

(4) Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky
uvedené v odstavci 2 písm. d), které jsou přepravo-
vány na území České republiky v režimu podmíně-
ného osvobození od daně podle rozhodnutí Evrop-
ského parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES ze dne
16. června 2003 o zavedení elektronického systé-
mu pro přepravu a sledování výrobků podléhajících
spotřební dani.

§ 2

Rozsah informačních povinností, termín a způsob
předávání informací

(1) Příjemce potravin z jiného členského státu
Evropské unie nebo třetí země v místě určení, jde-li
o potravinu uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) až g)
a místo určení podle § 1 odst. 3, oznámí prostřednic-
tvím informačního systému Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce nejpozději 24 hodin před pří-
chodem potravin na místo určení

a) druh potraviny přicházející na místo určení,

b) množství potraviny přicházející na místo určení,

c) členský stát Evropské unie nebo třetí zemi, ná-
zev a adresu provozovatele potravinářského
podniku dodávajícího potravinu na místo
určení,

d) název, adresu a identifikační číslo místa určení
a příjemce potraviny v místě určení a

e) datum příchodu potraviny na místo určení.

(2) Příjemce potravin z jiného členského státu
Evropské unie v místě určení, jde-li o potravinu uve-
denou v § 1 odst. 2 písm. h) a místo určení podle § 1
odst. 3, oznámí prostřednictvím informačního systé-
mu Státní veterinární správy nejpozději 24 hodin
před příchodem potravin na místo určení

a) druh potraviny přicházející na místo určení,

b) množství potraviny přicházející na místo určení,

c) fyzikální stav nebo způsob úpravy potraviny
přicházející na místo určení,

d) členský stát Evropské unie, název a adresu pro-
vozovatele potravinářského podniku dodávají-
cího potravinu na místo určení, včetně čísla
schválení nebo registrace8), pokud mu bylo pří-
slušným orgánem dozoru přiděleno,

e) adresu místa určení a příjemce potraviny v místě
určení, včetně čísla schválení nebo registrace,
pokud mu bylo příslušným orgánem dozoru
přiděleno8), a

f) datum příchodu potraviny na místo určení.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 320/2014 Sb., o informační povin-
nosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k ně-
kterým druhům potravin, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2015.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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8) Čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.
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