Návrh pozměňovacích návrhů poslance Ing. Petra Kudely k sněmovnímu tisku č. 712 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění
pozdějších předpisů
pro jednání Poslanecké sněmovny PČR ve 2. čtení
__________________________________________________________________________

A.
1.

V čl. I v novelizačním bodu 9. v doplňovaném odstavci 2 písm. b) do § 3 se slova „místa
určení“ nahrazují slovy „místa dodání“ a slova „přiveze nebo nechá přivézt“ se nahrazují
slovy „přepraví nebo nechá přepravit“.

2.

V čl. I v novelizačním bodu 30. vkládaný § 16b odstavce 1 a 2 zní:
„(1) Určit nebalené víno jako sudové je oprávněn pouze
a) výrobce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v České republice, a to
z hroznů sklizených v České republice nebo jiném státě Evropské unie, nebo
b) příjemce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v jiném členském státě nebo
třetí zemi.
(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně130) výrobce
vína nebo příjemce nebaleného vína, kteří splňují požadavky podle odstavce 1. Sudové
víno nesmí být spotřebiteli prodáváno prostřednictvím prodejního automatu.“.

B.
V čl. I se doplňuje nový bod, který zní:
V § 31 se doplňuje odstavec 20, které zní:
„(20) Fond zveřejní pro následující půlrok podmínky a podrobnosti o způsobu
a výši poskytování podpor pro žadatele podle odstavců 4 a 5 nejpozději do 31. května
a do 30. listopadu na svých internetových stránkách.“.
Následující body se přečíslují.
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C.
Dosavadní články I a II se označují jako část první a doplňuje se část druhá, která zní:
„ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. III
Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 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.,
zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., se mění takto:
1.

V § 12b odst. 3 větě první se za slovo „vyrobených“ vkládají slova „, distribuovaných,
dovezených“.

2.

V § 12b odst. 3 větě třetí se za slova „Zakazuje se“ vkládají slova „vyrábět,
distribuovat, dovážet a“.

3.

V § 12h odst. 5 se slova „odstavce 3 písm. a)“ nahrazují slovy „odstavce 4 písm. a)“.

4.

V § 12i odst. 1 se text „§ 12h odst. 3 písm. a) a § 12h odst. 4“ nahrazuje textem
„§ 12h odst. 4 písm. a) a § 12h odst. 5“ a text „§ 12h odst. 3 písm. b)“ se nahrazuje
textem „§ 12h odst. 4 písm. b)“.

5.

V § 13b odst. 4 se text „§ 12h odst. 3, § 12h odst. 4, § 12h odst. 5 písm. c)“ nahrazuje
textem „§ 12h odst. 4, § 12h odst. 5, § 12h odst. 6 písm. c)“.

6.

V § 13e odst. 1 se text „§ 12h odst. 1 a 2“ nahrazuje textem „§ 12h odst. 2 a 3“.

7.

V § 13e odst. 2 se text „§ 12h odst. 1 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 2“ nahrazuje
textem „§ 12h odst. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3“.

8.

V § 16 odst. 9 se slova „odstavci 1“ nahrazují slovy „odstavcích 1 až 5“ a slova
„odstavce 1“ se nahrazují slovy „odstavců 1 až 5“.

9.

V § 16 odst. 17 se slova „Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) a c)“
nahrazují slovy „Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinářská
inspekce“.

2

10.

V § 16a odst. 8 se text „§ 16 odst. 1 písm. b) a c)“ nahrazuje textem „Státní
veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce“.

11.

V § 17c odst. 2 písm. h) se za slova „v rozporu s § 12b odst. 3“ vkládají slova „vyrobí,
distribuuje, doveze nebo“.

D.
Dosavadní články I a II se označují jako část první a doplňuje se část třetí, která zní:
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. IV
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 316/2004 Sb.,
zákona č. 321/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 120/2008 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb.,
zákona č. 138/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb. se mění takto:

12.

V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které
zní:

„o) pokud je to požadováno přímo použitelným předpisem Evropské unie, schvaluje nebo
podmíněně schvaluje v mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny na
základě žádosti provozovatele potravinářského podniku podané v listinné nebo
v elektronické podobě podniky, závody, popřípadě jiná zařízení vyrábějící potraviny jiného
než živočišného původu a odnímá nebo pozastavuje schválení, a to jsou-li splněny
podmínky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a); žádost o schválení
musí splňovat náležitosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona upravujícího potraviny a musí
obsahovat údaje o druhu a rozsahu činnosti, a to zejména údaje o objemu výroby a
uvádění potravin na trh; tímto ustanovením není dotčena působnost Státní veterinární
správy podle veterinárního zákona a podle § 16 odst. 4 zákona upravujícího potraviny.“.

13.

V § 3 se doplňuje odstavec 12, který zní:

„(12) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu
zemědělských výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na
trh s právními předpisy zajišťuje inspekce přiměřeně podle pravidel stanovených zákonem
o potravinách a tabákových výrobcích pro odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za
účelem zjišťování souladu potravin s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a
uvádění na trh s právními předpisy.“.

14.

V § 11 odst. 1 písm. e) se text „§ 4 odst. 1 písm. h)“ nahrazuje textem „§ 4 odst. 1
písm. a)“.“.
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ODŮVODNĚNÍ:
K bodu A 1
K § 3 odst. 2 písm. b):
Dne 31. 5. 2016 podepsal prezident České republiky vládní novelu zákona o potravinách
a tabákových výrobcích, kterou bude v § 2 písm. d) změněna definice místa určení, na níž
bylo původně zákonem o vinařství a vinohradnictví odkazováno v poznámce pod čarou
č. 121. Definice místa určení se účinností novely zákona o potravinách a tabákových
výrobcích změní na „místo prvního příjmu potravin včetně místa jakéhokoliv prvního
zacházení nebo manipulace s potravinou na území České republiky“. Takové znění by pro
oblast výrobků z révy vinné mohlo být problematické. Je proto vhodné nově definovat „místo
dodání“ tak, aby vyhovovalo účelu a smyslu navrhované zákonné úpravy. Současně se
sjednocuje pojmosloví zákona v definici příjemce v § 3 odst. 2 písm. b) a dalších
ustanoveních.

K bodu A 2
K § 16b odst. 1 a 2:
Navrhované změny jsou pouze formulačního charakteru. Jejich cílem je zpřesnění
formulace předmětných ustanovení tak, aby při jejich aplikaci nedocházelo k výkladovým
pochybnostem.
K bodu B:
Nové znění ustanovení odstavce 20 v § 31 zákona o vinohradnictví a vinařství vychází
z obdobného ustanovení v § 1 odst. 3 vyhlášky č. 97/2006 Sb. a stanoví způsob
zveřejňování informací Vinařského fondu o podmínkách a podrobnostech o způsobu
a výši poskytování podpor pro žadatele pro následující půlrok.
K bodu C:
Jedná se o legislativně technické úpravy v souvislosti s poslední novelou zákona
o potravinách a tabákových výrobcích, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne
9. června 2016.
Ustanovení § 12b odst. 3, které se v současném znění týká pouze zákazu uvádění na
trh cigaret přesahujících maximální úrovně emisí, je třeba rozšířit tak, aby byly pokryty
veškeré situace (kromě uvádění na trh také výroba, distribuce a dovoz), při kterých může být
požadavek vyplývající z čl. 3 odst. 1 směrnice 2014/40/EU nedodržen. Současně se
doplňuje také příslušné sankční ustanovení § 17c odst. 2 písm. h).
Dále se v § 12h, § 12i, § 13b a § 13e opravují nepřesné odkazy na § 12h, do kterého
byl v průběhu legislativního procesu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
vložen nový odstavec 1 a původně navrhované odstavce 1 až 6 byly označeny jako odstavce
2 až 7.
V § 16 se upravují odstavce 9 a 13, které novelou nebyly dotčeny, ale je třeba je
uvést do souladu se zněním předcházejících, novelou upravených odstavců. Obdobně se
upravuje v § 16a odst. 8, který novelou nebyl dotčen, odkaz na § 16 odst. 1 až 5.
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K bodu D:
V zákoně o Státní zemědělské a potravinářské inspekci se doplňuje nové ustanovení
§ 3 odst. 2 písm. o). Dne 1. 4. 2016 nabylo účinnosti nařízení (EU) 2016/355, které mění
přílohu III nařízení (ES) č. 853/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na želatinu, kolagen a
vysoce rafinované produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě. Jedná se o
změnu, která má vliv na výrobce doplňků stravy, které dozoruje SZPI.
Na konci přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 přibyl nový oddíl XVI: vysoce rafinovaný
chondroitin-sulfát, hyaluronová kyselina, jiné hydrolyzované výrobky z chrupavky, chitosan,
glukosamin, syřidlo, vyzina a aminokyseliny. Vlivem této změny všechny činnosti, pro které
jsou stanoveny podmínky v příloze III nařízení (ES) č. 853/2004, musí být schváleny a
uvedeny na veřejných seznamech schválených podniků.
Kromě výše uvedené změny nařízení (ES) č. 853/2004 je nutno reagovat též na to,
že nabytím účinnosti zákona č. 180/2016 Sb. by vznikla ohledně schvalování podniků
vyrábějících potraviny mezera v kompetencích dozorových orgánů. Dozor nad potravinami,
které nejsou považovány za potraviny živočišného původu podle zákona č. 110/1997 Sb.
(tj. také doplňky stravy), avšak obsahují živočišnou složku, provádí SZPI. Tyto podniky proto
nemůže schvalovat SVS podle veterinárního zákona, neboť není k jejich kontrole příslušná
podle zákona č. 110/1997 Sb. Vzhledem k tomu, že je pro podniky, které takové potraviny
vyrábí vyžadováno schválení, je nezbytné, aby SZPI toto oprávnění pro účely schvalování
podniků spadajících do její působnosti měla.
Podrobný rámec pro schvalování stanoví nařízení (ES) 882/2004 o úředních
kontrolách (čl. 30), nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (čl. 6), nařízení (ES)
853/2004 a nařízení (ES) 854/2004, a to včetně vymezení provozů a zařízení, které je na
místě schvalovat a pro jejichž provoz nepostačí pouze registrace (resp. oznámení činnosti).
Působnost SVS není tímto pozměňovacím návrhem nijak dotčena - navržené ustanovení § 3
odst. 2 písm. o) jasně stanoví, že se jedná o schvalování v mezích působnosti SZPI podle
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích - § 16.
V zákoně o Státní zemědělské a potravinářské inspekci je také třeba zakotvit
chybějící pravidla pro odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování
souladu zemědělských výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a
uvádění na trh s právními předpisy. Vzhledem k blízkosti problematiky s problematikou
potravin se jako nejvhodnější jeví přiměřené použití pravidel stanovených zákonem o
potravinách a jeho prováděcím právním předpisem pro potraviny.
Dále se v sankčních ustanoveních zákona o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci opravuje nesprávný odkaz na neexistující ustanovení § 4 odst. 1 písm. h).
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PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 321/2004 Sb.:
Pozn.: Změny, jež jsou oproti vládnímu návrhu zákona navrhovány předkládaným
pozměňovacím návrhem, jsou označeny žlutě a kurzívou – k bodu A a B.

*****

§3
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) révou réva rodu Vitis L.17),
b) révovou sazenicí zakořeněný výpěstek révy,
c) vinohradem nebo vinicí (dále jen „vinice“) zemědělsky obhospodařovaná půda souvisle
osázená keři vinné révy17a) jednoho pěstitele o celkové výměře větší než 10 arů, jíž
na základě písemné žádosti pěstitele podané po 1. lednu 2001 Ústřednímu kontrolnímu
a zkušebnímu ústavu zemědělskému18) (dále jen „Ústav“) Ústav přidělil nebo přidělí
registrační číslo nebo registrační čísla; vinice o celkové výměře menší než 10 arů je vinicí,
pouze má-li na základě písemné žádosti pěstitele podané po 1. lednu 2001 Ústavem
přiděleno registrační číslo; vinicí je rovněž vinice vyklučená, k níž nebylo Ústavem uděleno
právo na opětovnou výsadbu podle § 9,
d) viniční tratí pozemek, část pozemku, soubor pozemků, soubor pozemku a části pozemku,
nebo kombinací pozemků, případně částí pozemků, tvořících souvislý celek, v jedné
vinařské oblasti, případně podoblasti, splňující zákonné předpoklady pro pěstování révy,
e) hektarovým výnosem podíl množství vinných hroznů sklizených v jednom vinařském roce
a plochy vinice, nebo vinic pěstitele, na nichž byly tyto vinné hrozny vypěstovány, vyjádřený
v tunách na jeden hektar,
f) pěstitelem osoba provozující vinohradnictví na vinici,
g) vinohradnictvím pěstitelem provozovaná
1. výsadba a pěstování révy na vinici za účelem produkce vinných hroznů, případně
révových roubů,
2. sklizeň vinných hroznů nebo révových roubů,
3. výsadba a pěstování révy podnožové, za účelem produkce podnožových řízků,
4. produkce révových sazenic,
h) rmutem zpracováním narušené vinné hrozny, z nichž lze vyrobit produkt; za produkt16)
se považuje rovněž rmut,
i) vinařstvím zpracování vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo vína, povolenými
technologickými postupy, plnění produktu do obalu, označování produktu a jeho uvádění
do oběhu oběhu106),
j) šarží množství druhově totožných produktů, které byly vyrobeny za stejných podmínek
a stejným způsobem,
k) jakostním vínem stanovené pěstitelské oblasti jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem,
jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti, dále aromatické jakostní šumivé víno,
pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno, víno originální certifikace,
stanovené pěstitelské oblasti,
l) evidenčním číslem jakosti soubor číselných a písmenných znaků sestávající z čísla
rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce19) (dále jen „Inspekce“) o zatřídění
příslušného vína a z označení vzorku vína,
m) stupněm normalizovaného moštoměru obsah zkvasitelných cukrů ve vinných hroznech,
vyjádřený v kilogramech na 1 hektolitr hroznového moštu; přepočet přirozeného obsahu
alkoholu v procentech objemových ze stupňů normalizovaného moštoměru je uveden
v příloze k tomuto zákonu,
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n)

cukernatostí obsah zkvasitelných cukrů v hroznovém moštu, vyjádřený ve stupních
normalizovaného moštoměru,
o) výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí nebo označuje produkt vyrábí
z vinných hroznů, rmutu, moštu107) nebo z mladého vína v procesu kvašení produkt
tím, že jej zpracovává, včetně jeho zpracování pro jiného výrobce, nebo nechává
zpracovat za účelem jeho uvádění do oběhu,
p) malým množstvím množství nepřevyšující 1 000 hektolitrů vína prodaného
maloobchodníkem konečnému 750 hektolitrů vína v obalu určeném pro spotřebitele
nebo 1000 litrů sudového vína prodaného maloobchodníkem spotřebiteli za 1 vinařský
rok,
q) uváděním do oběhu nabídka produktu k prodeji, jeho prodej anebo jiná forma jeho nabídky
ke spotřebě, včetně skladování pro potřeby prodeje, případně přepravy pro potřeby prodeje,
nebo nabídky ke spotřebě,
r) vinným nápojem nápoj obsahující nejméně 50 % vína,
s)q) vinným střikem víno smísené s vodou, sodovkou (sifonem), nebo minerálkou,
t)r) víny poprvé uvedenými do oběhu pro účely odvodu do Vinařského fondu vína výrobce
uvedená v prohlášení o produkci, jejichž množství je sníženo o 10 % technologických ztrát.,
s) obchodním zprostředkovatelem fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje nebo
prodává produkty v rámci výkonu svého povolání nebo předmětu své činnosti, aniž
by měla užívací právo k zařízení k uskladnění těchto produktů nebo aniž by tyto
produkty sama držela v zařízení k uskladnění těchto produktů,
t) snadno čitelným údajem údaj uvedený takovým způsobem, aby spotřebitel byl takto
uvedený údaj schopen přečíst, a to tak, že velikost písma je přizpůsobena
vzdálenosti, ze které lze očekávat, že spotřebitel bude tento údaj během nákupu číst,
u) nebaleným vínem víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované
nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu107), uváděné do oběhu v jiném obalu
než obalu určeném pro spotřebitele ve fázi, která předchází prodeji spotřebiteli,
v) sudovým vínem víno nebo jiný produkt uvedený pod kódem kombinované
nomenklatury 2204 nebo 2205, s výjimkou moštu107), určené k prodeji spotřebiteli
nebo prodávané spotřebiteli z jiného obalu než obalu určeného pro spotřebitele,
w) čepovaným vínem víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě
prodeje nebo jako zabalené v místě prodeje na žádost spotřebitele z jednorázového
obalu určeného pro spotřebitele s jediným otvorem k plnění a nevyměnitelným
výčepním ventilem,
x) rozlévaným vínem víno prodávané spotřebiteli k bezprostřední konzumaci v místě
prodeje z obalu určeného pro spotřebitele o maximálním objemu 5 litrů,
y) obalem určeným pro spotřebitele jednorázový nebo bez výměny jednorázového
uzávěru znovu nenaplnitelný obal o maximálním objemu 20 litrů, který v místě
prodeje tvoří spolu s jeho obsahem prodejní jednotku pro spotřebitele, a jsou na něm
nebo na etiketě k němu připojené uvedeny údaje podle předpisů Evropské unie,
tohoto zákona a prováděcích právních předpisů,
z) jednorázovým uzávěrem uzávěr včetně souvisejících bezpečnostních prvků, který při
otevření ztratí svoji funkčnost a nelze ho opakovaně použít.
a)

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
falšováním produktu
1. použití enologických postupů, které jsou v rozporu s přílohami k nařízení Komise
(EU) č. 606/2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy
a omezení, která se na ně použijí, v platném znění; pokud jsou v těchto přílohách
stanoveny limity, jejich překročení se nepovažuje za falšování produktu,
2. přidání vody nebo alkoholu podle Přílohy VIII části II odstavci A bodu 1 nebo 2
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví
společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS)
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b)

c)

příjemcem provozovatel potravinářského podniku108), kterému je produkt z jiného
členského státu Evropské unie nebo ze třetí země do místa určení místa dodání
zaslán nebo si ho do místa určení místa dodání z jiného členského státu Evropské
unie nebo ze třetí země přiveze nebo nechá přivézt přepraví nebo nechá přepravit,
a jedná se o produkt se zemí původu nebo proveniencí z jiného členského státu
Evropské unie nebo ze třetí země.,
místem dodání místo, do kterého je produkt příjemcem nebo pro příjemce
přepravován, a kde je vyložen a skladován.

*****
§ 16b
Sudové víno
a)
b)

(1) Určit nebalené víno jako sudové je oprávněn pouze
výrobce vína, nebo
příjemce nebaleného vína.

(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně130)
a) výrobce vína, nebo
b) příjemce nebaleného vína.
Sudové víno nesmí být spotřebiteli prodáváno prostřednictvím prodejního automatu.
a)
b)

(1) Určit nebalené víno jako sudové je oprávněn pouze
výrobce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v České republice, a to z hroznů
sklizených v České republice nebo jiném státě Evropské unie, nebo
příjemce tohoto vína, pokud se jedná o víno vyrobené v jiném členském státě nebo
třetí zemi.

(2) Sudové víno může být prodáváno spotřebiteli pouze v provozovně130) výrobce
vína nebo příjemce nebaleného vína, kteří splňují požadavky podle odstavce 1. Sudové
víno nesmí být spotřebiteli prodáváno prostřednictvím prodejního automatu.
(3) Výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 nejpozději v den
zahájení a ukončení prodeje sudového vína v provozovnách uvedených v odstavci 2
oznámí tuto skutečnost Ústavu prostřednictvím Registru. Prodej sudového vína se
považuje za ukončený, pokud výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle
odstavce 1 neprodá sudové víno v provozovně uvedené v odstavci 2 déle než 6 měsíců.
Výrobce vína nebo příjemce nebaleného vína podle odstavce 1 uvede v oznámení své
jméno, příjmení a bydliště, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název,
identifikační číslo, pokud je přiděleno, a sídlo, jde-li o právnickou osobu, spolu s adresou
provozovny, popřípadě provozoven, v nichž sudové víno prodává. Vzor oznámení zveřejní
ministerstvo na svých internetových stránkách.
*****
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§ 31
(1) Zřizuje se Vinařský fond (dále jen „Fond") se sídlem v Brně.
(2) Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování
o povinnosti zaplatit odvod a podporu státu podle tohoto zákona nebo o žádostech
o poskytnutí podpor z prostředků Fondu, má Fond postavení orgánu veřejné moci.
(3) Fond se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
(4) Fond
a) podporuje marketing vína, prodej produktů a ochranu označování vína podle
zeměpisného původu,
b) informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech
souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím,
c) podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti
evropského kulturního dědictví, dále podporuje rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictví
a vinařství.
(5) Na rozhodování o podporách (odstavec 4) Fondem se použije přiměřeně správní
řád.
(5) Fond poskytuje podpory na činnosti uvedené v odstavci 4 fyzickým
a právnickým osobám žádajícím o podporu (dále jen „žadatel“).
(6) Orgány Fondu jsou Rada Fondu (dále jen „Rada"), ředitel Fondu (dále jen
„ředitel") a Dozorčí rada Fondu (dále jen „Dozorčí rada"). Veřejnou správu vykonává Rada,
její předseda a ředitel. Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních
zákonů rozhoduje předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení
o vedoucím ústředního správního úřadu.
(7) Členem orgánu Fondu může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná
a má plnou způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona
považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo se na něj hledí,
jako by nebyl odsouzen. Členem orgánu Fondu nemůže být jeho zaměstnanec.
(8) Fond vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá Radě (§ 32 odst. 8 písm. g)
a Dozorčí radě (§ 34 odst. 2 písm. b), a to nejpozději do 30. dubna následujícího
kalendářního roku. Fond zveřejní výroční zprávu Fondu na internetových stránkách Fondu.
(9) Výroční zpráva Fondu musí obsahovat
a) přehled činností vykonávaných v příslušném kalendářním roce Fondem, s uvedením
vztahu k účelu poskytnuté podpory (odstavec 4 písm. a) a c) nebo poskytnuté, případně
vydané informace (odstavec 4 písm. b),
b) roční účetní závěrku80) a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
c) přehled o příjmech a výdajích Fondu v členění podle zdrojů Fondu,
d) přehled o poskytnutých podporách, v členění podle druhu poskytnuté podpory, účelu
a výše,
e) vývoj a konečný účetní stav příjmů a výdajů Fondu za uplynulý kalendářní rok,
f) změny organizačního řádu a změny ve složení orgánů Fondu, včetně odůvodnění těchto
změn, k nimž došlo v průběhu uplynulého kalendářního roku.
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0)

§ 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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(10) Prováděcí právní předpis může stanovit předpoklady a způsob podpory
marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a vinařství
a podrobnosti o poskytování informací veřejnosti Fondem.
(10) Žadatel musí žádost o poskytnutí podpory doručit Fondu v termínech
a) od 1. ledna do 15. února nebo
b) od 1. července do 15. srpna.
(11) O poskytnutí podpory rozhoduje Rada. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná
běžet dnem následujícím po dni ukončení přijímání žádostí podle odstavce 10.
(12) Žádost o poskytnutí podpory podle odstavce 4 může podat žadatel,
má-li sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jedná-li se o občana
České republiky, nebo bydliště v zahraničí, popřípadě místo pobytu v České
republice, nejedná-li se o občana České republiky,
b) se kterým nebylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, případně není v likvidaci, a
c) nemá-li žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Fondu nebo státu,
d) který se v průběhu dvou let před podáním žádosti nedopustil trestného činu,
přestupku nebo jiného správního deliktu, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem jeho podnikání.
a)

(13) V žádosti o poskytnutí podpory žadatel uvede
jméno, popřípadě jména a příjmení nebo obchodní firmu, místo trvalého pobytu
na území České republiky, jedná-li se o občana České republiky, nebo bydliště
v zahraničí, popřípadě místo pobytu v České republice, nejedná-li se o občana
České republiky, místo podnikání, liší-li se od místa pobytu, a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno, jde-li o podnikající fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména
a příjmení, místo trvalého pobytu a datum narození, jde-li o nepodnikající fyzickou
osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou
osobu,
b) účel, na který je podpora požadována,
c) předpokládané celkové náklady, jejichž úhradu požaduje, a
d) rok, ve kterém mu byla naposledy Fondem poskytnuta podpora, popřípadě uvede,
že mu podpora doposud poskytnuta nebyla.
a)

(14) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel přiloží
a) doklad potvrzující skutečnosti uvedené v odstavci 13 písm. a) a
b) souhlas s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti o poskytnutí podpory
v rozsahu nezbytném pro vyřízení nebo kontrolu žádosti, a souhlas se
zveřejněním potřebných údajů na webových stránkách Fondu v rozsahu
uvedeném v odstavcích 17 a 18.
a)
b)
c)
d)

(15) K žádosti o poskytnutí podpory žadatel dále přiloží dokumentaci obsahující
název a cíl žádosti o poskytnutí podpory,
způsob dosažení cíle,
náklady na dosažení cíle a
předpokládané přínosy z realizované žádosti.

(16) Fond vyplatí žadateli podporu podle odstavců 4 a 5 až poté, co žadatel doloží,
že vynaložil prostředky v souladu s rozhodnutím o poskytnutí podpory.
(17) Fond na svých internetových stránkách zveřejní
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a)

informace o doručených žádostech o poskytnutí podpory v pořadí podle doručení
s uvedením účelu podpory, názvu a stručné charakteristiky předkládané žádosti
o poskytnutí podpory, jména a příjmení žadatele o poskytnutí podpory nebo
obchodní firmy nebo názvu žadatele o poskytnutí podpory a časového vymezení
realizace předmětu podpory,
b) informace o rozhodnutích o poskytnutí podpory s uvedením konkrétní výše
poskytnuté podpory jednotlivému žadateli; jestliže je žádost o poskytnutí podpory
zamítnuta, zveřejní rovněž odůvodnění zamítnuté žádosti o poskytnutí podpory, a
c) formou seznamu podpory poskytnuté Fondem, které jsou vyšší než 10 000 Kč bez
daně z přidané hodnoty na jednotlivou podporu, nebo na opakované plnění
jednomu žadateli o podporu překračující tuto částku, v příslušném kalendářním
roce, s uvedením účelu plnění, příjemce plnění, požadovaného termínu plnění,
termínu skutečného plnění, vyplacené částky a termínu výplaty.
(18) Údaje podle odstavce 17 písm. a) Fond zveřejní nejpozději do 15 dnů
po ukončení přijímání žádostí o poskytnutí podpory Fondu. Údaje podle odstavce
17 písm. b) a c) Fond zveřejní nejpozději do 15 pracovních dnů po rozhodnutí Rady.
(19) Podmínky a podrobnosti o způsobu a výši poskytování podpor
pro žadatele podle odstavců 4 a 5 stanoví po předchozím souhlasu ministerstva Rada
v pravidlech pro žadatele.
(20) Fond zveřejní pro následující půlrok podmínky a podrobnosti o způsobu
a výši poskytování podpor pro žadatele podle odstavců 4 a 5 nejpozději do 31. května
a do 30. listopadu na svých internetových stránkách.
Pozn. Kurzívou je do platného znění promítnut návrh Zemědělského výboru PS z 23.6.2016.

*****
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Platné znění pozměňovacími návrhy dotčených částí zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn – k bodu C
§ 12b
(1) Označení jednotkových balení a vnějších balení tabákových výrobků, jakož i
samotný tabákový výrobek, nesmí zahrnovat zakázaný prvek nebo rys, a to zejména
písemný, obrazový, grafický nebo tvarový, který stanoví prováděcí právní předpis.
(2) Zakazuje se uvádět na trh jednotková balení cigaret a jednotková balení tabáku
určená k ručnímu balení cigaret, která nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti a obsah
jednotkových balení stanovené prováděcím právním přepisem.
(3) Úrovně emisí cigaret vyrobených, distribuovaných, dovezených nebo
uvedených na trh nesmí přesahovat maximální úrovně stanovené prováděcím právním
předpisem. Maximální úrovní se rozumí maximální obsah nebo emise, včetně nulových, látky
v cigaretě, měřeno v miligramech. Zakazuje se vyrábět, distribuovat, dovážet a uvádět na
trh cigarety, které přesahují maximální úrovně emisí.
§ 12h
(1) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich jsou povinni zajistit, aby tyto výrobky splňovaly
požadavky na složení, vzhled, jakost a vlastnosti stanovené prováděcím právním
předpisem.
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich jsou povinni způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem zajistit na jednotkovém balení nebo vnějším balení elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich uvedení
a) údajů podle § 12d odst. 1 písm. a) až d),
b) seznamu všech složek obsažených ve výrobku,
c) obsahu nikotinu ve výrobku,
d) množství nikotinu v dávce,
e) čísla šarže nebo rovnocenného údaje, který umožní určit místo a dobu výroby,
f) údaje o uchování výrobku mimo dosah osob mladších 18 let a
g) zdravotního varování.
(3) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce a distributor elektronických cigaret
nebo náhradních náplní do nich jsou povinni zajistit, aby jejich jednotková balení
obsahovala leták obsahující
a) návod k použití a skladování výrobku,
b) informaci o tom, že výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky,
c) informace o kontraindikacích,
d) varování pro specifické rizikové skupiny,
e) informaci o možných nepříznivých účincích,
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f) informace o návykovosti a toxicitě,
g) kontaktní údaje výrobce nebo dovozce a
h) údaje o právnické nebo fyzické kontaktní osobě mající sídlo ve členském státě
Evropské unie.
(4) Výrobce a dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich
oznámí v elektronické podobě dálkovým přenosem dat ve lhůtách a v rozsahu
stanoveném prováděcím právním předpisem Ministerstvu zdravotnictví
a) informace o elektronické cigaretě a náhradní náplni do ní, kterou hodlá uvést na trh
nebo dovézt a
b) informace o trhu s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich.
(5) Při každé podstatné změně výrobku se předkládá nové oznámení podle
odstavce 3 písm. a) odstavce 4 písm. a).
(6) Výrobce, dovozce a distributor elektronických cigaret nebo náhradních náplní
do nich jsou povinni
a) zavést a udržovat systém pro shromažďování informací o všech podezřeních na
nepříznivé účinky těchto výrobků na lidské zdraví,
b) neprodleně přijmout nápravné opatření nezbytné pro dosažení souladu výrobku
s tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, popřípadě pro jeho stažení
z trhu, pokud lze důvodně předpokládat, že elektronické cigarety nebo náhradní
náplně do nich, které drží a které byly nebo mají být uvedeny na trh, nejsou bezpečné
nebo odpovídající jakosti nebo jsou jinak v rozporu s tímto zákonem nebo
prováděcím právním předpisem, a
c) v případě podle písmene b) okamžitě informovat v elektronické podobě dálkovým
přenosem dat Ministerstvo zdravotnictví s uvedením podrobností zejména ohledně
rizika pro lidské zdraví a bezpečnost a ohledně přijatého nápravného opatření a jeho
výsledku.
(7) Ustanovení odstavce 3 písm. c), d) a g) se nepoužije pro elektronické cigarety,
které nelze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a náhradní náplně do nich,
které neobsahují nikotin.
§ 12i
(1) Ministerstvo zdravotnictví zveřejní na svých internetových stránkách informace
stanovené prováděcím právním předpisem poskytnuté podle § 12h odst. 3 písm. a)
a § 12h odst. 4 § 12h odst. 4 písm. a) a § 12h odst. 5 a zpřístupní na žádost Evropské
komise nebo členského státu Evropské unie informace stanovené prováděcím právním
předpisem poskytnuté podle § 12h odst. 3 písm. b) § 12h odst. 4 písm. b) a odstavce 3.
Informace představující obchodní tajemství49) se nezveřejní. Výrobce nebo dovozce
elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich uvede při předkládání informací
informace, které jsou obchodním tajemstvím.
(2) Požadavky uvedené v tomto zákoně se nevztahují na elektronické cigarety
a náhradní náplně do nich, které podléhají požadavku na registraci podle zákona
o léčivech nebo požadavkům stanoveným zákonem o zdravotnických prostředcích.
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(3) Ministerstvo zdravotnictví může od výrobce nebo dovozce elektronických
cigaret nebo náhradních náplní do nich na základě výzvy požadovat dodatečné
informace, zejména ohledně hledisek bezpečnosti a kvality nebo nepříznivých účinků
elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich.
(4) Označení jednotkových balení a vnějších balení elektronických cigaret
a náhradních náplní do nich, jakož i samotná elektronická cigareta, nesmí zahrnovat
zakázaný prvek nebo rys, a to zejména písemný, obrazový, grafický nebo tvarový, který
stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro elektronické cigarety, které nelze
použít pro užívání výparů obsahujících nikotin, a náhradní náplně do nich, které
neobsahují nikotin.
§ 13b
(1) Je-li výrobce tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými
výrobky usazen ve členském státě Evropské unie, má prvotně povinnost poskytnout
požadované informace výrobce.
(2) Je-li výrobce tabákového výrobku nebo výrobku souvisejícího s tabákovými
výrobky usazen mimo členský stát Evropské unie a dovozce tabákových výrobků nebo
výrobků souvisejících s tabákovými výrobky je usazen ve členském státě Evropské unie,
má povinnost poskytnout požadované informace prvotně dovozce tabákových výrobků
nebo výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.
(3) Jsou-li výrobce i dovozce tabákových výrobků nebo výrobků souvisejících
s tabákovými výrobky usazeni mimo členský stát Evropské unie, jsou požadované
informace povinni poskytnout výrobce a dovozce tabákových výrobků nebo výrobků
souvisejících s tabákovými výrobky.
(4) Tabákové výrobky a výrobky související s tabákovými výrobky nesmí být
uvedeny na trh, pokud nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 12g odst. 1, § 12h
odst. 3, § 12h odst. 4, § 12h odst. 5 písm. c) § 12h odst. 4, § 12h odst. 5, § 12h odst. 6
písm. c), § 12j odst. 3, § 12j odst. 4, § 13 odst. 1, § 13 odst. 2, § 13 odst. 4, § 13a odst. 2
nebo § 13a odst. 3.

§ 13e
Uvádění tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky na trh
(1) Je-li tabákový výrobek nebo výrobek související s tabákovými výrobky uváděn
na trh na území České republiky, uvádějí se údaje podle § 12d až 12f, § 12h odst. 1 a 2
§ 12h odst. 2 a 3, § 12g odst. 1 a 3 a § 12j odst. 2 v českém jazyce.
(2) V případě tabákových výrobků a výrobků souvisejících s tabákovými výrobky
nabízených k prodeji komunikačními prostředky na dálku musí být před dokončením
nákupu poskytnuty konečnému spotřebiteli všechny údaje podle § 12d odst. 1 písm. a) až
d) a f) až h), § 12e písm. a) a b), § 12f písm. a) a b), § 12h odst. 1 písm. a) až d), f) a g),
§ 12h odst. 2 § 12h odst. 2 písm. a) až d), f) a g), § 12h odst. 3 a § 12j odst. 2 písm. a)
a b).
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§ 16
(1) Krajské hygienické stanice vykonávají kontrolu dodržování povinností
provozovatele potravinářského podniku a výrobce, dovozce, distributora a maloobchodního
prodejce výrobků souvisejících s tabákovými výrobky stanovených tímto zákonem a na
základě tohoto zákona
a) pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle
odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a),
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních
onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin a
c) pro výrobu, distribuci a uvádění elektronických cigaret, náhradních náplní do nich a
bylinných výrobků určených ke kouření na trh.
(2) Ministerstvo obrany vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatele
potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro provozování stravovacích služeb v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a
v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových
organizacích a v jimi užívaných objektech51), v krajských vojenských velitelstvích52),
v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů53),
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních
onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin v ozbrojených silách,
v Ministerstvu obrany a v jeho působnosti zřízených organizačních složkách státu a
příspěvkových organizacích a v jimi užívaných objektech, v krajských vojenských
velitelstvích, v újezdních úřadech a na území vojenských újezdů, a
c) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro
uvádění potravin na trh v ozbrojených silách, v Ministerstvu obrany a v jeho
působnosti zřízených organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích a
v jimi užívaných objektech, v krajských vojenských velitelstvích, v újezdních úřadech
a na území vojenských újezdů.
(3) Ministerstvo vnitra vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatele
potravinářského podniku stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro provozování stravovacích služeb v bezpečnostních sborech54), s výjimkou
Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách
státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi
užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního
předpisu55),
b) při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních
onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin v bezpečnostních sborech
s výjimkou Vězeňské služby České republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních
složkách státu a příspěvkových organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi
užívaných staveb a zařízení zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního
předpisu, a
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
5
3) § 30 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
5
4) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů.
5
5) Například zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
5

1)

5

2)
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c) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro
uvádění potravin na trh v bezpečnostních sborech s výjimkou Vězeňské služby České
republiky, v Ministerstvu vnitra a organizačních složkách státu a příspěvkových
organizacích zřízených v jeho působnosti, včetně jimi užívaných staveb a zařízení
zřízených Ministerstvem vnitra podle jiného právního předpisu.
(4) Státní veterinární správa vykonává kontrolu dodržování povinností provozovatelů
potravinářských podniků stanovených tímto zákonem a na základě tohoto zákona
a) pro výrobu, skladování, přepravu, dovoz a vývoz potravin živočišného původu a pro
balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin živočišného původu, které probíhá
v zařízeních schválených pro tyto činnosti podle § 22 veterinárního zákona, pokud
tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. c),
b) pro uvádění potravin živočišného původu na trh v tržnicích a na tržištích, pro uvádění
potravin živočišného původu na trh v prodejních úsecích a prodejnách jiných než
samoobslužných, kde dochází k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže nebo vajec, pro
uvádění zvěřiny na trh a při příchodu potravin živočišného původu z členských států
Evropské unie v prodejnách potravin, pokud jsou místy určení a pokud tato kontrola
není prováděna podle odstavce 2 písm. c) nebo odstavce 3 písm. c),
c) pro provádění klasifikace těl jatečných zvířat podle § 4a a podle přímo použitelných
předpisů Evropské unie upravujících klasifikaci jatečných zvířat a
d) pro uvádění nezpracovaných těl nebo částí těl živočichů, mléka, mleziva, vajec nebo
včelích produktů na trh při provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není
prováděna podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a).
(5) Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonává kontrolu dodržování
povinností provozovatele potravinářského podniku a výrobce, dovozce, distributora a
maloobchodního prodejce tabákových výrobků stanovených tímto zákonem a na základě
tohoto zákona
a) pro výrobu potravin, pro balení, krájení nebo jiný způsob dělení potravin a pro
uvádění potravin na trh, pokud tato kontrola není prováděna podle odstavce 2 písm.
c), odstavce 3 písm. c) nebo odstavce 4 písm. a) nebo b),
b) pro výrobu, distribuci a uvádění tabákových výrobků na trh,
c) pro vstup a dovoz potravin ze třetích zemí, pokud tento dozor není prováděn podle
odstavce 4, a pro vstup a dovoz tabákových výrobků ze třetích zemí, a
d) pro provozování stravovacích služeb, pokud tato kontrola není prováděna podle
odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 písm. a).
(6) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu
potravin a tabákových výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby a
uvádění na trh s právními předpisy zajišťují orgány dozoru způsobem a v rozsahu
stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie nebo prováděcím právním
předpisem.
(7) Orgán dozoru připraví kontrolní vzorek, který na žádost kontrolované osoby
rozdělí na dva či více vzorků o stejné velikosti, z nichž jeden předá kontrolované osobě pro
doplňující odborný posudek a zbývající si ponechá. Vzorek pro doplňující odborný posudek
podle věty první se neodebere a kontrolované osobě nepředá v případě, že to není možné
z důvodu velmi malého množství dostupného substrátu nebo v případě výrobků velmi rychle
podléhajících zkáze. Vzorky se zapečetí, označí a uchovávají způsobem stanoveným
prováděcím právním předpisem. O tomto postupu provede orgán dozoru písemný záznam.
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(8) Do doby potvrzení výsledku zkoušky provedené podle prováděcího právního
předpisu nesmí být výsledek zkoušky orgánem dozoru zveřejněn, s výjimkou případů, kdy
lze předpokládat ohrožení lidského zdraví.
(9) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 odstavcích 1 až 5 dále vykonávají v rámci
svých působností podle odstavce 1 odstavců 1 až 5 dozor nad plněním povinností
vyplývajících pro provozovatele potravinářských podniků z přímo použitelného předpisu
Evropské unie.
(10) Podkladem pro rozhodnutí orgánu dozoru může být výsledek laboratoře jiného
orgánu dozoru nebo orgánu dozoru jiného členského státu Evropské unie, které provádějí
laboratorní vyšetření vzorků odebraných při úředních kontrolách15g).
(11) Zjistí-li orgán dozoru, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků
zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel potravinářského podniku povinen nahradit
náklady dodatečné kontroly15h). Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky
nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem potravinářského podniku. O náhradě
nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního
rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji uložil.
(12) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady vynaložené na
ověření souladu se specifikacemi podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o
režimech jakosti zemědělských produktů a potravin35) před uvedením potraviny na trh.
Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na ověření souladu se
specifikacemi. O náhradě nákladů na ověření souladu se specifikacemi rozhodne orgán
dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán dozoru, který ji uložil.
(13) Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v
souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie o úředních kontrolách15j). O náhradě těchto nákladů rozhodne orgán dozoru. Tato
náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji uložil.
(14) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v
souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis
Evropské unie upravující dovoz některých potravin ze třetích zemí24). Prováděcí právní
předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v souvislosti s dovozem potravin ze
třetích zemí. Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů56) stanoví výši nákladů za laboratorní
rozbor kontrolních vzorků, je-li proveden laboratoří orgánu dozoru. O náhradě těchto nákladů
rozhodne orgán dozoru. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji orgán, který ji
uložil.
(15) Oprávnění a povinnosti orgánu ochrany veřejného zdraví při výkonu státního
dozoru podle odstavce 1 písm. a) upravují zvláštní právní předpisy.12b)
(16) Orgány dozoru podle § 14 v souladu s nařízením vlády o systému rychlého
varování15d) jsou povinny neprodleně

Čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
Čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
1
5j) Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.
5
6) Vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi
Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly.
1

5g)

1

5h)
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a) oznámit výskyt potravin, které představují rizika ohrožení zdraví národnímu
kontaktnímu místu podle § 15 odst. 4, přičemž označí případy, kdy riziko ohrožení
zdraví může přesáhnout území České republiky,
b) zaslat národnímu kontaktnímu místu informace o přijatých krocích nebo opatřeních
na základě obdržených oznámení a doplňujících poznatků.
(17) Orgány dozoru uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) Státní veterinární správa a
Státní zemědělská a potravinářská inspekce jsou oprávněny vydávat na žádost
provozovatele potravinářského podniku certifikát podle § 3 odst. 4 písm. c) a osvědčení
podle § 3 odst. 5 písm. b).
§ 16a
(1) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví podle působnosti stanovené tímto
nebo jiným zákonem vydává na žádost provozovatele potravinářského podniku potvrzení o
splnění požadavků stanovených tímto zákonem, jinými právními předpisy a přímo
použitelnými předpisy Evropské unie pro účely vývozu potraviny do států mimo Evropskou
unii. Pro účely vystavení tohoto potvrzení je provozovatel potravinářského podniku povinen
předložit doklady prokazující splnění požadavků na výrobu a uvádění potraviny na trh.
(2) Ministerstvo zajišťuje činnosti vyplývající z požadavku čl. 22 nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 178/2002 na spolupráci členského státu s Evropským úřadem pro
bezpečnost potravin.
(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Ústřední
kontrolní a zkušební ústav zemědělský vykonávají dozor nad dodržováním podmínek použití
chráněného označení původu, chráněného zeměpisného označení a označení zaručené
tradiční speciality vyplývajících z přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech
jakosti zemědělských produktů a potravin35).
(4) Ministerstvo zveřejňuje a poskytuje Evropské komisi informace o dozorových
orgánech odpovědných za dozor nad podmínkami pro používání chráněného označení
původu, chráněného zeměpisného označení a označení zaručené tradiční speciality
vyplývajícími z přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti zemědělských
produktů a potravin35).
(5) Ministerstvo informuje Evropskou komisi o názvech a adresách skupin
provozovatelů potravinářských podniků založených s cílem podporovat potraviny označené
chráněným označením původu, chráněným zeměpisným označením a označením zaručené
tradiční speciality, na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie o režimech jakosti
zemědělských produktů a potravin35).
(6) Ministerstvo zajišťuje podle čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady
č. 178/2002 sběr, srovnání a analýzu dat o obsahu kontaminantů a reziduí chemických látek
v potravinách a o výskytu a rozšíření biologického rizika pro rostliny a zvířata. Ministerstvo
zdravotnictví zajišťuje podle čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 sběr,
srovnání a analýzu dat o spotřebě potravin, o expozici a rizicích pro osoby, které tyto
potraviny konzumují, o obsahu kontaminantů a reziduí chemických látek v pokrmech a o
výskytu a rozšíření biologického rizika pro člověka.
(7) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví může na základě nových informací v
případě pochybností o bezpečnosti nebo o dodržení požadavků na uvedení na trh potraviny,
oznámené podle § 3d, požadovat předložení dalších informací prokazujících bezpečnost
potravin nebo soulad s právními požadavky na uvedení potraviny na trh. V písemné žádosti
o dodatečné informace se uvede odůvodnění a informace, které jsou požadovány.
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(8) Státní zdravotní ústav poskytuje na žádost ministerstva nebo orgánů dozoru podle
§ 16 odst. 1 písm. b) a c) Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské
inspekce hodnocení zdravotního rizika z potravin podle čl. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady č. 178/2002.
§ 17c
(1) Výrobce tabákových výrobků se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 1 použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový nebo
technologicky upravený tabák anebo nepovolenou látku nebo její nepřípustné
množství,
b) v rozporu s § 12 odst. 5 použije pro výrobu tabákových výrobků přísady způsobující
určitou charakteristickou příchuť nebo zvyšující návykovost, toxicitu nebo
karcinogenní, mutagenní nebo pro reprodukci toxické vlastnosti,
c) neposkytne dovozcům tabákových výrobků nezbytné zařízení podle § 13f odst. 4
písm. a), nebo
d) nezajistí externího odborníka podle § 13f odst. 4 písm. b).
(2) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor tabákových výrobků
se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede na trh tabákové výrobky, které obsahují zakázané
látky stanovené prováděcím právním předpisem,
b) v rozporu s § 12 odst. 3 uvede na trh tabák určený k orálnímu užití,
c) v rozporu s § 12 odst. 4 uvede na trh cigarety s charakteristickou příchutí nebo tabák
k ručnímu balení cigaret s charakteristickou příchutí,
d) v rozporu s § 12 odst. 6 uvede na trh cigarety nebo tabák k ručnímu balení cigaret
obsahující aromata,
e) v rozporu s § 12 odst. 6 vyrábí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový
výrobek obsahující tabák nebo nikotin ve filtrech, papírech nebo kapslích,
f) v rozporu s § 12b odst. 1 vyrobí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh tabákový
výrobek, který obsahuje zakázaný prvek nebo rys,
g) v rozporu s § 12b odst. 2 uvede na trh cigarety nebo tabák k ručnímu balení cigaret,
které nesplňují požadavky na vzhled, vlastnosti nebo obsah jednotkových balení,
h) v rozporu s § 12b odst. 3 vyrobí, distribuuje, doveze nebo uvede na trh cigarety,
které přesahují maximální úrovně emisí,
i) nezajistí označení tabákového výrobku jedinečným identifikátorem podle § 12c odst.
1,
j) nezajistí označení tabákového výrobku bezpečnostním prvkem podle § 12c odst. 2,
k) nezajistí označení tabákového výrobku určeného ke kouření podle § 12d odst. 1,
l) nezajistí označení tabákových výrobků jiných než cigarety určených ke kouření,
tabáku určeného k ručnímu balení cigaret nebo tabáku určeného do vodní dýmky
podle § 12e,
m) nezajistí označení bezdýmných tabákových výrobků podle § 12f, nebo
n) nesplní oznamovací povinnost podle § 12g odst. 1 nebo 3.
a)
b)
c)
d)

(3) Výrobce nebo dovozce tabákových výrobků se dopustí správního deliktu tím, že
nesplní oznamovací povinnost podle § 13 odst. 1 nebo 2,
nepředloží Státní zemědělské a potravinářské inspekci studie podle § 13 odst. 4,
neuzavře smlouvu o uchovávání údajů s nezávislou třetí stranou podle § 13f odst. 3
písm. a),
nezajistí, aby se zařízení pro uchovávání údajů fyzicky nacházelo na území Evropské
unie podle § 13f odst. 3 písm. b), nebo
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e) neuvede informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo obchodně citlivými
informacemi podle § 13f odst. 3 písm. c).
(4) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor elektronických cigaret
nebo náhradních náplní se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí uvedení požadovaných údajů na jednotkovém balení nebo vnějším balení
elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich podle § 12h odst. 1, nebo
b) nezajistí, aby jednotková balení elektronických cigaret nebo náhradních náplní do
nich obsahovala leták s požadovanými údaji podle § 12h odst. 2.
(5) Výrobce nebo dovozce elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich se
dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 3,
b) nezavede nebo neudržuje systém pro shromažďování informací podle § 12h odst. 5
písm. a),
c) nepřijme nápravné opatření podle § 12h odst. 5 písm. b),
d) nesplní oznamovací povinnost podle § 12h odst. 5 písm. c), nebo
e) nesplní dodatečnou informační povinnost podle § 12i odst. 3.
(6) Výrobce, dovozce, maloobchodní prodejce nebo distributor bylinných výrobků
určených ke kouření se dopustí správního deliktu tím, že
a) uvede na trh bylinné výrobky určené ke kouření v rozporu s § 12j odst. 1, nebo
b) nezajistí u bylinných výrobků určených ke kouření na jednotkovém balení výrobku a
vnějším balení uvedení údajů podle § 12j odst. 2.
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Platné znění pozměňovacími návrhy dotčené části zákona č. 146/2002 Sb., o Státní
zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn – k bodu D
§3
(1) Inspekce u fyzických a právnických osob (dále jen „kontrolované osoby“)
kontroluje zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, přitom kontroluje zejména,
a)
zda tyto zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky splňují požadavky
stanovené zvláštními právními předpisy3),6) mezinárodními smlouvami7) nebo přímo
použitelnými předpisy Evropské unie3a),
b)
zda při výrobě zemědělských výrobků nebo potravin nebo při jejich uvádění na trh29)
anebo při výrobě tabákových výrobků nebo při jejich distribuci nebo uvádění na trh
jsou dodržovány podmínky stanovené zvláštními právními předpisy3), mezinárodními
smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),
c)
zda kontrolované osoby splnily povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy3),
mezinárodními smlouvami7) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a),
d)
zda nedochází ke klamání spotřebitele8),
e)
zda zemědělské výrobky nebo potraviny uváděné na trh anebo tabákové výrobky
distribuované nebo uváděné na trh jsou bezpečné,9)
f)
zda nedochází k porušování práva osob, jimž svědčí ochrana zapsaného označení
původu nebo zeměpisného označení zemědělských výrobků, potravin nebo
tabákových výrobků,10) nebo zaručených tradičních specialit10a).
(2) Inspekce dále u kontrolovaných osob
a) kontroluje, zda čerstvé ovoce, čerstvá zelenina nebo konzumní brambory splňují
požadavky na jakost stanovené zvláštním právním předpisem12) a soulad a správnost
údajů uvedených v průvodních dokumentech,
b) opatřeními podle § 5 odst. 1 ukládá povinnosti a stanovuje lhůty k jejich splnění, a to i
v průběhu kontroly,
c) kontroluje splnění povinností uložených podle písmene b),
d) provádí kontrolu v pravidelných intervalech nebo při podezření z porušení právních
předpisů3),
e) kontroluje dodržování požadavků na osobní a provozní hygienu v rozsahu
stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie o hygieně potravin12a) a
přímo použitelným předpisem Evropské unie o mikrobiologických kritériích pro
potraviny41),
f) kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona
upravujícího spotřební daně,
g) kontroluje dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona
upravujícího spotřební daně,
h) kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona
upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí pří výkonu
své jiné působnosti,
i) kontroluje dodržování povinností při označování lihovin podle zákona upravujícího
potraviny,
j) kontroluje dodržování povinností stanovených pro sledovatelnost potravin podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obecné zásady a požadavky
potravinového práva,
k) plní úkoly vyplývající pro ni jako pro orgán dozoru z přímo použitelných předpisů
Evropské unie, přičemž je pro zjednání nápravy protiprávního stavu oprávněna
využívat i opatření v nich uvedená.,

4

1)

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, v platném znění.
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l)

kontroluje dodržování povinností stanovených pro reklamu na potraviny v rozsahu
stanoveném zákonem upravujícím regulaci reklamy,
m) kontroluje, zda informace uvedené na obalech nebo etiketách určených pro potraviny,
zemědělské výrobky a tabákové výrobky splňují požadavky stanovené zvláštními
právními předpisy3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a),
n) kontroluje nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu v rozsahu stanoveném
přímo použitelným předpisem Evropské unie o vedlejších produktech živočišného
původu42) v mezích své působnosti podle zákona upravujícího potraviny.,
o) pokud je to požadováno přímo použitelným předpisem Evropské unie,
schvaluje nebo podmíněně schvaluje v mezích své působnosti podle zákona
upravujícího potraviny na základě žádosti provozovatele potravinářského
podniku podané v listinné nebo v elektronické podobě podniky, závody,
popřípadě jiná zařízení vyrábějící potraviny jiného než živočišného původu a
odnímá nebo pozastavuje schválení, a to jsou-li splněny podmínky stanovené
přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a); žádost o schválení musí
splňovat náležitosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona upravujícího potraviny a
musí obsahovat údaje o druhu a rozsahu činnosti, a to zejména údaje o objemu
výroby a uvádění potravin na trh; tímto ustanovením není dotčena působnost
Státní veterinární správy podle veterinárního zákona a podle § 16 odst. 4
zákona upravujícího potraviny.
……………………………….
(4) Za odebrané kontrolní vzorky se kontrolované osobě poskytne náhrada ve výši
ceny, za kterou kontrolovaná osoba zemědělský výrobek, potravinu nebo tabákové výrobky
prodává nebo za kterou ji pořídila, pokud o náhradu požádá ve lhůtě do 6 měsíců ode dne,
kdy byla seznámena se skutečností, že zemědělský výrobek, potravina nebo tabákové
výrobky splnily požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými
předpisy Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7). Náhrada se kontrolované osobě
poskytne nejdéle do 30 dnů ode dne, kdy o ni požádala.
(5) Nesplňuje-li vzorek určený pro úřední kontrolu odebraný při kontrolním nákupu
požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy Evropské
unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že kontrolovaná osoba
uhradí náklady za kontrolní nákup ve výši ceny, za kterou byl nevyhovující vzorek při
kontrolním nákupu zakoupen. Náhrada nákladů za kontrolní nákup je příjmem státního
rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.
(6) Bylo-li rozborem vzorku zjištěno, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové
výrobky nebo místa anebo zařízení používaná při výrobě nebo uvádění potravin na trh
nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy3), přímo použitelnými předpisy
Evropské unie3a) nebo mezinárodními smlouvami7), rozhodne inspekce o tom, že
kontrolovaná osoba uhradí náklady rozboru. V případě, že rozbor podle věty první provedla
inspekce, hradí kontrolovaná osoba náklady rozboru podle prováděcího právního předpisu.
Náhrada nákladů za rozbor je příjmem státního rozpočtu a vybírá ji inspektorát, který ji uložil.
(7) Inspekce provádí dodatečnou kontrolu podle přímo použitelného předpisu
Evropských společenství o úředních kontrolách14j). Zvláštní právní předpis stanoví výši
paušální částky nákladů dodatečné kontroly. O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu
rozhodne inspekce.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou
určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech
živočišného původu), v platném znění.
4

2)
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(8) Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů, které vznikly v
souvislosti se vstupem potravin ze třetích zemí podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie o úředních kontrolách14l). O náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.
(9) Provozovatel potravinářského podniku je povinen uhradit náklady, které vznikly v
souvislosti s dovozem potravin ze třetích zemí, pokud tak stanoví přímo použitelný předpis
Evropské unie14m). Zvláštní právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů vzniklých v
souvislosti s dovozem potravin a surovin ze třetích zemí a prováděcí právní předpis stanoví
výši nákladů za laboratorní rozbor kontrolních vzorků, je-li prováděn laboratoří inspekce. O
náhradě těchto nákladů rozhodne inspekce.
(10) Inspekce dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o Státním
zemědělském intervenčním fondu14n).
(11) Inspekce dále provádí kontroly podmíněnosti podle zákona o zemědělství14o) v
souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím prováděcí pravidla pro
podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém14p).
(12) Odběr, přípravu a zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování
souladu zemědělských výrobků s právními předpisy a souladu podmínek jejich výroby
a uvádění na trh s právními předpisy zajišťuje inspekce přiměřeně podle pravidel
stanovených zákonem o potravinách a tabákových výrobcích pro odběr, přípravu a
zkoušení kontrolních vzorků za účelem zjišťování souladu potravin s právními
předpisy a souladu podmínek jejich výroby a uvádění na trh s právními předpisy.
§4
(1) Zaměstnanci inspekce pověření plněním jejích kontrolních úkolů (dále jen
„inspektoři“) jsou při výkonu kontrolní činnosti též oprávněni
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

pečetit prostory přímo související s výkonem a předmětem kontroly na dobu a
v rozsahu nezbytném k provedení kontroly,
požadovat od kontrolovaných osob odstranění zjištěných nedostatků nebo
neprodlené provedení nezbytných opatření k jejich odstranění,
provádět na základě vlastního podnětu nebo podnětu jiného státního orgánu, dále na
základě podnětu spotřebitele nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem ve věci,
kontrolu dodržování zákazu klamání spotřebitele,8)
vydávat posudky na místě,
vydávat osvědčení podle § 3 odst. 3 písm. e),
požadovat od pracovníků přicházejících do přímého styku s potravinami předložení
zdravotních průkazů,
vyzvat majitele práva duševního vlastnictví k předložení dokumentace potřebné
k posouzení, zda nedošlo k porušení zákazu klamání spotřebitele.

(2) Oprávnění podle tohoto zákona a kontrolního řádu mohou inspektoři vykonávat i
mimo územní působnost inspektorátu, jehož jsou inspektory, pokud to vyžaduje účelné
provedení kontroly zahájené tímto inspektorátem.
(3) Inspektoři se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem inspekce, který je
současně dokladem o jejich pověření ke kontrole, nebo písemným pověřením k jednotlivé
kontrole. Průkaz inspekce vydává ústřední ředitel. Písemné pověření k jednotlivé kontrole
vydává ředitel inspektorátu.
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(4) Kontrola prodeje na dálku může být zahájena kontrolním nákupem,
předcházejícím předložení pověření ke kontrole kontrolované osobě nebo povinné osobě
nebo doručení oznámení o zahájení kontroly kontrolované osobě.
(5) Za účelem výkonu kontrolní činnosti na pozemcích, ve stavbách nebo v jiných
prostorách přímo souvisejících s výkonem a předmětem kontroly podle kontrolního řádu jsou
inspektoři oprávnění zjednat si přístup do těchto prostor, včetně otevření uzavřených prostor.
Každý, v jehož objektu se takové prostory nalézají, je povinen strpět kontrolu v těchto
prostorách; nesplní-li tuto povinnost, jsou inspektoři oprávněni zjednat si k nim přístup.
§ 11
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a)
b)
c)
d)
e)

poruší zákaz podle § 5 odst. 1 písm. a),
nesplní nařízení o zničení nebezpečných zemědělských výrobků, potravin nebo
tabákových výrobků nebo výrobků z révy vinné podle § 5 odst. 1 písm. b),
nesplní opatření podle § 5 odst. 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k),
poruší povinnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
požadavky na zemědělské výrobky21) nebo vedlejší produkty živočišného původu, nebo
poruší pečeť umístěnou v průběhu kontroly na základě § 4 odst. 1 písm. h) § 4 odst. 1
písm. a).
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)
b)

1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo e),
3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d).

Spolu s pokutou nebo samostatně lze uložit propadnutí zemědělských výrobků, potravin
nebo tabákových výrobků.
(3) Orgán dozoru může upustit od uložení pokuty v případě, kdy došlo k nápravě
protiprávního stavu v souladu s opatřením uloženým podle § 5 nebo bezprostředně poté, kdy
bylo zjištěno porušení povinnosti a zjištěným protiprávním jednáním nemohlo dojít
k poškození zdraví fyzických osob nebo se nejednalo o klamání spotřebitele spočívající
v porušování práv duševního vlastnictví.
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